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A Székelyföld.
A székely népnek immár ismert nyo- ! 

moruságti aggodalomba ejt minden jobb : 
érzésű hazafit. Kivándorlása veszedelem az 
egész magyar nemzetre nézve, mert a mint 
elhagyja örtálló helyét, az idegen tolul nyo
mába. Már is néptelenedik egy-egy vidéke. [ 
Eddig még vigasztalt az a tudat, hogy a 
szomszéd Romániából visszatér a családi 
tűzhelyhez legnagyobb része a kivándorlók
nak, de most hogy Amerikába is kimennek, 
félő, hogy nagyobb százalék fog végképpen 
elveszni a magyar hazára. Csak tavaly j 
kezdődött ez újabb vándorlás s már is 339 J 
székely kivándorlóról számol be a statisztika, i

Mindenki abban a meggyőződésben élt j 
eddig, hogy a székely jobban szereli hazáját, 
semhogy a messzi uj világrészbe elmenne . 
s a szokatlan hosszú tengeri útra rászánná 
magát. És ime megkezdődött az amerikai 
kivándorlás háromszázat meghaladó éj), erő
teljes székely embernek a megmozdulásával. 
Túl Romániában is kezdődik olt élő székely i 
véreink között az Amerikába vándorlás, ott 
a tehetősebb székely iparosok kelnek a ! 
konstarcai kikötőben vándorútra. Hogy ez 
az uj népmozgalom nagyobb hullámokat ! 
fog verni s a közel jövőben megsokszorozó
dik a kivándorlók száma, azzal immár tisz
tában lehetünk. Már is alispáni és polgár
mesteri hivatalokban sűrűbben jelentkeznek 
az útlevelekért folyamodók.

Pedig a Székelyföld áldott hely. Idegen, 
a ki látja elcsodálkozik, hogy lehet onnan 
elkívánkozni. Minden föltétele megvan a mi j 
vonzó, mozgalmas élet elövarázsolására szük
séges. Változatos vidékei pazar látványosságot ! 
nyújtanak a szemnek, balzsamos fenyves I

erdői mértföldekre terjednek, egész várme
gyéket borítanak. A páratlan gyógyerejü, 
szénsavdus ásványvizek patakokban folynak 
el. Hegyeinek méhében kő, érez, szén, só 
bőségben van. Hosszú utak fehér márvány
nyal vannak kavicsozva. Ritka természeti 
csodákban is bővelkedik. A szovátai meleg 
sós tó, só sziklák, a gyilkos tó, a Szent- 
Anna tó, kénbarlangok, mind sajátos remekei 
a természet alkotásának. Történelmi emlékek, 
régmúlt idők maradványai sem ritkák, róluk 
csodás legendákat őriz a hagyomány.

Nagy oka kell, hogy legyen annak, hogy 
innenit napszám és cselédbérért idegenbe men
jen a nép s ne térjenek vissza ezrei a kiván
doroltaknak. Ezek között semmi esetre sem 
utolsó az a mostoha viszony, amely a 
székely és a Királyhágón inneni magyarság 
között fennáll. Soha a magyarság e két faja 
között az érintkezés nem állandósult. A 
székely idegen népektől körülzárva sohasem 
érezhette a magyar haza igazi nagyságát és 
erejét, ha a Székelyföld halárait túllépi, 
körös-körül idegen népekkel találkozik, kik 
neki nem barátjai, támogatást semmiben 
nem nyújtanak. A nagyobb kulturális és 
forgalmi központoktól távol esik, kereskedelmi 
és forgalmi viszonyai magának a Székely
földnek vasút híján s a keleti határ elzárása 
miatt ki nem fejlődhetlek s azért mindama 
kincsei, mikkel a természet pazarul megál
dotta, jobbára parlagon hevernek.

Csak egy kis jóakarat kell a nagy ma
gyar társadalom részéről, hogy itt a helyzet 
megváltozzék. Keresse föl. tanulmányozza 
és szeresse meg a Székelyföldet. Látogasson 
el a fürdőire, népesítse be azokat; ott és 
ne a külföldön költse pénzét. Álljon be a 
székelyföldi termékek fogyasztójának, mel

lőzze a külföldi ásványvizet és ipari terméket, 
ha megfelelő minőségűt a Székelyföldről is 
kaphat.

Nem alamizsna kell, a székelynek, azzal 
rajta segítve nincs, hanem felkarolása mind
annak a mit ez nyújthat. A mi a nagy magyar 
alföldnek hiányzik, az feltalálható a Székely
földön, de viszont ez szegény a kenyérben. 
Egyenlítse ki e két magyar faj, amennyire 
teheti, szükségleteit itt a hazában. Akkor 
boldogul a székely.

Ha a kölcsönös érintkezés állandósul, 
nemcsak a gazdasági javulás fog a Székely
földön beállani, hanem a székely nemzeti 
érzésében is erősödni fog. Ez indította a 
székely társaságokat arra, hogy a nagy ma
gyar közönséget az ország másik feléből a 

i székelyföld látogatására meghívják. Mert is- 
! métlem, nemcsak arra van szükség, hogy 
| ezzel is uj jövedelmi források nyittassanak, 

hanem elsőbb sorban arra, hogy az élet
küzdelemben immár kimerülő, csüggedt szé
kelyekben az önbizalom erösiltessék, hogy 
érezze a székely, hogy ebben az országban 
nem áll egyedül, de számíthat egy erősebb 

■ magyar társadalom testvéri szeretetére s 
mindenkori készséges támogatására.

A folyó év nyarán több iskola és úri 
társaság tervezi a Székelyföld meglátogatását. 
Jöjjenek mentői többen, kedves és élvezetes 
kirándulásban lesz részük. A székely társa
ságokba tömörült helyi társadalom szeretettel 
fogadja és kalauzolja végig a Székelyföldön 
a kirándulókat. Alkalmuk lesz gyönyörködni 
a természet sok változatú, szebbnél-szebb 

! alkotásaiban. A Maros, Olt és Küküllö for
rásait láthatják s naponként egy-két kis 
fürdőn tarthatnak kellemes pihenőt. Válla- 

! kozva találják a természetes és pazarul gaz-

T A R C Z A.
Bankó) Gábor halálára.

Hallóin hegedűdnek édes-bús nótáját. 
Nevetett bár. vagy sirt, szivet-lelket átjárt. 
Abba a kis húrba belé öntéd lelked 
S véle örömöt, bút, égő honszerelmet.

És láttam azt is, hogy nem a hulló bankó 
Nem az lelkesített téged szegény Bankó! 
Be ha átértették s átérették dalod.
Nemesen érző szép telkedre az hatott.

Igazán akkor sirt hegedűd kezedben. 
Akkor játszottál te a legeslegszebben.
Te tán nem is tudtad, In úgy lángoló lelked.
Abba a kis száraz fába átlehelted.

S mikor sirt hegedűd, hánynak sirt a lelke, 
Mely attól a bútól esordultig volt telve!
X ha a honszerelem ihlette azt a húrt. 
Minden magyar lélek lobogó lángra gyűlt!

S most e húr elnémult s messze idegenbe'. 
Ilol. neved sem vésik tán kis keresztedre: 
Be mi bevéssük itt szivünkbe emléked.
Ott állítunk néked nem múló emléket.

Te pedig ottan fenn a mennyei honba' 
Olvadj be a zengő angyali karokba. 
Hogy kis hegedűdnek zokogó sírása 
Esd jen ezer áldást a magyar hazára !

___________ -y-

Kaudelné kukliprédikácziói.
x.

Kaudelné megérteti az urával, hogy milyen boldog 
lenne, ha a jó édesanyja nála lakna.

A „BAJAI HÍRLAP" E R E l> E’l' 1 TÁRCZÁ.IA.

Jobban vagy ina este. Boldizsár? Igen? 
Nos. azt gondoltam és holnap majd meg
látod — egészen jól leszesz. Semmi bajod sem 

lessz. Igen, igen, én jó Boldizsárom, nem ügyelsz 
eléggé az egészségedre, ami pedig a kötelességed 
lenne, már az én kedvemért is. — Uram Istenem, 
mihez is fognék, ha valami bajod esnék, Boldizsár 
— borzasztó lenne, nem is merek rá gondolni. 
Valóban, sokkal jobban kellene magadra vigyázni, 
mert jól tudod, Boldikám, hogy nem bírsz el sokat.

Nem örültél neki, hogy milyen jól érezte 
magát ma nálunk anyám? No! Ne aludj mindjárt, 
Boldizsár. — Ugy-e jól érezte magát ?

