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A lövészkert jövője.
Nai/el Sándor, képezdei tanár Úr, a ki 

minden alkalommal éber figyelemmel kiséri 
társadalmi életünk evoluczióit, és a ki mint 
a gyümölcsészeti egyesület elnöke oszlopos 
tényezője városunk gazdasági fellendülésé
nek, a „Bajai Közlöny" múlt vasárnapi 
számában elmélkedés tárgyává teszi a lövész
kert jövőjét.

Valóban aktuálisabb tárgyat nem választ
hatott volna a czikkiró úr, mert úton-útfélen 
rebesgetik, hogy a lökért viszonyai immár 
oda fejlődtek, hogy a megoldás halasztha
tatlan sürgős. Mig ebben valamennyien meg
egyeznek, addig a gordiusi csomó minél 
czélszeriibb és helyesebb, és minél cseké
lyebb megrázkódtatással járó kibogozását ■ 
hasztalan keresi a társadalmunk ezen fényes j 
múlttal rendelkező intézménye iránt érdek
lődők nagy tömege.

Maga a czikkiró úr is a jelenlegi tart
hatatlan állapotok orvoslására különböző 
módszereket hoz javaslatba és felhívja az i 
érdeklődőket, hogy szóljanak hozzá az ügy
höz. Legyen szabad hát a javasolt módokat 
egyenkint közelebbről megvilágítanunk és a 
magunk szerény véleményét is az ügyről 
elmondanunk. Hogy lökertünk mai szomorú 
helyzetébe jutott és hogy sorsa felett a kö
zönség fagyos közönye és nem eléggé elítél
hető részvétlensége miatt meg kell kondilani 
a lélekharangot, azt első sorban általános 
sivár társadalmi és közgazdasági viszonyaink 
rovására óhajtjuk Írni. Sajnos, városunk
ban a pauperismus napról-napra nagyobb i 

tért hódit, iparunk és kereskedelmünk stagnál 
és igy nem csoda, ha a közönség túlnyomó 
részének sem pénze, sem kedve mulató 
helyeket felkeresni. Mindehhez járul, hogy 
a városunkban lezajlott politikai viszo
nyok szülte változások még annyira nj 
keletűek, hogy a szükségkép teremtett ellen
tétek el nem simulhattak és a társadalom 
összeforradási folyamatát még elő nem idéz
hették. Ezenfelül az a sport, melynek kulti
válását a lövészkert föczélul tűzte ki magának, 
ma - mint Nagel Sándor tanár úr helyesen 
jegyzi meg, — az általános védkötelezettség 
behozatalával idejét múlta. Mindinkább kisebb 
körré zsugorodik össze tehát ezen egyéb
ként is a német világ uralmából fennmaradt 
sport híveinek táborkara és ezzel természe
tesen egyenlépést tart azok számának csök
kenése, a kik a lökért fenntartási költségeihez 
az általuk űzött sport révén hozzájárulnak.

Ez volna a főbb vonalaiban historikuma 
azon okoknak, a miért páratlan szépségű 
lökertünk, mely hajdanta duzzadt társadal
munk vidáman pezsgő életétől, most mind
inkább kihalt, elárvult és kopár, „mint az 
őszi tarló, a melyről leszedte a kalászt a 
sarló."

Azon orvosságok közül, melyeket Nagel 
Sándor tanár úr lökertünk nagy beteg álla
potának meggyógyitása végett javaslatba hoz, 
csakis ahhoz járulhatunk hozzá, a mely a 
tagsági dijaknak legalább is felényire leendő 
leszállítása mellett a lökertnek mai alakjában 
leendő fenntartását czélozza.

Nem helyeseljük tehát azt az ideát, 
hogy a lökért szabad népkertté átalakulva, 

a város által gondoztassák. Nem tartjuk ez 
eszmét kivihetőnek azért, mert a városnak 
adminiszlráczionális teendőkkel túlterhelt vál- 
laira újabb terhet rakni, nem ajánlatos és 
mert a város gondozásának elrettentő pél
dájául olt díszeleg a vasúikért a maga züllött 
és elhagyatott látóképével.

Nem pártolhatjuk azt az eszmét sem, 
hogy a lökért adassék át valamely társas
egyletnek p. o. a Casinonak, mert ez a modus 
procedendi nem a lökért helyzetének meg
erősítését, hanem az erők szétfőrgácsolása 
alapján az illető társasegylet anyagi és er
kölcsi erejének gyöngitését eredményezné. 
Igy például a Casinonak a legmegfeszitet- 
tebb és a legbuzgóbb tevékenységre van szük
sége, hogy magát állandóan virágzásának 
jelenlegi szintjén megtartsa és ép azért 
ügyeimét egy másik társadalmi intézmény 
gondozásával el nem terelheti saját ügyeitől.

E szerint csakis azt a módot ajánlhatjuk 
j a magunk részéröl, hogy a lökért maradjon 
j meg továbbra is lökertnek és szállítsa le a 
. tagsági dijakat. Ámde ez a kibontakozás kez

detének kezdete csak.
Hogy a lökért ne rohanjon lefelé az 

anyagi pusztulás lejtőjén és legalább rész
ben visszahódítsa azt az előkelő pozicziót, 
melyet régente társadalmi intézményeink 
körében elfoglalt, arra szükség, hogy egy 
erélyes, lelkesedni és lelkesíteni tudó egyén 
álljon az egylet élére.

Bármennyire bizonyítson is ellenünk 
az utóbbi két év meddősége, mégsem akarjuk 
elhinni, hogy polgárságunk lelkében annyira 
tanyát ütött immár a fásultság, a nemtörö-

T A R C Z A.
Numa Pumpolius Ansagíus életrajza.

A „BAJAI HÍRLAP” EREDETI TÁROZÁJA.

Irta: Kanizsai Ferenez.

(Folytatás.)
Második kötet.
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Keserű s a m p u s z.

Az. én Pumpoliusom völegénvsége inát' negye
dik hónapja tartott. Szerelmes szivének négy egész 
esztendő. A hitelezőknek négy egész évszázad.

Márczius 29.-ét irtunk; anno 1899.
Hajnali kilencz óra volt.
Kis ágyának sz.endcrtollain az ártatlanok 

álmát aluszsza egv ifjú. Csecsemőként szunynyad 
édesen; s amint álma virányán hintés lipéket űz: 
mosolyg, s kedvesen kaczag. A csarnok csendes. 
Jótékony félhomály. Az alvó sóhajt, megfordul; 
majd piczikébh fülére feküdvén, tovább szende
reg. — Mélységes, feneketlen csönd. Csak a kis 
alvó keblének pihegését hallani. Ki eme édesded 
alvó? Vajh ki ő? —Ez édesded alvó, eme édes
ded alvó - - ah 1 — én vttlék.

— „Patt i Durr I Brrrrecccsss!“
Felriadtam. Mi ez? Szél csapá be ajtómat? 

Vagy úgy I Fordulj be és aludj.
„Frau Petitesek, ha máskor czipőmérl 

jön, hogy kisubiczkolja, — kissé gyöngédobben, 
némileg piano is belehetné azt a szegény ajtót".

Lezártam pilláim, s újra a tünde Álom lágy 
karjaiba szándékozóm nyugtatni lázas lömet.

— „Ferenez!" Hangzók mennydörögve.
„Mondd meg neki, hogy nem vagyok 

itthon. Jöjjön elsején", • morgóm félálomban. 
Hirtelen pokoli fényözön szúrja millióm tűként 
szememel. Nézek, nézek. Hál egy emberi alak 
1 ózza fel ablakom függönyét.

— Ki uz? Hol a revolver? Lövök!
En is a revolverért jöttem. Ki akarom 

ollani hitvány éltemet.

Nini! Te vagy az? Mi kell? El vagy 
keseredve ? Nos, majd segítünk rajtad. Itt van 
mellettem, a szekrényen, egy magános korona. 
Vidd. És hagyj aludni. Négy órakor szabadultam 
a redakczióból. Takarodj. Szervusz.

Pumpolius zsebrevágta a koronát ... De 
nem ment el . . . Maradi . . .

— Kelj föl I....harsogó fülembe. — Te nyu
godtan heversz párnáidon, mig legjobb barátod 
a kétségbeesés örvényében vajúdik ? Talpra, szív
telen I

És kiállított szobám közepére. — Álmosan 
dörgöltem szememet; s ásítva kérdeztem :

— Mi lelt?
—- Oh, szörnyű. Nem marad más bálra, mint 

fejbopuffantani magamat. Egyszerűen kétségbeejtő 
ez az állapot. Nem élem túl . . . Nem . . . Soha . . .

— Térj magadhoz; szólj. Mi a baj?
— Itt van I
— Ki van itt? A szabó? Vagy . . . tán 

Lichtfusz Jakab? (Ez az úr egy szívtelen uzsorás.) 
És magam is megrökönyödve néztem szét, s jónak 
véltem bezárni az ajtót. Kétszer ráfordítottam a 
kulcsot.

— Oh, ha csak ennyi volna. . . Ö van itt! Ö! 
Kicsoda?

— Leontin I
A menyasszonyod ? De hiszen akkor örül

nöd kéne, pajtás. Nem értelek. Miféle vőlegény 
vagy le? így halálra rémülni, mikor a legédesebb 
leány . . .

— Ah barátom. A szivem csak örülne, mert 
hisz örvend is . . . hanem az eszem! A lelkem! 
Oh, édes eszem, cl ne hagyj, most húzz ki a 
hínárból.

Tehát hínárban vagy ?
— Nyakig. Fülig. Egészen.
Pumpolius veszettül nyargalt kcresztiil-kasul 

szobámban. És én, attól rettegve, hogy el lakd 
gázolni, az ablakmélycdésbe vonultam. Kinézek 
az ulczára. Uramfia! Méternyi hó. Nem csilingel 
a rohanó villamos. .Száz meg száz munkás lapalja 
csikorog a havon; lesz dél. mire a sínek felsza
badulnak. — Tegnap még verőfényes tavasz, ibo
lyát vettem a Koronaherezeg-ulcza sarkán. 

Szépen vagyunk. Hát már most vége a fess virág
áruló kislány idilljének, s helyette az öreg mámi 
lóg marónit árulni ? Ezt nevezem én kerge időjá
rásnak. Egy tekintet a fehér világra és a sűrűn 
hulldogáló hópelyhekre; egy másik tekintet Pum- 
poliusnak nem is tavaszi, hanem nyári felsőjére: 
félig-meddig érthetővé tette előttem a helyzet 
tragikumát.

— „Olvasd!" Hörgé Pumpolius és egy papi
rost lengetett előttem.

És olvastam. És épültem. — Az a papiros 
egy levél volt! az a levél ilyen volt.

Kedves kicsi fiam, én bolondos Adolárocskám 1

Mamával épen most érkeztünk. Nem tud
hatjuk biztosan, otthon vagy-e, irodában vagy-e? 
azért nem keresünk fel lakásodon. Egy hordár 
viszi ezt a levelet irodádba, reményiem, ha 
mindjárt nem, de később föltalál. Üzend meg, 
hogy vagy ? Mi, kedvesem, a Pannóniába száll
tunk. Itt írom e sorokat. Szobánk száma 26. 
Az első emeleten. Jere el biztosan, még ma 
délelőtt akarlak látni, fiacskám. Ugy-e, együtt 
ebédelünk? Majd itt, az étteremben. De legké
sőbb ebédre eljore I Mert különben ki kapsz. 
Tudod, milyen szigorú mamácskád vagyok én. 
Azért mondom! — Tudod-e, miért jöttünk 
Pestre? Hogy leendő galambfeszkünk bútorait 
megvegyük. írni akartam, de gondoltam, igy 
nagyobb a meglepetés és jobban fogsz örülni. 
Délután majd hozzád, a te garijon-lakásodra 
megyünk, hogy minő bútorok illenek a le je
lenlegi berendezésedhez. (Pompás kis garzon
lakás, mondhatom I) Ah, mint vágyom látni, 
miről annyit beszéltél, elegáns iróasztalkádal; 
reményiem, rajta áll a fotográfiám. (Iliik, de 
olveléd a sulykot, Ansagius; no hiszen, ha ezek 
meglátják a te czelládat az Íróasztalt pótló 
szenesládával, meg az üres purzicsán skatulyá
val (I). Milyen érdekes leheli És könyvtárad a 
klasszikusok remekeivel (1), meg a festmények I 
Még soha sem láttam eredeti festményt, nekünk 
vidékieknek be kell érni olajnyomattal. (Oli-oh.) 
Ugy-e, majd eljátszod Liszt rapszódiáját, tudod, 
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dömség ás a közöny varosunk intézményei 
iránt, hogy ne akadna férfiú, ki a lökért 
elárvult elnöki tisztéi elfoglalva, szorgalom
mal es buzgalommal latna hozzá ezen egye
sület zilált ügyeinek rendezéséhez.

Szervezendő volna azonkívül egy na
gyobb bizottság olyan hölgyekből és urakból, 
kiknek sziveiből még nem halt ki minden 
reményszikra varosunk jobb jövője iránt, 
kik még átérezni tudják, hogy egy gazdag 
és fényes múlttal rendelkezett egyletet puszta 
közönyből veszni hagyni nem szabad és 
ezen bizottság feladata volna, hogy házról- 
házra járva, serkentve és buzdítva, belépésre 
felszólítaná az egyes családokat, a kik a 
mérsékelt tagsági dij mellett bizonyára szí
vesen csatlakoznának tömegesen.

Régi tapasztalat tanít berniünket arra, 
hogy a rendező bizottságoknak kell fel
keresni a közönségei, mert városunkban 
színháznak, műkedvelői előadásnak és a 
társadalmi élet bármely megnyilatkozásának 
csak úgy lehet közönséget toborozni, ha 
egymás között a szerepeket kiosztva, végig 
házaljuk az egész várost és minden egyes 
családnál érvényesítjük reábeszélö tehetsé
günket.

Végül pedig száműzzük lelkűnkből a 
pulyaságotés kishitűséget, ne essünk kétségbe 
iőkertünk sorsa feleli, hanem vállvetve lép
jünk a cselekvés terére.

Dr. L. Á.

Értekezlet a dunapataj-bajai viczinálisvasút 
érdekében.

Teleky József gróf részvétele mellett szükebb- 
köríi értekezlet volt múlt vasárnap a városházán, i 
Teleky gróf mint a kérdéses vasúti előmunkálatok 
engedményese jogtanácsosával dr. Döbosffy Fe- 
renez budapesti ügyvéddel jelent meg. Az értekezlet 
megnyitása után Telekv gróf előterjeszti, hogy az 
építendő vasútvonalat akként tervezi, hogy az liajat 
a lehelő legrövidebb úton Budapesttel összekötte- ; 
lésbe hozza, a vonalat Dunapataj, Kalocsa, Homok- I 
mégy, Hajós, Nádudvar, Pest-Csanád és Szent- i 
István községeken keresztül vezetné Bajának. Azért j 
jött ezúttal, hogy megtudja, mi a bajai illetékes | 
körök véleménye a tervezett vasúi i összeköttetés
ről és hogy mennyiben szolgálná az Baja város i 
érdekeit.

Elsőnek id. Szutrclyi Lipót szólalt fel, a ki 
előadja, hogy a tervezett vasútvonal Baja város 

érdekel nemcsak'hogy nem szolgálja, hanem ellen
kezőleg az eddigi forgalmat is Bajától elterelne. 
Nádudvar, Hajós községek ugyanis, a melyek ki
tűnő müúttal rendelkeznek, eddigelé Bajai n gravi- 
tállnk. félő, hogy lm ezen községeknél a műül 
menten vezettetnek a vasat, ezen községek Bajá
tól elfordulnának, de különben is, ha a vasul 
közvetlenül a műül mentén vezettetnek el. ez 
egyenesen az építendő vasút rentabilitásának ro
vására esnek.