ATem tudod? Hogy mondhatsz ilyet? Hisz’ 
végtére láttad. Csodálatos, hogy nálunk mindig 
jobban érzi magát, mint bárhol másutt. A jó asz- 
szony —- milyen jó tulajdonságai vannak — oly 
jó, oly gyöngéd — mint a bársonynak, semmi 
sem izgatja, semmi sem bánija. Es mindig a te 
pártodon van Boldizsár, hihetetlen, de úgy van ; 
csak hallanád. Annyi bizonyos, ha a tulajdon 
gyermeke volnál, akkor sem szerelhetne jobban, 
mint a hogy szeret. Hiszed. Boldizsár? Hogyan? 
Kedves férjem, hát felelj, kérlek !

Hogy honnan tudd? Bolondság, Boldizsár, 
ilyet hamar meglátni. Semmi sem boldogítja a I 
szegény asszonyt annyira, mintha neked valami 
szívességet tehet, ha megteheti azt, amire vágyódéi.

Emlékszel-e arra a forró borlevesre, amit 
készitett, amit múlt csütörtökön főzött neked, - 
tudod-e meg? ..Margit" — Így szólt — „az urad 
szeretne valami meleg ételt vagy italt, ha ilyen 
időben hazajön". És nem nyugodott addig, inig 
a borlevest meg nem főztem és el nem teltem 
neked. De ne aludj Boldizsár. — Kérlelt, hallgass 
rám vagy öt perezig, hisz’ úgy is ritkán beszelek. 
Imi hallgalhatsz rám néhány perezig. Es milyen 
lármát csap, ha le elmégysz és a Zsuzsi a czipö- 
del nem állítja meleg helyre.

Araggon szép tőle? Bizonynyal szép, Boldizsár, 
bizonynyal. Es gondold csak meg, Imi hónapja 
dolgozik már a jó öreg asszony tulajdonképpen i 
megígértem neki, hogy titokban tartom hal 
hónapja dolgozik már egy óratarlón, amit neked 
készít. Gondold meg I Az ö korában és az ö 

gyenge szemeivel. - - És milyen pompás szakácsnő. 
A legjobb ezukorsüteményeket és nyalánkságokat 
úgyszólván semmiből állítja elő. Iparkodtam, 
hogy abban hasonlítsak hozzá, de olyan ügyes, 
amilyen ő, én távolról sem vagyok. Ezt bátran 
megmondhatom, nem kell magamat szégyellő.

Mennyi nyalánkságot és csemegét tudna o 
neked készíteni, inért a gyerekektől én nem jutok 
hozzá, azt jól tudod, ugy-e kedves férjem? Elég 
szemrehányást teszek magamnak, hogy elhanya
gollak, de nem tehetek róla.

Nem, Boldizsár, aludnod nem szabad — öt 
perezig még meg kell engem hallgatnod — nem 
segíthetek rajtad — kell.

Régen gondolkodom ezen és elgondoltam 
magamban, kedves Boldizsár — óh, az a gyalá
zatos, gonosz köhögés — elgondoltam, Boldizsár, 
milyen szép volna, ha jó anyámat rábírhatnék, 
hogy költözzék hozzánk. Lehetetlen Boldizsár, 
hogy most aludjál, tisztára lehetetlen, hiszen éppen 
most köhögtél. - Igen — ha rábírhatnék, az 
pompás volna, mert valódi kincset nyernénk 
benne. És ha nálunk lenne, akkor minden este 
készítene számodra valami meleget és reggeltől 
estig ápolna téged. Es erre — Istenemre - nagy 
szükséged lenne.

Xincs rá szükséged? Ne mond, Boldizsár, 
mert valóban nagy szükséged van rá. Nem tar
tozol te a legerősebb emberek közé, azt jól 
tudod. Oh! Mennyi pénzt takarítana meg nekünk 
a gazdaságban az a jó öreg asszony, ügy érti 
a húsféléket, hogy arról fogalmad sincs. Az a 
mészáros még nem született meg, alti őt be tudná 
csapni. Hal még a liba-, csibe- és kácsaféléket 
hogy érti! Csak rá kell neki nézni és tudja, 
fiatal-e, vén-e, kövér-e, sovány-e? Nincs fogalmad 
arról, hogyan érti. Boldizsár. Ha együtt mentünk 
a piaczra, én soha meg se közelíthettem, mert 
ez a tulajdonsága úgyszólván Isten adománya, 
vele született.

Emlékszel meg a lúróslepényrc Boldi
zsár — amelyet egyszer nekünk készített ? 
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dag sós és borviz fürdőket és más-más 
gyógyhatású ásványvíz forrásokat, amiknek 
élvezése mind ingyen áll a kiránduló tár
saságok rendelkezésére.

Megláthatják Marosvásárhelyt, Szász- 
régent, Borszéket. Tölgyesen a romániai 
határt. Gyergyószentmiklóst. Csíkszeredát. 
Szovátát, Parajdot sóbányájával. Korondot, 
Székelyudvarhelyt, Homoródot, Tusnádot, 
Szcnt-Anna lót. Málnást, Sepsiszeiilgyörgyöt, 
Élőpatakot, Brassói, a hétfalui csángó köz
ségeket, esetleg Sinaiát és a román király 
nyaralóját, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt.

Úti programmot és tájékozást a székely
társaságok marosvásárhelyi irodája kívánatra 
mindenkinek küld.

Egy tanuló kirándulása, a vasúti, kocsi 
és ellátási költségeket beleszámítva, zseb
pénzzel együtt 50 koronába, felnőttnek 100 
koronába kerül. Az egész itt 10 napot vesz 
igénybe.

Jöjjenek el mentői többen a székelyek 
közé, lássák élő szemmel a keleti Svájcot, 
bizonyára nyújt annyi érdekességet, mint a 
külföld hasonló divatos, reklámot nagyra 
nevelt vidéke s nekünk magyaroknak annál 
is többet, mert a magyar haza védelmének 
dicső emlékei fűződnek minden rögéhez. 
Ha megkezdődik az ország nagyobbik felé
nek erre gravitálása s ezzel egyidejűleg a 
székely érdekek öntudatos felkarolása, uj 
korszak nyílik itt meg. aminek jótékony ki
hatását egykor az egész magyar nemzet 
érezni fogja.

László Gyula.

Helybeli és vidéki hírek.
Májusi előléptetések a negyedik honvédhuszár

ezredben. Május elsejétől kezdődő ranggal kincvcz- 
telett : Borovicziny Gyula cs. és kir. kamarás, 
alezredes — ezredessé ; Trayor Mihály és Samarjai 
Géza hadnagyok — főhadnagyokká.

Katonai áthelyezés. Hűmmel Antal I. osztályú 
százados a 10. huszárezredtől a 4. houvédhuszár- 
ezredhez Bajára helyeztetett át.

Házasság. Engel Artúr gyárigazgató Turiuban 
ma esküszik örök hőseget Papper Herminka úr
hölgynek Budapesten.

Dr. Platz Bonifácz arczképenek leleplezése 
Szabadkán. Múlt vasárnap délelőtt lepleztek le 
Platz Bonifácz tankerületi főigazgató arezképét. 
A fögymnasium tanári kara még a főigazgató 
harminezéves jubileuma alkalmából megfestette a 
főigazgató arezképét Lösehinger Béla rajztanár 
által. Ezt az arezképét leplezték le most Platz

Nem? Pfuj! Szegyeid magad, Boldizsár 
hányszor tettél nekem azért a túróslepényert 
szemrehányást, hogy nekem nem sikerül úgy, 
mint anyámnak. Olyant készíteni, amilyent anyám, 
nem mindenki tud. Azt akarni is bátorság kell.

Ha nálunk laknék — Boldizsár — hallgass 
meg hiszen te nem alszol — jól tudó e — 
lásd, kedves Bodiká m, ha anyám nálunk lakna, 
mindennap ehetnél túróslepényt.

De ne hánykolódj ugv az ágyban, Boldizsár 
és ne szidd úgy a túróslepényi — hisz' tudom 
jól. hogy szereted — te nem is tudod, hogy 
milyen pompás tésztákat és süteményeket In l ö 
készíteni. De ez a tulajdonság estik némely em
berrel születik. Nem mindenki tudja.

Mit mondsz?
Miért nem született velem ez a tulajdonság ? 