Ezután Jlosenberg Jakab terjeszti elő véle
ményét. Nezele ,szerint a tervezett vasútvonal csak 
agy szolgálja Baja váró- érdekeit, lm a/, egy ki
ugrással Bem, Borola. Zsida, Csávolv, .lozsefháza 
községeknek vezettetnék Bajára.

Meskó László a tervek egyikéhez sem járul 
hozzá. Szerinte Baja varos csak úgy remélhetne 
hasznot az uj vasúti összeköttetéstől. ha az Miske, 
Bátya, Dusnok és Fájsz, községek irányában vezet
tetnék, mert csak Így lehelő fel, hogy Baja váró- 1 
sára nézve uj érintkezési és forgalmi pontok nyíl
nak meg.

Meskó előterjesztésére Teleky gróf azt jegyzi 
meg, hogy a vasútvonalnak a Sárközön al leendő > 
vezetése szinte legyőzhetetlen technikai akadalyoklm 
ütközik, mert a Sárköz nagyon árteres, de külön- l 
ben is mondhatja az eddigi puhalolódzasok nyomán, 
hogy a sárközi községektől nem remélhet annyi 
hozzájárulást, mely a vasútvonal kiépítését bizto
sítaná.

Többek hozzászólása után az értekezlet A’o- 
senberg Jakab véleményéhez, csatlakozik és azért | 
Teleky gróf kijelenti, hogy ezen, úgy látszik Baja 
varos közóhaját képező tervvel, behatóan foglal- i 
kozni fog és pár bel múlván tanulmányának ered
ményéről a bajai érdekköröknek be fog számolni. .

—r.

Helybeli és vidéki hírek.

Személyi hír. Polgár József kir. törvényszé
künk elnöke, többnapi itt tartózkodása után csü
törtökön elutazott városunkból. Az elnök - - mint 
értesülünk — hivatalról-hivalalra járva megvizsgálta 
kir. járásbíróságunk ügymenetét és a tapasztalt 
rend fölött elismerését nyilvánította.

Skrinyár Mátyás honvédségi dandárparancs
nok a napokban a helybeli honvédség megvizsgálása 
végeit városunkban időzött

Dr. Hegedűs Aladár polgármester a héten 
Debreezenbe utazott, a vidéki városok polgármes
tereinek kongresszusára.

Miniszteri biztosok a bácsmegyei középiskolák
ban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az idei 
érettségi vizsgálatokra az újvidéki felső kereske
delmi iskolához dr. Kövesligethy Radó budapesti 
tud. egyetemi ny. rk. tanárt, a zomborihoz pedig 

dr. Kunos lguácz budapesti tud. egyetemi m. ta
nárt rendelte ki a saját részéről miniszteri bizto
sokul. .1 főgymnasiumban az idei érettségi 
vizsgalatok nem tartatnak miniszteri kiküldött 
elnöklete alatt, hanem azokat dr. Piai: Bonifácz 
tankerületi főigazgató fogja vezetni

Házasság. Ay Mariskái, műkedvelő színpa
dunknak kiválóan ügyes és bájos tagját folyó hó 
23-án vezeti oltár ele Xagy Máié helybeli építő
mester.

Ifj. Wagner Antal helybeli jónevű könyvkeres
kedő elnyerte a budapesti Jiévai testvérek irodalmi 
intézel r. I. főképviseletét Bajára és egész Bácskára.

Gyógyszertár átadás. lloffenreich Károly 
gyógyszertárlulajdonos f. hó 13-án adla al gyógy
szertarát Rekrényi Attila marealii gyógyszerésznek.

Pályázat jegyzői állásra. A hajai ipartestület 
elöljárósága az iparteslület jegyzői állására 800 
korona évi fizetéssel pályázatot hirdet. Pályázók 
Írásbeli kérvényüket az iparteslület elnökéhez tar
toznak beadni.

Iparvásár. Az ipartesliiletben tartandó ipar
vásár tekintetében az elnökség a következő meghívót 
bocsátotta ki ez alkalomra.

F. hó 24-től június hó 2-ig bezárólag a hely
beli önálló iparosok által az ipartestület nagyter
mében iparvásár tartatik. mikor is iparosaink 
alkalmat nyernek arra, hogy szorgalmuk és ügyes
ségük eredményét a vevőközönség rendelkezésére 
bocsáthatják, tisztelettel kérjük a tek czimet 
méltóztatnék a f. hó 24-én reggel 9 órakor tartandó 
megnyitáson megjelenni, továbbá pedig nagyrabe- 
esiill íátogalásával iparosainkat szerencséltetni. Be
lépő dij nincs. Baja, 1903. május hó 8-án. Tisztelettel 
Czérnay Imre s. k. ipt. elnök. Móder Dezső s. k. 
ipl. jegyző.

Városi tisztviselők fizetés előlege. E kérdésről 
nem rég czikk jelent meg lapunk hasábjain, mely 
a bajai városi tisztviselők fizetési előlegeinek 
rendezésére vonatkozólag mondottéi jó tanácsokat. 
Nem tartjuk ez aktuális ügyben érdektelennek kö
zölni. hogy Szabadkán máris megindult az akczió 
ez irányban, hol — mint tudósítónk értesít -- a 
városi tanács legutóbbi ülésén Lyübibratich Kele
men pénzügyi tanácsnok jelentést telt arról, hogy 
a költségvetésbe 20.000 korona van felvéve erre 
a czélra; indítványozza tehát, hogy minden tiszt
viselő, aki rá van szorulva előlegre, fizetése 1 3 részét 
kapja meg e ezimen és ezt 2-í hónap alatt egyenlő 
részletekben vonják le fizetéséből. A tanács elfogadta 
a pénzügyi szenátor javaslatát azzal, hogy azt a 
legközelebbi közgyűlés elé viszik azzal a hozzá
adással, hogy a szervező bizottságnak adassák ki.

Ideje volna, hogy ez a dolog már egyszer 
nálunk is szabályozva legyen.

Cserepes puszta uj bérbeadása. A Baja város . 
tulajdonát képező Cserepes Puszta árlejtés utján 
uj bérlőnek adatott ki 12 évre holdanként 9 koro
nával magasabb áron az eddigi bérföltételeknél.

azt, a melyiket a mi zongoránkon, a múlt alka
lommal. Akkor azt mondtad, hogy a te zongo
rád jobb szerkezetű, azon sokkal jobban tudod. 
(Mali Allah 1) De nem Írok többet, fiacskám. 
Mama türelmetlen és azl mondja, menjünk 
reggelizni. Képzeld, tegnap délután óta folyton 
utazunk, még vacsorázni se volt időnk. Mama 
elvesztette a jegyeket, megbüntettek. Jaj, úgy 
szerettem volna felhozni magammal a kis fekér 
eziczát. Még nem láttál ilyen szép állatot. Mi
randa a neve. Olyan okos. (Még egyszer meg
szólalj De majd, ha együtt leszünk véglegesen, 
a mi uj otthonunkban. Mirandát is felhozom, I 
Hadd lásson világot. Vannak egerek Pesten? 
— Boszantó I Ez a mama olyan türelmetlen. 
Nézd, itt a levél alatt van egy kis négyszög 
rajzolva. Ide pusziltam. Csókolj oda, s vedd át. 
Pa-pá. bárátiykám, ezer csók I

c«ök bely«. 
I'uatl! Puklii
Kius-kuat'

Jere sietve a le logszcrolniosebb 

l.eontinodhez.

— Hallod-e, l’umpolius, ez igen bájos levél.
— Magam is azt hiszem.
— Quid nune ?
— Argentína, argentum cl argentum.
— Nincs, nincs, nincs.

nem.
Borzasztó I Vagy elmegyek ebédre, vagy 

Ha megyek: legelőbb is télikabálra van 
szükségem. Én dőre I Épen tegnap cseréltem ki 
a központiban überczigeremmel. Aztán. aztán, 
persze, pénz is kell! De mindez absurduin. 
Tehát nem megyek. Akkor délután a lakásomra 
jönnek. Oh, a Dunába ugróm. — Nem segíthetsz 
rajtam ?