Boldizsár, ezt nagyon rosszul kérdezted igen, 
csúf és érzésnélküli beszed volt. Látod, én nem 
tudnék neked ilyen szemrehányást tenni, a világ 
minden kincséért sem. Ki lehet arról, hogy némely 
tulajdonság nem született vele? Oh, hányszor 
kívántam már magamnak, bár tudnék likőrüket 
készíteni. — Az én anyám olyan meggyes-likőrt 
tud csinálni, hogy nem, olyat senki sem 
tud, Olyan még nem létezett, Boldizsár nem, 
az valami kitűnő.

Még sohasem kóstoltad ? Tudom jól, Boldizsár, 
de azt is tudom, mert jól emlékszem rá. hogy 
otthon. gyermekkoromban, nekem pompásán ízlett. 
Amikor édesapám egyszer megkóstolta, sohasem 
akart mást inni. A legjobb tokajit sem lehet vele 
összehasonlítani.

Elhiszed ? Biztosítalak, hogy el is hiheted. 
mert igaz és ha jó anyám itt volna, vele 
tengerpénzt takaríthatnánk meg. eltekintve attól, 
hogy mindig készen állana egy pohárka pompás 
meggyes-pálinka, valahányszor csak kedvet kapnál 
reá. És az neked jót tenne, mert nem tartozol 
a túlságosan erős emberek közé.

És hogy érti az uborkák bcsavanyilas.it, 
meg a gyümölcs befőzést. — El sem hiszed, 
milyen jól érti. El sem mondhatom, hogyan saj

I Bonifácz jelenlétében. Kosztolányi Árpád igazgató 
i szép beszédben mondotta el, hogy az arczké|....... . j
, festésére a tanári karnak a főigazgató iránt érzett 
I tisztelete es szeretető késztetett, amely érzelmek 

sziikségképeni következményei a főigazgatónak a 
tanári kar iránt tanúsított jóindulatának. A főigaz
gató nieghatoltan köszönte meg a megtiszteltetést. 
Elhatározták, hogy az. arczkép a tanácstermet dí
szítse, ahol a leleplezés után azonnal felfiiggesz-

| tették.

Hytlien. Seherer Karoly tart, hadnagy, helybeli 
fiatal kereskedő, az első bajai nöegylel titkára, 
jegyet váltott lLdter.'O iimidt Erzsiké úrhölgygyel 

' Budapestről.
Egy bajai fóldink elismerése. ^pii:<r Gizella 

| bajai földiák, nagyatádi állami tanítónő a nyelv- 
tantanitásból inintaleczkél tartott a napokban 
Somogyvármegye tanfelügyelőjének és több lan- 
fcríiunak jelenlétében. A bizottság érdeklődéssel fo
gadta a tanítónő uj módszerei és Dr. (íul.yár 
Eorencz kir. tanfelügyelő jegyzőkönyvi elismerési 
szavazott a kétségkívül lehetséges fiatal paedago- 
gusnak. A jegyzőkönyv e tartalmát Wlassics Gyula 

i vallás- és közoktatásügyi miniszterrel is közöltek.
A pénzügyminiszter körrendeleté a törvényen-

kiviili állapotról. A pénzügyminiszter a kővetkező 
| körrendeletéi intézte valamennyi pénziigyigazgaló- 
■ sághoz és a fővárosi királyi adófelügyelőhöz:

„Utasítom a Czimcl, hogy jelen rendeleiem vé
telétől. további intézkedésig, a közadóknak, a 
közadók módjára behajtandó kincstári követeié- i 
seknek és egyéb tartozásoknak végrehajtás utján 
raZo behajtását égés: általánosságban szüntessék 
be. Ehhez képest rendelem, hogy sem a löszolgá- 
biráknak, sem azok segédeinek ulielölegeket ne I 
utalványozzon, valamint az állami végrehajtókat 
további intézkedésemig behajtással ne foglalkoztassa.

Budapest, évi 1903. április 28. Lukács s. k. 
pénzügyminiszter.

Papai ünnepély a helybeli fögymnasiumban.
A katholikus világ fejének, XIII. Leónak 25 éves I 
pápaságát — mini értesülünk diszümnepélylyel 
ülte meg a helybeli kalh. fögymnasium. A föl- i 
diszitett tornacsarnokban teljes számmal volt együtt ■ 

; városunk előkelő katholikus közönsége, mely mind
végig emelkedett hangulatban hallgatta meg az 
előadott műsort. — Bevezetőül Fölkér Gusztáv 
intézeti igazgatónak JeZá/é-jét énekelte az ifjúsági ' 

j dalárda, mire Ledniezky Ipoly tanár ünnepi szó- j 
noklala következett. Kollár István és Hegedűs Ernő 
tanulók alkalmi ódákat szavaltak közletszésre, köz- t 
ben pedig az énnekkar vallásos dalokat adott elő. | 

1 Az ünnepély a pápai hynniuszszal ért véget.
A baja -báttaszéki hiti előmunkálatainak be

fejezése. A kereskedelemügyi miniszter állal Bajára 
kiküldött mérnökbizottság az előmunkálatokat 
— mint értesülünk — immár teljesen befejezte 
és a mérnökök a hét folyamán már el is utazlak 
városunkból.

Adomány. .1 bajai kalh. nüegylet az ipartesliilel 
; könyvtára javára 10 koronái adományozott, fogadja !

a testület hálás köszönetéi.

náltam. ha a húshoz nem kaptad meg az uborkát. 
I Ha anyáin itt volna, mindennap kupi iái uborkát 

úgy, hogy- azt hinnéd lélen is. hogy nyár van. 
Nem tudom miért, de n gyümölcsök befőzését 
soha sem tudtam tőle megtanulni. És milyen 

. almáspitét sülne a gyerekeknek, akik annyira 
szerelik ?

Te nem tudod, hogy mit szeretnek az almás
pitén? Boldizsár, ahogy az én anyám készíti, 
valóságos csemege. A gyermekek minden éléinél 
jobban szeretik és a mama gondoskodnék, hogy 
mindig legyen. Ha nálunk volna nem is törődnek 
holmi bárányhmilövel vagy kanyaróval, mert a 
gyermekek ápolása dolgában valóságos kincs, 
olyan, amilyennél nagyobbat el sem lehet képzelni.

És lásd - milyen idős már és mégis milyen 
jól tud a tűvel és ollóval elbánni. Milyen jól 
esnék nekem, a gyermekeknél most annyi a 

i varrni és foltozni való és nem vagyok képes egve- 
l dűl az egészet elvegezni. Ha anyám miiünk lakna, 

a gyermekeket ebben a tekintetben is jó rendben 
! tartaná.

Es milyen jó volna neked is, Boldizsár 
j ha egyszer-másszor későn jössz haza, mert nem
■ ülhetsz folyton itthon, azt belátom, a mama ébren 

maradiul, megvárna és tudom, szívesen várná 
— igen, valóságos élvezet volna neki rád várni. 
Tehát Boldizsárként, kedves Bódikám ugy-e

■ anyámat idevoszszük? Szólj, Boldizsár I Nem, 
I nem. ne lettess — úgy sem alszol Boldizsár’ 
I beszelj hat — te csak be akarsz csapni. L'gv-e,

Boldizsár, te is szerelnéd, ha hozzánk költöznék ?
Mit - nem' |)e kedves Boldizsár!
Kém? 8.....mi esetre sem akarod a házban

I latin? 0, Boldizsár — Bol—di -zsár. Bol—di- 
I —zsár—

♦ ♦
*

„Ekkor feleségem szemeiből záporként om
lottak a könnyek", Így jelenti Boldizsár a kézira
tában „és én természetesen megragadtam az 
alkalmai, hogy frissiben elaludjam".

Fordította: Lengyel Manó.

Kereskedők figyelmébe. Baja város kapitányi 
hivatala részéről közhírré tétetik, miszerint a hely
ben. iniiiden évben jiinius Ill án megtartani szo
kott Szí.-Aulai napi búcsú és szeptember 8-án 
megtartani szokott vodiezui búcsú hetivásár jelle
gével bírván, azon vidéki iparosok árúikat el nem 
árusíthatjuk. Kivételt egyedül a bábsütő, szentkép 
és viaszgvertva vidéki ártiso.: képeznék, kik ezen 
áruikat a t>751 889. sz. a. döntvény alapján elá
rusíthatják. Baján. 1903. e.i április hó 27-én. 
Scheibne.r s. k. rendőrkapitány

Halálozás. Ózr. Le,derce Fiilöpné sz. Beck Terézia 
néh. di . Lederer Fiilöp orvos özvegye, in. hó 27-én 
rövid szenvedés után éleiének 72-ik éveben el
hunyt. Vegtisztessége nagy részvét mellett m. hó
29- én ment végi Hí. Tury M.ityasné és ü.:r. Sier- 
Erigvesné úrnők, Lederer Gusztáv kir. ilélötáblu- 
biró, a b.-kulai kir. járásbíróság vezetője és Lederer 
l’al vármegyei aljegyző), édes anyjukat gyászolják 
az elhunytban.

Halálozás. Goldstein Márk illeni jónevii fény
képész e heten, kínos szenvedés után elhunyt. 
Temetésen sok közönség jeleni meg.

Elhunyt iparos. Feiyenbaum Adolf helybeli 
kárpitos iparos in. hó 27-én liidövész következté
ben. hosszú szenvedés után elhalálozott. Az el
hunyt derek és szorgalmas iparos ember volt és 
mint mentő is kitüntette magát a Mészáros ház 
összeomlása alkalmából, kimentvén a romok alól 
egy helybeli tekintélyes kereskedő kis leánykáját. 
Temetésén az iparleslület es sok jóbarát vett 
reszt. Nyugodjék békében.

Halálozás. Jámbor Jái íosné szül. Joachim 
Vilma úrnő mull hó 29-én élete 59 évében hosszas 
betegség után elhunyt. Temetése ismerőseinek nagy 
részvétele mellett f. évi május hó 1-én volt.

Cseplési szén. Olvasóink szives figyelmét 
felhívjuk- a Magyar Általános Kőszénbánya llész- 
vénytársulat, Budapest, mai hirdetésére.

Helyreigazítás. A bajai rom. kath. plébánia 
templom kifestésére Eckert Gyula -és Krajcsovits 
Mihály gyüjtöivén özv. Horváth Lajosné nem 20 
fillért, hanem 20 koronái adományozott, amit 
ezúttal helyreigazi lünk.

Felvétel a szabadkai állami tanitónöképzö 
intézetbe. A szabadkai állami tanitónöképzö inté
zel I. osztályába az 1903.904. tanévre való fel
vételért azon ep és egészséges szervezetű tanulók 
folyamodhatnak, a kik 14-ik életévüket betöltötték, 
azonban 18 évesnél nem idősebb s annyi előkép
zettséget igazolnak, a mennyit a polgári leányiskola 

felsőbb leányiskola illetőleg leány gymnasium 
négy, — vagy pedig a felső leány-népiskola két 
osztálya nyújt. A felső leány-népiskola kel osztályát 
végzett növendékek elöképzetlsegöket felvételi vizs
gálaton is tartoznak igazolni. Ennek idejéről külön 
értesítést nyernek. A felvételt kérő folyamodvány 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez czimezve 
május hó 31. napjáig nyújtandó be az intézet 
igazgatóságához. Későbbén beérkezett, vagy hiányo
san felszerelt folyamodványok nem vételnek figye
lembe. Az egy koronás bélyeggel ellátott folyamod
ványok a kővetkező okiratokkal szerelendő!. lel: 
I. Születési bizonyítvány. A ki 14. életévét még 
be nem töltötte, korengedélyért folyamodik. 2. 
Iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről és 
az utolsó évi tanulmányokról igazolvány, illetőleg 
a kél első cvliarmadról szoló értesítő, 3. Tiszti 
orvosi bizonyítvány a folyamodónak ep, egészségi s 
szervezetéről, a tanítói pályára alkalmas voltaiul. 
4. Hiteles községi bizonyilváiiy a szülök vngvoni 
állapotáról, a családfő polgári állásának fellünl'elé- 
-'■vl. ■>. Hitele- családi kinntlalás. (>. .Iiniiits hó
30- án beküldendő a tanév vegéről szóló bizonyít
vány. A lelvelel végleges megállapodását és ked
vez meny ben részesülök kijelölését miniszteri rendelet 
intézi el, miről az érdekellek augusztus hó végéig 
értesítést nyernek. A folyamodók tájékoztatására 
szolgai az alabbi kimutatás: Felvétetnek az /. 
osztályba: Ingyenes benlakó növendék 2, 100 kor. 
fizető benlakó növendék 3, 210 kor. fizető benlakó 
növendék 2, 310 kor. fizető benlakó növendék 4, 
420 kor. fizető benlakó növendék 9. Bejáró ked
vezmény nélkül 10. Összesen 30. A 11-ik'. Ill ik es 
lV-ik osztályban a helyek az alsóbb osztályból 
való leimenetei áltál be vannak töltve és Így uj 
növendékek ezen osztályokba nem vetetnek lel. A 
tartásdijak havonként előre fizetendők. A ki fizetési 
kötelezettségének a szabályszerű határidő után 
elmúlt 8 napon belül elegei nem tesz, attól a 
81811 1891. sz. a. kell miniszteri rendelet értel
mében a közlartás megvonatik. Évközben kedvez
ményért vagy tartás dijelengedésért folyamodni 
nem lehet. Tandíjul a növendékek nem fizetnek 
Szabadkán. 1903, április hó 23-án. Balajthy Ilona 
igazgató.

A nagy jutalom. Az oszlálysorsjáték záróhú- 
zása illan mindenki izgatottan várja, hogy ki nyeri 
meg a GOO.OOO koronás nagy jutalmat. A napokban 
lefolyt házas alkalmával a legnagyobb oszlálysors- 
.jaték iizlet Torok A. és Társa bankház (Budapest. 
I'erez-körul Ki.) 4 szerencsés vevőinek kedvezel! 
a ritka szerencse és 4 család most úszik boldog
ságban. hogy e ezég szerencséjében bizolt és hűen 
kilartolt a Török bankház mellett. Ezen nagy 
jutalmon kívül. ugyancsak a VI. osztályban a 30 000 
20,000, kel 10.000 koronás, több 5000 és sok
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egyéb főnyereményt fizetett ki a szerencsés bank- | 
ház vevőinek, úgy. Imgy ezen egyetlen egy osztály
beli körülbelül ogv és lel millió koronái nyerlek 
a szerencsés vevők Török A. és T usa bank 
házában. Ezen az alapon nemcsak a legnagyobb, 
liánom ti legszerencsésebb bankháznak is mond
hatjuk a Török czegel. A háhinyilalkozalok szama, 
melyeket e ezég szerencsés vevőitől kapott, igen 
nagy. Az a határtalan bizalom, melyei e bank 
házzal szemben vevői tanúsítanak, folyton szó- | 
lesebb körökben terjed el. mert, a nagy közönség 
mar ismeri e ezég szerencséjét, korrekt üzleti 
elveit, pontosságát, diskréeiójál és előzékenységét, 
melyet mindenkivel szemben egyformán lamisil. | 
Ennélfogva indíttatva erezzük magunkat a Török ! 
A. es Társa bankházát Budapesten (főiizlet: VI.. 
Terez-körul -Ili.; fiókok: Váezi-körut 4., Múzeum 
körút II. Erzsébel-körut 54.), amely oly számos és 
nagy nyereményt lizetell ki már vevőinek, minden
kinek ajánlani, mert az osz.talysorsjcgyvásárló 
közönség itt teljes biztonságot elvez minden 
irányban.

Egy kis változás a baja szabadkai vasút me
netrendjében. A baja-szabadkai vasútvonal nyári 
menetrendjében mindössze az a lényegtelen váltó- I 
zás állott be, hogy a reggel 7 óra 24 perczkor 
Bajára érkézéit, vonat ezentúl már 7 ára 8 perczkor 
ér be és az innen reggel 7 óra 20 perczkor indult 
vonat a jövőben 7 óra 17 perczkor megy Szabadkára. '

Sírig tartó hűség. Bánijuk Iynácz gordonkás 
is elment tengeren túlra a Bankó Gábor bandá
jával és nem tért többé vissza, Felesége bánatában 
tegnap délután kiment az isivánmegyei temetőbe 
és agyonlőtte magát.

Nagy tűz. A kalocsai érs. uradalom érsek- I 
halmi majorjában in. hó 20-án este egy 100 ni. j 
busszá istálló, melyben 40 drb. göböl, 0 darab 
járinos ökör, 13 fajborju, 4 bika és 31 cselédjó- | 
szag volt kígyóit és porra égett. Összesen I bika 
és 3 drb. cselédjószágot mentetlek meg.

Kellemes újítás. A tavasz beálltával a bel
város utczáil a rendőrség éjjel söpreti.

Veszett kutya, Folyó hó 1-én egy veszett 
kutya a felvégen több kutya! megmart. Ennek 
következtében 40 napos ebzárlat rendeltetett el.