— Az utolsó koronámat neked adtam.
— Teli kabát ?
— Van. van. Hanem ez neked hosszú 

szűk. Próbáld föl.
— Csakugyan. Miért nem vagy kövérebb

és

— vsanugyan. Miért nem vagy kövérebb es 
rövidebb? Rettenetes, hogy lehet valaki ilyen 
hórihorgas és oly sovány . . . Hallod-e, szebb 

ha termeted lehelne, komám. — Pénzed hát nincs? 
^Urád ?

— Mit érsz vele ? Ezüst. Négy forinton alig 
bírod elsütni.

Oh, te koldus! De nekem legalább ötven 
forint kell, érted?

— Nagyon is értem. Szerezz gazdagabb vi
dékeken.

Voltam én drágám mindenfelé. Azl felelik, 
hogy huszonnyolezadika van.

—■ Végy előleget a princzitöl.
— Tegnap este utazott Becsbe.

— Mikor jön vissza ?
— Mához egy hétre.
Némán bámultunk a tanácstalan levegőbe. 

Leültünk egymásnak háttal, l’umpolius halkan 
fülyöreszetl; (mikor kétségbeesve töpreng, fütyülni 
szokott) és a naiv lelkek, a professionátus köny- 
nyelmück vakhitével bizonyára arra várt, hogy 
csoda történik ; megnyílik a plafon, s az égből 
egy zsák arany hull alá. Hanem mainap nem 
történnek csodák. — A mi elég baj.

Heuréka! -Ordított a kelepczébe jutott 
vőlegény, s lekapta szekrényem tetejéről hegedű
met. — Heuréka! Megtaláltam! S te ezt eltitkoltad?

— E11? Dehogy, nem jutott eszembe.
Meg sem kérdezve engedelmcmet, kinyitó az 

ablakot, s leordilott az ulczára: „Hé! Hordár! 
Jöjjön fel! Második emelet, öl!"

A hordár feljött.
- - Izé, maga háromszázegyes. fogja ezt a 

hegedül és vigye a Központi zálogházba.
O körúti tokorékpéndzlárbo tiibbl kopunk. 

Mit gandel, nodságos őr ?
Bánom is én. Vigye hát oda, barátom. 

Finom hegedű.
Stradivarius, szóltam közbe szerényen.
Hallotta? Stradivarius. Ötven lőcsön alul 

tneg ne álljon. Ili vau előlegül egy korona. Csak 
jo magasan süsse el. Minden forintból egy hatos 
a magáé.

- - Bizzo rám o nodságos oreság; von tőlem 
nodj 0 praxis.

Rohanjon Isten hitivel! Villámoson utaz
zék. Gyorsan járjon. Megtérítem a villámosl.

-- Ugyánlok engimet, nodságos oreság.
Es koníidens mosolylyal ajkán, eltűnt száraz

fámmal együtt. A hordárt csakhamar viszontláttam. 
Kedves, jó hegedűmet soha többé.

Alig múlt néhány perez: újabb látogatóm 
érkezeti. Romai szabású, fején csillogó czilinder. 
Télikabálja pompás. Mikor ezt leveli, látni rajt a 
reinekbekészült, hosszú szalónkabátot. Écharpe- 
esokor aranytűvel. Sötétszürke, csíkos pantalló. 
Franczia állású lakkezipö és barna bokavédő 
kamásli. Ez a jól öltözött úr vala Csorna Zolii 
színész-mesterember. Hamar megérltettük vele a 
válságos helyzetet, s kedélyesen kaczagva cserélt 
mezt l’mnpoliussal az aranyszívű nagy gyerek. 
(Egyforma testalkatú mind a kettő.) Pumpolius 
egész grófias alakká vedlett, s rögtön elkezdett 
ráesolni. Meg a monoklit is elvette Csornától, s 
fölbiggyeszlé gőgös szemhunyorgatások k .zölt.

Es elővette szivartárczáját (már mint a Csor
náét), előzékenyen tartotta elénk, majd önmagát 
kínálta meg: utánozhatatlan aristocralieus hanyag
sággal gyújtott rá és blazirlan ásítva hátradőlt 
a kanapén.

— Diahle I Ca va bicn. — De hol máhrrrád 
áz a ficzkó ? Je Favais envoyé á bánkbá, pour 
elhozni á tőkém kamilláit. — Le vieux Jenit! 
Orreg á ficezkó, lassan járr.

Végre betoppant. Alázatosan tartotta kezé
ben a piros sipkát.

— Nos, hátrálom, széna-c, vagy szálmá ? 
l'tvenel odlok.

— Fohrrintolt?
— Khürünál.
- Sappristi! Eh bicn, bagatelle. Hogy is 

csak ? Minden fohrrint után kap tíz százalékot. 
Tehát öl koronái. Mibe kehrült az utazása?

— O villamoson oz otozás odá-visszo húsz 
krejezer.

— Fogja. Három forint.
Kiiszünök olessan. Hl állok o Hozóin 

kávéhaus elülte ; oz enyim szám háromszázedj: 
0 név tülern von o Filipp Krachtnonesz. Ogyánlok 
engimet mindennemű ügyekben . . .

Jó-jó, csak menjen.

(Folytatom.)
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vizsgálná meg a minden lesti erőt kimerítő, fárasztó 
éjjeli és nappali munka lilán elcsigázva, az ugy- 
nevezell „nyugalmat élvező" sülő munkásokat, a 
legkimondhatallanabb undort erezne a forró nyo
mott levegőben gyúró tálban vagy poros lisztes
zsákokon szerle heverő piszkos alakok lattára. Az 
még Baján nem történt meg. hogy az egészségügyi 
szabályoknak egyátalán meg nem felelő pékmühe- 
lyckel. rendőrileg megvizsgálták volna.

2. Kérjük Így folytatják a fárasztó 
munkához képest igen aránylala , beli munka
bérünknek legalább minden 2 korona alán .50 
fillérrel való felemelését.

3. Kérjük a vasárnapi és ünnepnapi munka
szünet szigora betartását, délelőtti |() órától esti 
II vagy 12 óráig. Akarjuk, hogy mi siilömunkások 
is megfordulhassunk néha társaságban, hogy kissé 
szórakoztassuk eltompult idegeinket és nyomott 
kedélyhangnlatunkat eloszlathassuk.

4. Kérjük az egészséges élvezhető élelmi
szereket, mert vannak egyes helyek, tisztelet a 
kivételnek, hol az élelmiszerek nem élvezhetők,

j vagy az ily helyeken tiz korona táppénzt betonként.
5. Az esetleges bérharezban résztvevőket 8 

bélen belül ne bocsáthassák el a munkaadók. 
Ezen szerény kérésekkel fordulunk mi bajai sütő
munkások a mélyen tisztelt sütőmesler urakhoz. 
Ma már egész Magyarországon sokkal többet meg
adtak a sütőmesterek, reméljük tehát, hogy itt 
Baján sem fogják a sütőmesler urak méltányos 
kérésünk elöl füleiket bedugni. De ha mégis ké
résünk siket fülekre talál, kénytelenek leszünk a 
legvégső eszközhöz nyúlni, a bérharezhoz folya
modni. Reméljük azonban, hogy a mester urak 
tekintetbe fogják venni emberi mivoltunkat és hogy 
a sztrájkból reájuk csak a legnagyobb kellemetlen
ség háramlana. Tehát ezek kikerülése végett újra 
kérjük a sülömester urakat, hallgassák meg szerény 
kérésünkéi.

Uj okntánybélyegek lesznek. A pénzügyminisz
ter az 1898. évi julius hó 1-én kibocsátott s jelenleg 
forgalomban levő összes bélyegjegyeket f. évi 
október hó l-ével felcserélni s a forgalomból 
kivonni szándékozik. Nehogy a forgalmon kivid 
helyezendő anyagból nagy mennyiség kerüljön | 
megsemmités alá, utasította az összes bélyegraklá- [ 
rakat, hogy a megrendeléseket csak azon bélyeg- ■ 
nemekre tegyék meg, melyeknél szükség mutatkozik I 
s a megrendelések olyan mérvűek legyenek, hogy | 
a bélyeganyag a tényleges forgalmat folyó évi 
szeptember végéig fedezze.

Templom kérdés Katymaron. A szomszédos |
Katymaron a bunyeváczok és németek között 
régóta viszály volt a miatt, hogy a templomban 
a bunyevácz és német lányok hol álljanak fel. 
A bunyeváczok elöl akarlak állni, míg a németség 
is azt akarta. Kalocsa úgy határozott, hogy a 
templomot hosszában kell megosztani, s Így mind
két fél nétnberei elől kaphatnak helyet. Ezt meg 
a bunyeváczok nem helyeselték. Folyó hó 10-én 
vasárnap kihirdették az új templomi rendel s bár 
sokan nemzetiségi villongást jósoltak e miatt 
mégis a dolog simán folyt le, — a bunyeváczok 
tüntetve kivonultak a templomból, be sem várva 
a szent-mise kezdetét. Csendőri beavatkozásra 
nem volt ok, bár az készenlétben állt. Az egyház 

i hatóságnak gondjai egvgyel szaporodtak, mivel a 
I bunyeváczok nem nyugosznak meg az új rendben 

nem tudják elviselni, hogy az ö általuk épített 
templomukban a „kainli“ domináljon és nem a 
„pregacsa".

Veszélyes fenyegetés. Gibitz János szörnyű 
módon haragudhalik Tárnái Antalra és Máskát 
Jánosra. Haragjában f. hó 10-én megfenyegette 
őket, hogy bárhol találkozik is velük, agyonszúrja 
őket. A vizsgálatot ellene megindították.

Lopás. Bayer Mátyás esávolyi lakos folyó hó 
1.2-én búzát rakott kocsijáról egy hajóra. Subáját, 
melyet kocsija mellé a földre lett, ellopták. A 
nyomozás eddig eredményre nem vezetett.

Öngyilkosság. Gyulánszky Katalin 16 éves 
cselédleány folyó hó 13-án d. u. */a4  órakor a 
Ferencz-csalorna és a Zsilip keresztezésénél a 
Sugoviczába ugrott es belefult. Tettének oka is
meretlen.

Elismert legjobb és legújabb divaté nap- és 
e^öernyök kiváló minőségben olcsó árak mellett 
kaphatók Steiner R. nap- és esőernyő-gyárában 
Baján.

CSARNOK.
Arisodba /lések . . .

Arezodba nézek én, szép angyalom. 
Hajaddal játszik fényes holdsugár . . . 
Szemed lehunyod lassan, csendesen, 
S félig nyílt ajkad férficsólcra vár.

Es én ifi ülök az öledben, édes. 
De nem Indiák többé ölelni már, 
Egy elbiigyadlam forró csókjaidtól 
Hajaddal játszik fényes holdsugár.

Kanizsai Bella.

Uj vasut a Bácskában, l.áng Lajos kereske
delemügyi miniszter e heten terjesztette a Ház elé 
a ..halas-bácsalmás-rigyiezai" helyiérdekű vasul 
engedélyezéséről szóló törvényjavaslatot. Ellnek 
alapján a minisztérium l'elhatalmaztalik az. állam
vasutak Halas állomásából kiágazólag .lankovávz. es 
Mélykút községek irányában az államvasutak Báes- 
Almás állomásig, innét folytatólag liáes-Madaras 
és Kalymár községeken al a haja zomborújvi
déki helyérdekü vasut rigviezai állomásig vezetendő 
gőzmozdonyu helyérdekü vasútnak az 1880. évi 
XXXI. es az. 1888. évi VI. lörvényezikében foglalt 
feltételek alalt leendő engedélyezésére.

Belügyminiszteri körrendelet az amerikai köz
jegyzőkről. Rendeletileg hívta fel a napokban Szeli 
Kálmán belügyminiszter a bajai törvényhatóság 
ügyeimét is arra, hogy Amerikában nagy számban 
vannak közjegyzők, pénzbeszedők, akik az. Ameriká
ban elhaltak itlhonhagyotl csaladja tagjaitól meg
hatalmazást szereznek, aztán a hagyalékrendezésérl 
búsás jutalékot számítanak, beleavatkoznak a kon
zulok által folyamatba telt ügyekbe, sokszor nem 
létező vagyonra gondnokul, kiskornak részére gyá
mokul neveztetik ki magukat és egész seregét 
követik el a visszaéléseknek, zsarolásoknak. Amidőn 
tehát a miniszter az érdekelt közönség felvilágosí
tására hívja fel a hatóságot, felhívja arra is, hogy 
az északamerikai Egyesült-Államokban székelő 
konzulátusoknak a magyarországi honosok Ameri
kában érvényesítendő magánjogi igényeire vonat
kozó megkeresései a felek érdekében haladék 
nélkül teljesillessenek, a községi elöljárókat pedig 
figyelmeztessék, hogy az északamerikai Egyesült- 
Államokban leendő használatra szolgáló meghatal
mazásokon a felek személyazonosságának az ottani 
legtöbb állam törvényei szerint jogerőt nélkülöző 
elöljárói igazolástól tartózkodjanak.

Szocziálista népgyüles Csatiadon. Az egyik 
szocziálista népvezér múlt vasárnap Csanádon 
beszédet intézett a néphez, de nem zavart sok 
vizet, mert az ottani békéstermészetű munkásnép 
körében teljesen alkalmatlan a talaj a jó rend 
megbontására.

Agárdi József öngyilkos lett. Nagy szenzácziót 
keltett városunkban f. hó 12-én az esti órákban 
az a hir, hogy Agárdi József, a bajai kir. járás
bíróságnak erőszakos nemiközösüléssel és meg
fertőzés bűntettével vádolt vizsgálati foglya - este 
7 és 8 óra között a járásbíróság fogházában föl
akasztotta magát. A hir csakhamar valónak bizo
nyult és mikor a fogházör a vacsora kiosztása 
czéljából a czellában megjelent, Agárdi már halál
tusáját vívta. A rögtön előhívott orvosi segély 
immár csak a beállott halál konslalálására szorít
kozhatott. A bűnös ember mint értesülünk 
törülközőjére kötötte föl magát az ablakvasra.

A szerencse-kerék es a szerencse szekér. Az 
öreg Ealudy Ferencz csak Fortuna billióját ismerte 
és szépen megénekelle, hogy benne mindenki 
okosan üljön és ugv forgassa tengelyét, hogy ki ne 
dűljön. A szerencse-kereket aligha ismerte, mert 
akkor erről bizonyára dicshymnuszokal zengedezett 
volna a költő. Hogy is ne, midőn a szerencse
kerékből jut el az emberhez a legkézzelfoghatóbb 
szerencse: a főnyeremény! Csak kormányoznunk 
kell a saját elhatározásunkat és oda irányítani, 
hogy sorsjegyet vásároljunk. Es pedig osztálysors
jegyet. Mert ezzel legkönnyeben juthat el hozzánk 
az igazi szerencse. Azután okosan kell kitartanunk 
a már birtokunkba jutott szám mellett, mert For
tuna asszony nemcsak megbecsüli, hanem fényesen 

• is jutalmazza állandó hűségünket. Ez a módja 
annak, hogy a szerencse-kerékből Fortuna asszony 
fogatán jusson el hozzánk a főnyeremény. A leg
utóbbi 600.000 koronás főnyereményt is Így nyerte 
4 szerencsés család a Török A. és Társa bank 
házában (Budapest, főüzlet: VI., Teréz-körul 46.; 
fiókok: Váezi-körut 4., Múzeum körút 11., Erzsébet 
körút 54.), vásárolt 57080. számú sorsjegygyei, 
ennélfogva ajánlatos, hogy a sorsjegyvásárló közön
ség a szerencsés es megbízható Török-czégnél 
szerezze be sorsjegyeit, mert ez a bankház vevőinek 
minden irányban teljes biztonságot nyújt, tekintettel 
arra, hogy legnagyobb osztálysorsjáték-üzlet ha
zánkban.