Bosszú. A Gciringer és Berger hajózási vál
lalatnál f. hó elseje óla este 7 óráig kellett az 
ácsoknak dolgozni. Az uj rendet Kati János ács 
elfogadta és ezen való haragjában Kitanits Mihály 
ácslegény úgy állt bosszút, hogy Katinak 15 K. 
értékű szerszámát, a Sugoviczába dobta. Az el
járás ellene megindult.

Lopás. Király Sándor múlt hó 26-án egy 
vándorló legénynek ebédel adatott. A legény egy 
őrizellen pillanatban ellopott 15 drb új nyakken- 
d t. A rendőrség nyomozza.

Olcsó pecsenye. Eötvös Vilma ni. hó 30-án 
4 drb. kársát lopott és elhajtotta lakásara. ahol 
meg is találták. Ellene a vizsgálat megindult.

Május elseje Báján. Ocsenás Sándor, Pestalics 
Sándor es Tóth János kőmives-, Készei István ma- 
zolóscgéd f. hó 1-en reggel fölkeresték Bodicsi 
Sándor harangöntő’, bogyszűntesse be műhelyében 
a munkai. Bodicsi kérésükét teljesítette, de mun
kásai nem akartál a munkát abbahagyni. Bodicsi 
erre kikisérte a hívatlan vendegeket a kapuig és 
biztosította őket, hogy a munkások nemsokára 
hazamennek majd. A kapuiméi Ocsenás boltid 
Bodicsil orozva fejbeűtölle, mire Bódicsinak segít
ségére sietett sógora, akit bottal szájon ütöttek és 
boxerrel homlokon csaplak. Ozv. Lengyelnél, pedig 
na gy kétágú villával fenyegették meg. .1 kőiéiben 
csak egy szál rendőr volt. aki azonban nem meri 
a dologba elegyedni, liánéin segítségért futott. 
Ugyanezek egyik helybeli ácsmestert, aki aznap 
saját házának a tetejét zsindelyezte, lelökték a 
letöröl. Ugyanekkor Kricskovics József, Pestalics 
Benő és Gyurálcovies István még tizenöt kö- 
mivessegéddel bejárták a varost és a hol dolgozó 
kömivessegédel talállak, fenyegetéssel kényszerilel- 
ték a munka abban hagyására.

Jo tanács. Mindazok nak, kik pázsitot akarnak 
létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzek be Mandiner 
Ödön csász. és kir. udvari magkereskedéséből 
Budapesten a „Sétatéri“ vagy a ..Margitszigeti" 
fűmagkeverékei. Ezeket már 29 éve szállítja 
Maulhnor Budapest és a Margitsziget oly bámu
latra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

Pályázati hirdetés
a bajai magyar királyi állami tanitóképzödntézetbe való föl 
vételre és az intézettel kapcsolatos internátusbán és köztar

vezményes helyekre.

A nagyinéltóságn vallás- es közoktatásügyi 
m. kir. miniszter urnák 1900. ovi 45.781. sz. a. 
es 1903. évi 11,537. sz. a. kelt rendeletéi értel
mében a hajai in. kir. állami tanítóképző int életbe. 
való fölvételre és az intcrnáhishan es köztartásnál 
az 1903 1904. iskolaévre megüresedő állumköll-
segcs. teljesen dijmenles és kedvezményes helyekre 
pályázat nyiltutik.

A tunitóképző-intézet I. osztályába való föl
vételért folyamodhatnak oly epleslű, egészséges 
tanulók, kik élőtök I I. évet már betöltötték, 18 
évesnél nem idősebbek és a gimnázium, reáliskola 
vagy polgáriskola l\ . osztályát legalább is elégséges 
ercdménynyel végezték.

A fölvétel- es segelyezes iránt benyújtandó, 
1 koronás bélyeggel ('Hatolt folyamodványhoz ere- 
detiben következő okmányok csatolandók:

1. Születési bizonyítvány annak igazolására, 
hogy folyamodó a megkövetelt eleikori betöltötte.

2. Tiszti orvosi bizonyítván!/ arról, hogy fo
lyamodó semmi olyan testi fogyatkozásban, fejlet
lenségben, vagy eltorzulásban nem szenved, amely 
a tanítással járó nehéz foglalkozásban akadályozna, 
vagy pedig a serdülő gyermekek illetlen gúnyoló
dását önként kihívná s igy a tanítás komolyságát 
és eredményéi veszélyezlelné. Ezen bizonyítvány
ban igazolandó az is. hogy a folyamodó himlő 
ellen sikeres njraollásban részesüli, teljesen ép 
érzékszervekkel, hibátlan beszélő szervvel, erős, 
egészséges tüdővel bir és hogy nem szenved 
trachomában, . |

3. Iskolai bizonyítvány arról, hogy folyamodó | 
a gimnázium vagy reáliskola, vagy a polgáriskola 
IV. osztályai .legalább is elégséyes sikerrel végezte.

Ha a folyamodó kérvénye beadasa idejéig 
az említett iskolák negyedik osztályáról szóló 
bizonyilványnyal még nem rendelkezik, az előbbi | 
osztályról szóló bizonyítvány és a megfelelő maga
sabb osztályról szóló igazolvány vagy értesítő is 
csatolható. Az ily folyamodok kötelesek a felvételt 
megelőzőleg, a már akkorra mindenki által meg
szerezhető szabályszerű iskolai bizonyítványt a 
képzőintézet igazgatójának utólagosan beküldeni.

4. Hiteles községi bizonyitvány a családfő 
polgári állásáról, a szülök vagyoni állapotáról, 
kimutatva ebben részletesen, hogy a szülők ingat
lan birtokuk, üzletük, iparuk vagy hivataluk után 
s netán egyéb forrásokból mily összegű évi jöve
delemre számiihatnak, vagy esetleg maga a nö
vendék nem bir-e magánvagyonnal s ha igen, 
ennek jövedelme hová forditlalik.

5. Községi vagy más hiteles bizonyítvány 
a családtagok számáról, ezek életkoráról és arról, 
hogy közülök hány van távol a szülői háztól, hány 
és mily mértékű neveltetési költséggel terheli meg 
a családfenlarlót, esetleg a folyamodó nem élvez-e 
már ösztöndíjat ?

A folyamodványban az anyanyelv és általá
ban a nyelvismeret is feltüntetendő.

A tanítóképző-intézettel 121) növendék szá
mára berendezett internálás (teljes ellátás) és 
ezen felül még 80 tanulóra köztartás (élelmezés) 
van egybekapcsolva, melyben kifogástalan erkölcsi 
magaviselctű, szorgalmas és szegénysorsu növen
dékek tanítóvá képezlctésük ('gesz idején állam
költségen. teljesen vagy részben dijmenles és ked
vezményes ellátásban részesülnek.

A jövő 1903 1904. iskolaévre az I. osz
tályba lel vehető 30 benlakó es 5 bejáró, össze
sen 35 növendék.

Baja, 1903. április 10.

Scherer Sándor 
igazgató.

IRODALOM.
A bajavidéki rk. tanítóegyesület reformja.

Pályadíjnyertes dolgozat.

Irta : Novoíh István, bajai tanító.

Xoroth István bajai tanító tollából lenti czim 
alatt pompás tanulmányt vettünk, melyet élvezettel 
olvastunk végig, mint olyan munkát, amely a 
tanitó-egylelek keretében feltűnni szokott pálya- 

1 müveket larlalom es terjedelem dolgában messze 
i túlhaladja. Erős logikával és a. lő, kérlelhetetle

nül, czilrázás nélkül tarja lel a tauiló-egylelek 
pangásának okait nemcsak Baján, hanem ország
szerte és logikusan fejtegetvén a tényekből kihá
mozható okokai, rámutat az eszközökre is, ame
lyekkel a bajokon segíteni tudni vél. Legfonto
sabbnak tartja a tanitó-egylelek deczenlralizácziójál, 
hogy kevesebb tanító tartozván együvé, többen 
működhessenek közre a népnevelés szent ügyének 
felvirágoztatásán. Kötelezőnek óhajtja kimondatni 
a tanítóknak napidijjal való ellátását akkor, ami
kor gyűlésekre mennek és pályadijak kiadását 
szorgalmazza. A magunk részéről kívánjuk, hogy 
a szerzőnek nagy apparátussal és becsületes tö
rekvéssel megirt munkáját a legteljesebb siker 
koronázza, hogy minél jobban-jobban virágozzék 
népoktatásügyünk, melynek kiváló és hathatós esz
közei az önművelődést és leslülcti szellemet te
remtő lanitó-gyülések.