Bajai peksegédek sztrájkja. Helybeli pék
iparosaink békés táborába is elbalolt immár az az 
országszerte megindult mozgalom, mely a pék
segédek tarthatatlan anyagi helyzetének megjaví
tásai irta zászlajára. F. hó 7-én értekezletet tar
tottak a helybeli péksegédek városunkban, melyen 
óhajaikat pontokba foglalva, abban állapodlak meg. 
hogy ha kéréseiket nem teljesítik, sztrájkolni fog
nak. A péksegédek kívánságai — mint megbízható 
forrásból értesülünk — ezúttal valóban méltánylást 
érdemelnek, sőt köztisztasági szempontból egy 
részüknek megvalósítása szinte égetően sürgős. 
Kívánják :

1. Hogy a sülöházlól egy teljesen külön álló 
alvó szobát kapjanak es abban minden egyes 
személyre külön-kíilön ágy rendeztessék be. Az 
ágynemű minden 14 napban hozassák át. Hogy 
legalább azon csekély idejükéi, amely úgyis csak 
öl, legjobb esetben bél óra hosszára terjed ki 
huszonnégyóránkinl, tiszta, egészséges helyen tölt
hessék el. A mai viszonyok közöli a sülösegédek 
es lanonezok nyugvási helye a sütöhaz. Bizonyára, 
ha a legszerényebb viszonyok közt élő ember

Kesergés.
Látod, mért nem jöttél, 
Mikor én hívtalak !
Messze mentünk volna . . .
S elfeledtek volna, 
.1 kik most bántanak.
Milyen kínos ez Így, 
Irigy emberek közt 
Sóhajtozva élni: 
Kik soh'sem ismerték 
E hatalmas érzést: 
Igazán szeretni.

Mufainur.

A bajai vígélet köréből.
Egy szükebbkörü baráti kör tagjai illuminál- 

lan lej lenek végig úgy éjféltájt a bajai föutcz.án. 
Hangos lesz az utcza, amerre csak járnak és a 
jókedvű kompánia többrendbeli agyában föl-föl- 
burjánzó szellemeskedési szörnyszülöttek nagy 
tömkelegétől fölvillanyozva, a társaság egyik tagja 
vakmerő tornászati gyakorlatra szánja cl magát. 

Macskagyorsasággal mászik föl az egyik közeli 
gazlámpára és akár csak szerelmes ifjú a babáját, 
rendületlenül öleli a lámpa legcsúcsát.

A társaság csak néz, de ámulásából csak
hamar fölkelti a bajai közrendnek éber őre, ki 
hivatalos komolysággal szólal meg ekképen :

líijúr, gyüjjön le.
Gyüjjön föl —, riposztoz a gentleman 

a lámpa csúcsáról és szorongatja nagy bensöség- 
gel keblére a hideg vasat.

Megismétlődik azután a párbeszéd vagy három 
Ízben és mikor a rendőr látja, hogy minden hiva
talos erélye megtörik a magasban szárnyaló hős 
bősz akaratán, nagy káromkodva vonul el, hogy: 
majd hoz ö — úgymond — segítséget a város
házárul.

És ti városházán —■ persze — nem akad' 
hős, oly bátor erős, ki a rémtörténet hírére köze
ledni merne.

Az égbetörő ifjú közel félóra után, csak 
társainak nagy kórtéré volt hajlandó ismét leszál- 
lani a neki - úgymond — prózai sárgolyóbisra.

S. Z.

IRODALOM.
Két verseskönyv.

(Rákosi Jonő bírálata a „Budapesti Hírlap “-bán.) — 
Láng A. József munkatársunk versoskönyvénok kritikája.

,,Az egyiknek ez a czime: Dcrül-borul, a 
másiké : Virágok a sziklák között. Az első jó vastag, 
kétszázoldalas könyv, majd mind eredeti vers van 
benne, a második jóval vékonyabb, a tartalmának 
cgv része fordítás. Mind a két verseskönyvnek 
Láng A. József a szerzője, aki. mint a dátumokból 
latjuk, tizenöt esztendő költői termését adja közre 
bennük. Annyi bizonyos, hogy dalos lélek, éneklő 
kedve könnyen megmozdul és könnyedén önti is 
rímbe érzését, gondolatát, ötletét. Szivének húr- 

| jait megzenditi nemcsak a nagy indulatok vihara, 
hanem az enyhén változó kedv fuvalma is. Bizo
nyos, hogy ennek a művészi közlése, igaz és meg- 
győző tolmácsolása amazokénál nem könnyebb és 

1 nem is kisebb értékű. - Dicsérettel kell szólni 
i Láng A. József érzéseinek nemes természetéről, 
I bőséges megnyilatkozásuk sok szerencsés, szép 

formájáról. A verseiben, főként azokban, amelyek
ben liitveséről dalol, sok melegség van, ezek az 

l igaz érzés erejével hatnak, de valamennyinek 
( közös jó tulajdonsága a könnyedség, amely az 
; olvasásukat kellemessé teszi. — A Derül-bórul 

czimii kötetnek 2 korona az ára, a másiké 1 ko
rona 30 fillér, mindakotlő megrendelhető a szer
zőnél, aki a balassagyarmati főgimnázium tanára".

*

A Pesti Hírlap bírálata a Virágok a sziklák között 

cziinu könyvről.

„A szerző szeretetteljes szavakkal ajánlja 
kötetéi nejének s a költemények nagy része is 
iránta való szerelmének s a családi boldogságnak 
ád kifejezést igaz érzésből eredő, meleg hango
kon. A természet iránt is nagy szeretettel visel
tetik s leírásai találnak és hangulatkeltők. Az élet 
küzdelmeiből neki is kijutott, de a sors csapásai 
ellen is talált vigasztalást önerejében. — Hazafias 
versei erőteljesek és lelkesítők. Nyelvezete magya
ros és technikája kifogástalan. A czikornyállan, 
igaz hangok kedvelői élvezetiéi olvashatják könyvét",
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Szerkesztői üzenet.
D. Erzsiké Úrhölgynek Ó Kanizsa. Hossza*  és nlapos 

irá$t<inulin<int/ után egyik munkatársunk szive elvégre 
megtalálta a ...Wutamui " és a „1’070/ Lili" egyformán 
szép Alexájához vezető rejtőkéit kulcsát és konstatáljuk 
(‘zennel, hogy t. Nagysádnak a fenti czimmel való sze
mélyazonosságát a mai nappal, minden kétséget kizárólag 
megállapítottuk. Versét kívánságára mai számunk
ban hozzuk és a megígért verses novella szives bekül
dését mimtől előbb elvárjuk. Igazán örülünk, hogy 
ó-kanizsai illusztris Írógárdánk ismét egy érdemes taggal 
több lett. Szívélyesen üdvözöljük.

Nyilttér*)
Van szerencséin a ti. é. tisztelt hölgyközönség 

becses tudomására adni, hogy

női szabó-termemet.
melyei Budapesten ■> évig önállóan vezettem. 
Bajara álhelyeztem es Ujvilág-utcza 208. szánt 
alatt, özv. Steier Istvánná szomszédságában

Szalon-t Sí
nyitottam.

A budapesti társaság előkelő hölgytagjaitól 
számos elismerő nyilatkozat leven birtokomban, 
igazolhatom, hogy képes vagyok a legmesszebb
menő kiváltatoknak is megfelelni és a legnagyobb 
igényekét is kielégíteni.