Tanító.

Megjelent Arany János „Toldi“-jámik német 
fordítása és kapható Kollár Ágoston és ifj. Wagner 
Antal könyvkereskedésében és a fordítónál, Dr. 
Lemberyer Árminnál. 3 koronáért.

KÖZGAZDASÁG.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara ülése.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara 1903, 

évi április hó 27-én délután .'i árakor tartotta meg 
e havi teljes ülését Szarradg Lajos elnöklete alatt, 
melyről a következő tudósítást kaptuk:

Szairady Lajos elnök az ülést megnyílván, 
előterjeszti az elnöki jelentéseket és azok sorában 
tizl, Imgy a bajai „Délmagyarországi gyapjufonó- 
és valtagyár r. I. hat évre adómentességi ked
vezményt nyert.

Kulinyi Zsigmond titkár a kamarai iroda 
márczius havi tevékenységéről lett jelentést és 
azután álléri a tárgysorozat ügyeinek előadására.

Tudomásul vette a teljes ülés az elnökség 
közléséi, hogy a külállamokkal kötendő kereske
delmi szerződősek ügyében a magyar kamarák 
nevében összeállítandó közös-emlékirathoz az ér
dekelt szakkörök tanácskozása alapján kimerítő 
és megokolt véleményes jelentést szolgáltatott a 
kamara a jelenlegi kereskedelmi szerződések ha
tásairól es a kötendő uj szerződésekbe tartozó 
azon észrevételekről és óhajtásokról, melyeknek 
vonatkozásai a szegedi kamarai kerületet érintik.

Bészletesen tárgyalta a kamara kereskedelmi 
osztálya a ehequeiöl szóló törvényjavaslat előadói 
tervezetét és az osztály javaslatára oly véleményt 
fogadott el a teljes ülés, hogy nagyban és egész
ben megfelel a tervezet a cheque-forgalom igé
nyeinek. - A részletekben csupán a 7., 13. és 
a 22. S-ok megváltoztatását javasolja a kamara. 
Nevezetesen, hogy a külföldön kelt, vagy fizetendő 
chequek bemutatási határideje 14, illetőleg 30 
napra hosszabbillassék meg. Hogy a közben csődbe 
juló kibocsátó chequojcnek kifizetése által az utal
ványozott ne károsodhassák.

Végül, hogy a cheque bélyeginenlessége az 
esetre is kiterjesztessék, ha az bankügyletekkel 

j foglalkozó ezégekre szól.
A más szaktestületek részéről netán fölme

rülő ellenvéleményekkel szemben pedig kifejezetten 
helyesli a kamara, hogy a törvénytervezetben a 

: kártérítési esetek szabályozva nincsenek és bün
tető rendelkezések nem vétettek föl.

Tudomásul vette a kamara az elnökség je
lentéséből. hogy a zentai hid ügyében tett fölter
jesztésre a kereskedelemügyi miniszter leiratot 
intézett a kamarához, m elv a fontos ügy megol
dására vonatkozóan a következő rendelkezéseket 
tartalmazza:

A kereskedelemügyi miniszter a pénzügy
miniszterrel egyelcrtöleg közli, hogy a föllerjesz- 

| lésben fölhozott és méltánylást érdemlő körülmé- 
I nyékre való tekintettel a kormány nem zárkózik 

el altól, hogy a város tervezett állandó jellegű 
[ vashid építésében az államkincstár . részéről támo- 
I gatáslian részesüljön.

Ezt azonban a fölterjesztésben említett mód 
helyett olykéji tartaná megoldhatónak a miniszter, 
ha a hídépítéshez szükséges, mintegy másfél millió 
koronát a város valamely pénzintézettől fölveendő 
kölcsön utján szerezné be, mely ügyletnek elfo
gadható föltételek mellett való megkötése esetén, 

' a kölcsöntörlesztési részleteihez az államkincstár 
bizonyos összegben hozzájárulna.

E hozzájárulás mérvét a miniszter a későbbi 
tárgyalások során állapítaná meg, előbb azonban 
a városnak indokoltan ki kell mulatnia, hogy a 
kölcsön annuitásából mily összeget képes födözni. 
— Fölhívja ezért a miniszter a várost, hogy a 
kölcsönfölvétel érdekében a tárgyalásokat kezdje meg.

Közii emellett a miniszter, hogy a létesítendő 
hid terveit hajlandó a szakközegeivel elkészíttetni 
es az ezekhez szükséges helyszíni fölvételek esz
közlésére a zombori kir. álíamépitészeti hivatalt 
egyidejűleg utasította.

lieitzer Lipót szegedi kereskedő indítványára 
elhatározta a kamara, hogy a kereskedelmi iskolák 

: tantervének küszöbön levő revíziója alkalmával 
i törekedni lóg azon kívánság érvényesítésére, hogy 

a felsőkereskedelmi iskolákban a flí/orsirds-tanitás 
kötelezővé tétessék és, hogy ti tanterv a kereske
delemben gyakran használatos nyomtatványok is
mertetésével kibövittessék.

Ugyancsak lieitzer Lipót indítványára elha
tározta a kamara, hogy fölterjesztést tesz a ezég- 
táblákon alkalmazott megtévesztő fölirások ügyében.

Bejelentette az elnökség, hagy a Szegeden 
létesítendő ipari hitel- és árucsarnok szövetkezet 
ügyében az Országos Központi Hitelszövetkezettel 
tárgyalásokat folytatott és címek eredményeképen 
a szövetkezel alakuló közgyűlése május 10-éra 
tűzetik ki.

Örvendetesen vette tudomásul a teljes ülés, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter négy ipari 
szaktanfolyamot engedélyezett Zombor és Hód- 
mező-vásárhely iparosai részére. Mindkét helyütt 
czipészipariésférliruha-szabászali tanfolyam tarlatik.

Tudomásul vette a teljes ülés, hogy az elnök
ség részletes jelentési küldött a kereskedelemügyi 
miniszterhez a kerület államsegélyben részesült 
iparosainak haladásáról. — A segélyezett és ka
marai ellenőrzés alatt álló iparosok száma 1902- 
hen negyven volt.

Kimondotta a kamara, hogy az „Iparteste 
lelek Országos Szövetségébe" nem lép be tagul,
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mivel a kerület 31 iparlestiilete közül csak egy 
nyilatkoztatta ki belépési szándékát, 38 pedig 
kifejezte a kamarához intézett átiratában, hogy 
ezen létesíteni kivan! ipari szervezetet nem tá
mogatja.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-templom kifestésére 
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ
kezük adakoztak :

Vojnits Dániel apálplébános gyüjtöiven befolyt:

Bcnde Imre püspök Nyílra 200 kor.. Hajai 
köles, segelyzöegylel 50 kor.. N. N 5 kor.. Dr. 
Valiimra Ágoston kanonok Kaloc-a 10 kor.. Majo- 
rosy János püspök Kalocsa 50 kor., Maver Itela v. 
püspök Kalocsa 10 kor., Schveitzer József kanonok 
Kalocsa 10 kor.. GyörlTv Géza pénziigyigazg. Zoin- 
bor 2 kor.. Békéi Vilmos eziszt. r. áld. Szentgott- 
hard 8 kor., Szemes János ny. plébános 20 kor.. 
Hongén József s. lelkész 50 kor., özv. Mezei 
Jozsefné l kor.. Nitgel Máié plébános Káezmililies 
10 kor., Koledin László 5 kor.. Kleiner Lajos 
kanonok Kalocsa 10 kor., Török Gyula plébános 
I szod 3 korona Vidákovies Pál plébános Nemes- 
Milities 10 kor., l'hl József plébános Síikösd 10 
kor., özv. Horváth Jánosné 1 kor.. Katii. Legény 
egylet KM) kor.. Báró Vojnits István Szabadka 50 
kor., Glósz Vojnits Hermináé Budapest 30 kor.. 
Bajai ipar és keresk. bank 25 kor.. Fisékor Jósika 
es Éber Sándor 10 kor., Kindl Ferencz Mélykút 
20 kor.. N. N. 2 kor.. Bajai takarékpénztár 100 
kor. — Összesen 804 kor.

M. kir. állami tanítóképző gyüjtöiven befolyt:

Az áll. tanítóképző tanári testületé 25 kor.. 
Az áll. tanítóképző ifjúság önképzőköre 30 kor.. 
Seherer Sándor 20 kor., Éber Sándor 2 kor.. 
Macskásé Sándor 2 kor., Kiss A. Józsefi kor., 
Desies József 2 kor., Benkö Pál 2 kor., Kovács 
Dezső 2 kor., Bellosies Bálint 3 kor., Tanilónöven- 
dékek gyűlése 10 kor. Összesen 100 kor.

Ez utón is fogadjak a nemosszivii adakozók 
hálás köszönetünkel. Isten áldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső, 
titkár.

Vojnits Dániel.
elnök.

Demuth Gyula.
jegyző.

Szerkesztői üzenetek.

Kanizsai Mariska urhölgynek Ó-Kanizsa. Eiryik munka
társunk kivallotta, hogy t. NagysAd is foglalkozik iroda
lommal. Várva-várjuk tehát működésének megkezdését, 
hogy a zseniális Kani:stii-triás: teljesen a Bajai Hírlapé 
legyen. Midőn önző mi voltunkért eleve is bocsánatot 
kérünk, maradtunk szívélyes üdvözlettel, őszinte híveik.

L. József Budapest. ..Nem hiszek" kezdetű versét 
— nem hisszük, hogy kiadhatjuk. Rimelése ugyan meg
felel, de tartalom éptmséggel nincs benne. Biztatjuk 
különben azzal a régi buzdítással, hogy kerül onnan 
jobb is.

Fratincsics Endre Baja. l’jabb versét megkaptuk és 
némi javítással közöljük is. ha majd rá kerül a sor. 
Versekkel ugyanis legalább jó félesztendöre el vagyunk 
látva és kérjük is munkatársainkat, hogy lehetőleg szép
prózai dolgozataikkal keressék föl tárezarovatunkat.

Kerestetik egy vagy két 

bútorozott szoba 
istá I lóvá I 

lehetőleg a huszár-laktanya közelében.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Jégcladas.
Vau szerencséin a uagérdemii közönség 

b. tudomására adni. Imgy a nyári idény alatt

Eziránt szives megrendelést kérve, maradiam
teljes tiszteletiéi

Scfireier Simon
zóna-vendéglős.

3G02. szám, 
tkv. 1903.

Ujabbi árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Dr. Kémény Zsigmond bajai iakós végre- 
hajtatónak Dr. Klénáncz György hu ügyvéd által ügy
gondnokolt ismeretlen tartózkodásit Schön Ferencz ellen 
90 korona 30 Hl. tőke és járulékai kielégítése miatti 
ügyében a szabadkai kir. törvényszék területén a bárs- 
vaskuti 45. sz. betétben A 1. 1-10. sorszám alatt foglalt 
ingatlansúg Schön Ferenczet megillető • 2*  része 845 kor. 
85 fillér kikiáltási árban a beadott utóajánlat folytán 
Bács Vaskút községházánál 1903. évi május hó 19-ik napjá
nak délután 3 órakor ujabbi bírói végrehajtási árverés alá 
fog bocsájtani azzal, hogy az utóajánlat tevő állal beígért 
110 koronánál alább nem fog cladatni.

1.. Venni szándékozók kivéve az utóajánlat tevőt 
tartoznak a kikiáltási ár 10" <i-át készpénzben vagy ovadék- 
kóposnek nyilvánítóit értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy neki a bíróságnál előlegesen elhelyezett 
bánatpénzről kiállított elismervényt átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1903. évi április hó 6-án.

Temmer,
kir. járúsbiró.

A SEI4KH VÁMJA
oly alacsony, hogy selyemál úinkat ;t l< oo|(S,,|,|, nao-ybaui árak mellett dij- és vámmentesen méterenként 
es ruhánként egyeseknek megküldjük. A leg-divatosabb minták fekete, fehér és tarka szintűiben. Gyö

nyörű fonlardok I kor. 20 f.-től kezdve. Mustrák franco. Levéldij 20 f.

Selyemszövetgyár Unión

tíRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.t

Értesítés.
Van szerencséin a n. c. közönség tudomására 

adui, hogy helyben. Szept Antal-utcza 208-ik szám 
alatt, egv a mai kor igényéinek megfelelő

NŐI DIVAT-TERMET
nyilollam, 

ennélfogva a legújabb szabasu franczia és anijol 
ruhák, női kabátok, blouseok. costumeok és negligek 

készítését elvállalom.
Tanulmányaimat London. Paris. Berlin és 

Becs legelső műtermeiben végeztem es ott az összes 
c szakmába vágó tudnivalókat elsajátítottam, miről 
az igen tisztelt hölgy-közönségnek közel 3 évi mű
ködésem réven. Reiter Stefánia úrnőnél helyben, 
alkalma volt meggyőződést szerezni.

Alázattal esedezem, szíveskedjenek nagybecsű 
bizalmukkal megtisztelni és azon leszek, hogy 
figyelmes, pontos és szakszerű munkám, valamint 
a ruhák ízléses kiállítása áltál megelégedésüket 
teljes mértékben vívjam ki.

Ajánlom magam a n. é. hölgyközönség becses 
jóindulatába és pártfogásába.

kiváló tisztelettel

Weisx Henrik
női szabó,

Szt. Antal-utcza 208.

Törlesztéses
(‘íigedélyezdetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona. 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként.

Megvásárolt földekre a vételár
háromnegyedrésze -awi lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

----  SZEGEDEN
Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

I I

Liegjutányosabb eséplési szén
az elsőrendű tatai brikett és a tatai darabos szén.

A porosz szenet is teljesen pótolja.
—.  ~ Pontom é*  j»yors kiszolaáihÍN!-------- —

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat
Budapest, V., Erzsébet-tér 19.

Főelárutó: ösv. SP1TZER SIMONNÉ, Raja.
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2447. szám, 
tkv. 19Ö3.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy az,árverést Hesser Gyula bajai ügvv< <1 által képviselt 
m. kir. Államkincstárnak. Petrovácz Lajos és neje Rajcsics 
Mária bajai lakósok ellen 438 korona 20 lillér töke, ennek 
1899 évi deczombor hó 28-tól járó 6"n kamatai. 12 kor. 
68 fii. eddigi, 16 kor. 60 lil. ezuttali és a még felmerülendő 
kéltségeknek, nemkülönben csatlakozott özv. Slayer Kál- 
mánné sz. Parcsotics Irma 400 és 120 K.. Kovács Andor 1 .»0 
kor., Heckinger Lajos és Sas Berta 5(1 kor., Dr. Klenancz 
György 67 kor. 80 Hl., özv. Miiller llenrikné 17 korona 
34 Hl., a bajai kölcsönös segélyző egylet 300 kor., özv. 
Gvurinovits Kálmánná Mikosovits Éva 61 kor. 50 fillér 
és özv.Vaity .Jánosnénak 80 kor tőke és járulékai iránti 
követeléseik kielégítése végett az 1881. LX. t.-cz. 144. és 
kővetkező alapján a szabadkai kir. törvényszék
hez tartozó'bajai kir. járásbíróság területén lévő

1.. a bajai 166. számú öntőiben Petrovácz Lajos 
nevén felvett 1. 1. sorszám 61. Iirszám Homokváros.

| Szórendéi utczai 55. számú házra 480 korona,
2., a bajai 3720. számú betétben Petrovácz Lajos 

és neje Bajcsies Mária /evén felvotl I- sorszám 5277. 
hrszámu Kenderesdiilői 572. négyszögölnyi szőlőre 156 
kor. kikiáltási árban ezennel elrendeli, és annak Baján 
a telekkönyvi árverési helyiségben 1903. évi junius hó 2-ik 
napjának délután 3 Óráját kitiizi, a midőn a fenébb körülirt i 
ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10" o-át készpénzben vagy I 
óvadókképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le. ;

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Baján, 1903. évi márczius hó 12-én.

R o m átk a,
kir. aljárásbiró.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivardapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben. 

IÍGY JÓ HÁZBÓL VALÓ FIÚ 

TANULÓUL 
felvétetik e lap kiadóhivatalában.
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KIADÓHIVATALA.
X KAZAL JÓZSEF
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dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK. 

ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.

LAKODALMI MEGHÍVÓK.
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK. —<4
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Hirdetések olcsó áron felvétetnek. ~sWi 
l!Wg“ Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. 1W
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Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom fömüveit

M AGY A R tfranftlin Sarsulat
...... ....... — ~......— diadása ■

REMEKÍRÓK
cziin alatt egyöntetű szép kiadásban, 
55 kötetben, díszes vászonkötésben 
adja közre a Franklin-Társulat.