Elvállalok es ke>zitek a legolcsóbb árakon 
es a legizléses-’bb kiállításban menyasszonyi-, 
báli-, estélyi-, látogató- es utczai ruhákat a lég 
újabb angol és franczia divat szerint, továbbá 
blousokat. pongyola- es háziöltönyöket. valamint 
gyermek ruhákat.

A n. é. hölgyközönseg szives pártfogását kéri 
mely tisztelettel

Wagenblatt Gizella.
(*E  rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a 

szerk.

HIRDETÉSEK
F.HY .l<> HÁZBÓL VALÓ FII 

TANULÓUL 
felvétetik e lap kiadóhivatalában.

3184. szám.
tkv. íoőr'

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

hogy az árveiDr. Fischhof Zsigmond bajai ügyvéd állal 
képviselt Körösi András és nejo Szabó Erzsébet szeremlei 
lakósok kérelmére Ézsi Pálné Fajszi Zsófia szeremloi lakós 
ellen 400 korona tőke, ennek 1902. évi február hó 1-től 
járó S" 0-os kamatai. 47 korona 60 fillér eddigi, 26 korona 
3(1 fillér ezuttali és a meg felmerülendő költségeknek, 
nemkülönben csatlakozott Dr. N.viraty .János bajai ügyvéd 
51 K. .80 fii. s jár. továbbá Dr. Britek Samu bajai ügyvéd 
által képviselt Kiilös István 63 frt. 0!) kr. és járulékai 
követelésük kielégítése végett az 1881. EX. t.-czikk 144. 
es következő ijjj-ai alapjáé, a szabadkai kir. törvényszék
hez tartozó, a bajai kir. járásbíróság területén lévő, a 
szeremlei 298. számú betétben A. I. 1 10. sorszámú
ingatlanságból Ezsi Pálné Kajszi Zsófiát illető fele részre 
1125 korona 50 fillér kikiáltási árban ezennel olrendeli 
és annak Szerelnie községházánál 1903. évi junius hó 17-ik 
napjának délelőtt 10 óráját kitűzi, a midőn a fennebb körülirt 
ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10” o-át készpénzben vagy 
óvadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Baján, 15)03. évi márczius hó 30-án.

Temmer.
kir. járási)iró.

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

A porosz szenet is teljesen pótolja.
----  Pontos cn gyors kiszolgsilsÍH ! -----

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

0CT Föelárnsitó: ösv. SPITZER SIMONNÉ, Baja.

PÉNZSZEKRÉNY
►3 
b

1., II. esetleg III. szánni meg
vételre kerestetik.

w Bővebbet a kiadóhivatal, -mi
267. szám.
“vTíoösT"

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi EX. t.-ez. 

102. §•« értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. keresk. és váltó-törvényszék 1902. 124. 111. 
számú végzése következtében Dr. Hajós Zsigmond budapesti 
ügyvéd által képviselt Kochmeister Frigyes utódai javára 
Hübner József es neje bajai lakósok ellen 3498 K. fi), 
s jár. erejéig 1902. évi deczember hó 30-án foganatosított 
biztosítási végrehajtás utján felülfoglalt és 3338 K.-ra 
becsült következő ingóságok, u. in. : gyógyszertári állvány 
felszerelés és szoba bútor nyilvános árverésim eladatnak.

Moly árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 288. I. számú végzése folytán 3498 kor. tőkekövete
lés ennek 1902. évi július hó 1-ső napjától járó 6”o ka
matai, és eddig összesen 36 kor. 90 fillérben bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást szenvedett 
gyógyszertárában és lakásán Baján leendő eszközlésére 
1903. évi május hó 20-ik napjának délutáni 3 órája határidőül 
kiliizetik és ahhoz a venni szándékozok oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881, 
évi EX. t.-cz. 107. és 108. Sai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is 
le és folülloglaltatlák s azokra kielégít*  sí jogot nyertek 
volna, ezen Arverén 1881. évi EX. t.-cz. 120. ij. értelmében 
Heindl Aladár javára 1528 korona s jár. kielégítéséül 
elrendeltetik.

►3

Kelt Baján. 1903. évi május hó 5-ik napján.

Horánszky László 
kir. bírósági végrehajtó.

• •
Ozv. Spitzer Simonné, Baján.

Megrendelési iroda és minlaraktár a Tóth Kálmán-téren.
Városi telefon 32. Gyári telefon 33.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - QC- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAJÁT GYÁRTMÁNYÚ

„meíalliqiie" kövezeti lapok
százféle legújabb mintákban.

Egyszerű és díszes czementlapok. 

KE KAMIT LAPOK. 
Czement-díszcserép.nK®m®ny- __

Toidó AS FALTLE MEZEK.
---minden keményt megjant

Gipszdíszitmények,
stukkatur, parketta, kavics, Dunahomok. kátrány, carbolineum, 

Tinktoral, tégla, cserép,

«*■  mész. ezemeiit, -w
s iiiiiiili iini'uiii építési anyagok a legolcsóbb árban kaphatók.

►s

&.... ________________ _
►3 - Képes árjegyzék kövezeti lapokról.

I

I

3*

3

3
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Üzlethelyiség változás.
Vau szerencséül a n. é. közönség szives tu

domására hozni, hogy üzletemet Sehlesing’er 
Gyula vaskereskedó úr házába he
lyeztem át; egyidejűleg bátor vagyok tudatni, 
hogy a közeledő nyári idényre legújabb divaté, 
egyszerű é.s díszes kivitelű

nap- és esőernyők
készültek raktáromra, versenyképes olcsó árakban, 
szép és nagy választékban.

Különösen felemlítem, hogy Chantilli és Lyoni 
csipkenapernyőt, minden színben, egyszerűtől a 
legdíszesebb kivitelig, minden Ízlésnek megfelelően, 
valamint bármilyen ernyői, rendelésre 24 óra alatt 
elkészítek.

A fenti csipke-áthuzatok külön is kaphatók,
Az e szakmába vágó átalakításokat, áthúzá

sokat és bármilyen komplikált javításokat a leg- 
jutányosabb árban készítek.

Amidőn még hivatkozom 45 éves pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálásomra, köszönöm a n. é. 
közönségnek eddigi jóakaró támogatását, kérve, 
hogy nagyrabecsült szives bizalmát a jövőben is 
részemre fenntartani szíveskedjék.

A nálam vásárolt Kiváló tisztelettel

ernyőket egy évig Steiner R.
ingyen javítom. nap- és esöernyögyáros. 

Törlesztéses 
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
söl 800 korona is katasztrális hol
danként.

Megvásárolt földekre mb~ a vételár 
háromnegyedrésze lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS 

bankigazgató

^7— SZEGEDEN ------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

Épiiletjavitási árlejtés.
A kalocsai érseki uradalom Baja-szent- I 

istváni szám tartósága által f. évi május hó 
24-én. délelőtt 9 órakor a számtartói irodá
ban nyilvános árverésen a Baja-szent- 
istváni községben lévő plébániaiak és mellék
épületeinek javítása ki fog adatni: azon meg
jegyzéssel, hogy a vállalkozó az árlejtés 
megkezdése elölt 190 korona bánatpénzt a 
számtartóság kezeibe letenni köteles.

A költségjegyzék és az árverési felté
telek nálam bármikor megtekinthetők.

Bajaszentistván, 1903. május hó 13. |

Az urad, számtartósága.
138. szám.

v. 19037"
Árverési hirdetmény.

Alulírott birós, végrehajt) az 1881. évi LX. t.-e.z. 
115. ij-a értelmében, ezennel közhírré teszem, miszerint 
a Bajai Kölcsönös Segélyzö Egyletnek Loosz Zsigmond és neje 
Csernvus Vilma elleni 740 kor. s jár. iránti keresetében 
a kézizálogban lévő és 374 l\. 59 f.-re becsült kővetkező 
ingóságok : ..arany ékszerek s ezüst evőeszköz* 1 nyilvános 
árverésen (‘ladatni fognak.

Mely árveresnek a bajai kir. járásbíróság 1902. 
Sp. II. 478/3. sz. végzése folytán 740 K. tőke, ennek 1900. 
évi október hó !-ső napjától járó 7 "o kamatai é.s 80 kor. 
55 íil. perköltség erőjéig a bajai kölcsönös segélyzö 
egylet pénztárában. Baján leendő eszközlésére 1903. évi május 
hó 23-ik napjának d. u. 3-ik óráját határidőül tűzöm ki. és 
ahhoz venni szándékozókat oly megjegyzéssel hívom 
meg, hogy ezen ingóságok készpénz fizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Baján, 1903. évi május hó 8-án.

Horánszky László 
kir. bírósági végrehajtó. I

Vau szerencsém a n. é. hölgyközönség tudo
mására adni, hogy volt löiiökuöin, REITER STE
FÁNIA ürítőnek, széles körökben jó hírnevű

NŐI DIVAT-TERMÉT
~;....  ÁTVETTEM, ——=

s azl helyben, Szent Antal-utcza 208-ik szám alatt, 
tovább fogom vezetni.

Ennélfogva a legújabb szabású franczia és 
angol ruhák, női kabátok, blouseok. costumeok és 
negligék készítését elvállalom.

Tanulmányaimat London. Páris, Berlin és 
Bécs legelső műtermeiben végeztem és ott az összes 
e szakmába vágó tudnivalókat elsajátítottam, miről 
az igen tisztelt hölgyközönségnek közel 3 évi mű
ködésem révén, 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 által megelégedésüket 
teljes mértékben vívjam ki.

A jánlom magam a n. é. hölgyközönség becses 
jóindulatába és pártfogásába.

kiváló tisztelettel

Weisz Henrik
női szabó,

Szt. Antal-utcza 208.

Jeneladás.
Vau szerencséül a nagyérdemű közönség 

l>. tudomására adni, hogy a nyári idény alatt

ti lnÁzlioz is szállítok:.

Eziránt szives megrendelést kérve, maradtam 

teljes tisztelettel

Scfireier Simon
zóna-vendéglős.

A a a 4,.+.?. a a a a a a a a 4® 4» 4® 4® 4» 4® 4® 4® 4» 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4® 4®4®4® ■

A t. közönség figyelmébe!

Van szerencséin a nagyérdemű közönség- becses tudomására hozni, hogy a

Pilseni Ősforrás^ sör
a „Pilseni Polgári sörfőzde Pilsenben alap. l842-berT‘ 

világhírű gyártmányának kizárólagos kimérését Baján 

ZWEIG MÓR úrra a Központi Szálloda bérlőjére ruházta át.
Kiváló tisztelettel

a pilseni polgári sörfőzde vezérképviselete:

Mezey cm Varsa, Budapest, IX. Baiiolder-utcxa 41. "Wl

'.y't
• -’W ’

-■ * '+■ V V , , * * * V v i , v * - •- - < r p 4’ 4? T v 4 4" 4
5^- yy.

él®



1903. BAJAI HÍRLAP- május 17.

H
Első cs. és klr. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZÁT FESTÉK GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, 111., Hauptstrasse 120
......... .. (saját házában) ■ -

A K’AXYKk’MEKKEL KITÜNTETVE.

Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézösogek. 4 
vasutak, ipari-banya es gyári társulatok, epitesi vállalatok, építő- 
mesterek úgyszintén gyári es ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E vihnrmontes hoinlokzut-leslekek. melyek uieszheu l'öhddlmlók. 4 
száraz állapotban, porainkban és 46 kiiiönbözo i niabaii kiion- 
kint 16 krtol fölfelé sz.állillalinik es a mi a leslek sziutiszlaságal re. 

és tartósságai illeti azonos az (hajfestékkel.

K? 00 korona jutalék utánzások kimutatásáért. $.
Mintakártya, úgyszintén utasítás kivanatra ingyen és bérmentve.

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festek-kereskedeseben, BAJA „Központi Szálloda" epület.

£e Sriffo n
valódi franczia 

szivarfíapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Fekete selymek
n legnemesebb szinveirvíiletben, kezességvállalás mellett jó minőségéit, valamint inindmniomü selyemszö
vet. I; utolérhetetlen választékban és a legdivatesabli mintázatokkal, a legolesóbl. nagybani árak mellen. 
Mélerenkint s ruhánként, magánosoknak is. l’ostadij vámmentesen. Minták bermentve. Leveldij 2.. fillér.

Selyemszövetgyár Unión

ŐRIEPCR APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

SZERENCSE-ÓRA.
Azt a sorsjegyszámot rendelje meg levelezöhip 
állni, amely ama óra mellen van lolliinlelve, 

a mely időben ezen hirdetést olvassa.

Az óra belsejében föltüntetett szerencseszámok 
kizárólag

BENKÖ bankháznál
-------  - kaphatók ~

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

Az l-sö osztályú sorsjegyeit árai :

A mi vevőink azon előnyben részesülnek, 
hogy befizetéseikéi postatakarekpenztári 

elteque utján, tellát 
költség ment esen teljesíthetik.

íXgXxXx®(gkgX8X8XSXh)
®l

A Richter-féle

Llnlmeni. Caps. mp.
Horgony - Paiu - Expeller 

ogy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 óv óta meg- 
bi zható bedörzsölptöl alkalmaztat ik 
kojzvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
’ bevásárláskor óvatosak le
gyünk cs csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a ..Richler" cégjegyzéssel fogad
junk ol. — 80 f., 1 k.40f.ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, 
Ricliter F. Ad. és társa, ÜÁ.'1 

(•isi. éa klr. udvari txillitők.
Rudolstadt.

Jegyzéke az.

50,000 nyereménynek.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben :

l.ooo.ooo k <»■*<>  n sí.
Korona

kor. összegben 14.459,000

cd

ed •

1
1
1

jutalom
nyer, á

600000 
400000 
200000

® X5 2 100000
cd 1 90000

cd CD 2 80000
r\j

1 70000
2 60000
1 50000-O rsi 1 40000

EZEZ 5 30000
3 25000
8 20000

- 8 ,, •• 15000
3 CZ5 36 10000
:O uQO 67 .. a. 5000
-=c 3 «• .. 3000

437 2000
803 ■ « 1000

1528 500
140 300

34450 200
4850 170
4850 130

100 100
4350 80
3350 ' J 40

55,000

K i v á ló s z <’ r e n c s e

TÖBÖK-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Tíz millió koronánál többet nyertek nálunk 
nagyrabecsiilt vevőink.

Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi m. kir. 
szab, oszlálysorsjátékiink, mely nemsokára újból 
kezdetét veszi.

110.000 sorsjegy 55.000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 

összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási jegy
zék kimutatása szerint.

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű be
tétjei a következők:

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459.000 ko
ronát, egy hatalmas összegei sorsolnak ki. Az egész 
vállalat állami felügyelet alatt áll.

egy nyolezad U-'s) Irt .75 vagyis 1 50 korona
egy negyed (> l) I rt 1.50 vagyis 3. korona
egy fel (’/a) Irt 3. vagyis 6. korona
egy egész ( 1 i) frt fi. vagyis 12. korona

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése elle
nében küidjük szét. 1 livatalos tervezet <lijtalanul. Meg
rendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 22-ig 
mely napon a húzás megkezdődik, bizalommal 
hozzánk küldeni,

Török A. és Tsa.
bankháza 

Budapest, 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

Főíii’udtink osztály-sorsjáték osztályai:
Föüzlet: VI.. Teréz-körút 46 a. 
Fiókok : 1. Váczi-körút 4.

.. Muzeum-körut II.

.. 3. Erzsébet-körut 54.

Remieioievei levágandó Török A. és Társa bankháza Budapest. 
Kerek reszemre I. osztályú magy. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos

tervezettel együtt küldeni.

t utánvételezni kérem j
kor. összegben. postautalványnyal küldöm A nem tetsző törlendő.

' mellékelem bankjegyekben (bélyegekben i'

É .<4^

+ ♦
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Hirdetések igen jutányos áron felvétetnek.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