Tartalmazza :
Arany János 
Arany László 

Balassa Bálint
* Rajza József 
Berzsenyi Dániel 
Csiky Gergely 
(’sokonav V. M.
* Czuczor Gergely 
Deák Ferencz 
Eötvös József br. 
Fazekas Mihály 
*Garay János 
Gyöngyösi I, 
Gvadányi József 
Kármán József 
Katona József 
Kazinczy Ferencz

Kemény Zsigm.

Népies lyra.

Kisfaludy Károly 
Kisfaludy Sándor 
Kölcsey Ferencz 
Kossuth Lajos 
Madách Imre 
Mikes Kelemen 
Pázmán Péter 
Petőt! Sándor 
Reviczky Gyula 
Széchenyi Jstv. gr. 
^Szigligeti Kde 
Tehdd' László gróf

Tornya Mihály
* Vajda János
* Vörösmarty M. 
Zrínyi Miklós

müveit.

Népballadák.

Kuruczköltészot.
• A csillaggal jelzett remekírók kiadási 

jogát a Franklin-Társulat magának azerzödó- 
hüpr blztuHÍtotta, ügy hogy azt máa kiadó nem 
adhatja, ezen írók mfivol mán verHen.vgyfljte- 
inényben meg nem jelenhetnek.

A Franklin-féle Magyar Remek
írók 55 testes kötete felöleli a legbe- 
esesebbet, mit a magyar szellem terem
tett és hivatva van art a, hogy m inden 
családi könyvtár yerincze legyen.

A Franklin-féle Magyar Remekírók

Remek
jelennek 
és azon- 
öt kötet-

Remek-

kiállitása méltó a nemzeti mii jelentő
ségéhez. Kötése pályanyertes, művészi, 
erős angol vászon kötés, a papírja fa
mentes, soha meg nem sárguló : betűi 
külön c czélra készülnek.

A Franklin-féle Magyar 
Írók öt kötetes sorozatokban 
meg 1902. februártól kezdve 
túl minden félévben egy-egy 
bői álló sorozat.

A Franklin-féle Magyar 
Írók előfizetőinek külön kodvezmény- 
képen a most megjelenő uj magyar 
Shakspere-kiadás, 6 vaskos kötetben, 
diszkötésben 20 korona kivételes 
árban szállittatik, holott o kiadás bolti 
ára 30 korona lesz, és az eddig forga
lomban volt Shakspere kiadás BlO ko
ronába került. Legkiválóbb költőink 
remek fordításaiban közli Shakspere 
remekeit e kiadás, nóvszorint Arany 
.János, Petőfi, Vörösmarty, Szász Ká
roly, Lévay József, Arany László, 
Rákosi Jenő, Győr.v Vilmos átülteté
sében. Ez az egyetlen toljon magyar 
Shakspere, és értékes kiegészítője a 
Magyar Remekírók gyűjteményének. 
Megrendelhető a Magyar Remekírók
kal egyidejűleg.

A Franklin-féle Magyar Remek
írók 55 kötetnyi teljes gyűjtemény ára 
220 korona, mely összeg havi részle
tekben törleszthelő: a hat kötetes teljes 
Shakspere kedvozményára 20 korona, 
a Remekírók előfizetőinek, ha a két 
mű együttesen rendeltetik meg.

A Franklin-Társulat által kiadott Magyar Remekírók

III. sorozata
most jelent meg, és a következő köteteket tartalmazza:

Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte és be
vezetéssel ellátta Zoltvdnyi Irén.

Kazinczy Ferencz müveiből. Sajtó alá rendezte és beveze
téssel ellátta \’dczy János.

Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 
ellátta Angyal Dávid.

Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Endríidi Sándor.

Vörösmarty Mihály munkái III. kötet. Sajtó alá rendezte 
j és bevezetéssel ellátta (/gidai Pál.

1. SOROZAT TARTALMA :

Arany János munkái I. kötet.
Sajtó alá rendezte Ricái Frigyes. 

Csiky Gergely színmüvei.
Sajtó alá rondezte

Garay János munkái.
Sajtó alá rondezte

Tompa Mihály munkái
Sajtó alá rendezte 

Vörösmarty munkái I. kötet.
Sajtó alá rondezte Gyulai Pál.

Fercnczi Zoltán. 
I. kötet.
I.éray József.

II. SOROZAT TARTALMA :

Arany János munkái II. kötet.
Sajtó alá rendezte Ricái Frigyes. 

Kossuth Lajos munkáiból.
Sajtó alá rendezte Kossuth Ferenc:. 

Reviczky Gyula összes költeményei.
Sajtó alá rendezte Korotlu Pál. 

Szigligeti Ede színmüvei I. kötet.
Sajó alá rendezte Rayer József. 

Vörösmarty Mihály munkái II. kötet.
Sajtó alá rendezte Gyulai Pál.
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Részletfizetés
engedélyeztetik.

t“« ;« csupán egy GRfl|VI|VIOPHON I
beszél és eneke!: magyarul, fraucziául. angolul, olaszul. 

->• oroszul, horvátul, szerbül, csehül, németül stl>.

Katalógusokat és legújabb lemez-jegyzéket Ingyen és bérmentve. 
Valódi csakis akkor, ha a hirdetésünkben föltűntél**'  „iróangyal" védjegygyei van ellátva. 

m«KAM.HOPHO.V weiw h. ék tarka
Budapest. Károiy-körut 2.

W A lemezekre kiváló művészek énekei vétettek fel. Minden helyen k é pvisel ő k kerestetnek. '•S

A ó \j/ \W/ A

Első es. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT FESTÉK GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, HL, Hauptstrasse 120

(saját házában)

A KA X XI.' KA II. 1< K EL K ITÜXTETVE.

Föherczegi es herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek, 
vasutak, ipari bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építő- &•’ 
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
l< viharinenle- hoinlokzal-feslékek. melyek lueszben löloldhalók, 
száraz állapotban, poralakban és 46 különböző minlában kilón- 
kint 16 krlol fölfelé szálliltalnak es a mi a leslek szinliszlaságál sgg 

és larlósságál illeti azonos az olajfestékkel.

(MT~ 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. íjt 
Mintakártya, úgyszintén utasítás kivonatra ingyen és bérmentve. $

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festék-kereskedéseben, BAJA „Központi Szálloda" épület.

SZERENCSE-ÓRA.
Azt a sorsjegyszamot rendelje meg levelezőlap 
állal, amely ama óra mellell van lölliinletve, 

a mely időben ezen hirdetést olvassa.

Az óra belsejében főitüntetett szerencseszámok 
kizárólag

Igen nagy volt az öröme
nagyrabecsült négy vevőnknek, akiknek április 
-------  hó 22-én nálunk nyert =

600.000
5.o o o

összesen 005.000
BENKÖ bankháznál

— — kaphatók ~

Budapest. Andrássy-ut 79. 
Húzás május 22. és 23-án.

Az 1-sö osztályú sorsjegyek árai :

1 -1.50 K. 1 c 3. K. |K6. K. I1 112. K.

A mi vevőink azon előnyben részesülnek, 
hogy befizetéseiket postatakarekpenztári 

ehequc utján, tehát 
költség-mentesen lelkesíthetik.

az 57080 szánni
1 4 sorsjegyre

koronás ju
talmat az

koronás főnye
reménynyel 

együtt

korona 
összegben

k i f'ixettü k.
Hivatkozással e rendkívüli szerencsés eredményre az I. osz
tálya sorsjátékhoz a sorsjegyeket a tervszerűen megállapított 

árakon ajánljak, és pedig:

’h sorsjegy 12. — korona
1 j sorsjegy 6. — korona

14 sorsjegy 3. — korona
1 s sorsjegy I. 50 korona

-. rjk-’-f i i • •

V
(I

A Richter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony-Pain - Expeller 

egy kipróbált háziszer, a moly 
már több mint 33 óv óta meg
bízható bedörzsölt^ Cíl alkalmaztat ik 
koszvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
■j1 —i bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony* * védjegygyei 
és a „Richter" czégjegyzóssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, r—, 
Richter F. Ad. és társa, -8- 

eiíai. ée kir. udvari atállitők. t|
Rudolatndt. \JL

Török A. és Társa bankháza 
a legnagyobb és kiváló Szerencsétől kegyelt 

oSztálysorsjáték-üzlet

B U D A P E S T.
Központ:

Teréz-körat 46ci. szám.
Fiókok:

Váczi-körut 4. Muzeum-körut II. Erzsébet-körut 54.

Nyomulóit Kazal József könyvnyomdájában Baján.


