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Lövökertünk.
Még ápril végén, a lövőkért választmá

nyi gyűlésén nyilatkozott meg az aggodalom 
és a jelenvoltak mindegyikében visszhangra 
talált, hogy „lövökertünk fennállását veszély 
fenyegeti". Azóta volt számvizsgáló értekezlet 
s ez is igazolta az aggodalmat. Május 10-én 
és 17-én dobbal is, meg dob nélkül is 
akartunk verebet, akarom mondani: tagokat 
fogni a közgyűlés határozatképessé tételére, 
de hasztalan.

A legtöbb ember úgy beszél a lövő
kertről mint szükséges rosszról, s Így is viseli 
magát irányában. Ezért kondid felette a 
vészharang. Pedig ennek nem volna szabad 
lenni.

Csakhogy nehéz a kérdési még szóba j 
is hozni, mert a véleménynek őszinte, tartóz- j 
kodás nélkül való nyilvánítása némelyeknél 
ellenséges indulatszámba megy. Magam is 
így jártam két hét előtti felszólalásommal s . 
hogy újra hozzászólok a kérdéshez, teszem 
azon reményben, mert szolgálatot vélek tenni 
az ügynek s hiszem, hogy akik talán most 
is ellenséges indulatot látnak nyilatkozatom
ban, majd még helyesebb meggyőződésre 
is fognak jutni.

Elméleti dolgokkal nem segíthetünk a 
bajon. A gyakorlati életből kell segítséget 
merítenünk. Az élet pedig ezt mondja: a 
tagok száma nem elegendő arra hogy tagsági 
dijaikkal a lövökertet fenntartsák. A mai 
tagsági díjjal a tagok számát nem szaporít
hatjuk. Erre még akkor sem lehel sok re
ményünk, ha a mostani tagdíjakat felére 
szállítjuk, mert a tagdijak még akkor is oly 
magasak volnának (t. i. 8, 5 és 3 korona) 
hogy sok bajai ember azt sem fizethetné meg.

Lényeges elvi kérdés, hogy megnyitlas- 
sék-e a lövőkért minden bajai család szá
mára ?

Ha „igen" a válasz, akkor oly dijat kell 
szabni, a melyet mindenki meg is fizethet, 
tehát családonként legfelebb 4 K,. magáno
soknak pedig 2 K., ha ..nem- a válasz, 
akkor én szerintem, mostani anyagi és tár
sadalmi viszonyainkkal a lökért sem tartható 
fenn sokáig.

Miután tehát - szerintem — csakis 
az összpolgárság tarthatja fenn a lövökertet, 
s az összpolgárságtól nagy áldozatot nem 
szabad várnunk, csekély díjért meg kell 
nyitni a lökertet mindenki számára.

A f. hó 10-én értekezletté alakúit köz
gyűlésben — azt hiszem - - az a vélemény 
talált legtöbb hívőre, hogy: maradjon fenn 
a mostani tagsági viszony és bocsásson ki 
a lövőkért „évadjegyeket" családok részére 
4 K., magánosok részére 2 l\.-jával. a
melyekkel az ezen jegyeket megváltók vasár- 
naponkint egész nyáron át látogathassák a 
lökertet.

Ha elvi tekintetben nem is tartom ezt 
a módot a leghelyesebbnek, gyakorlati okok
ból elfogadom, meri megoldhatónak (ártom 
és a lövőkért fennmaradhatásának egyik 
biztosítékát látom benne.

Gyakorlati akadálya a felvirágzásnak, 
hogy nincs, vagy nincs mindig, és nincsen meg
felelő vendéglős. Aki mulatni akar, az nem 
nélkülözheti a mulatás feltételeit. Pedig épen 
ezen feltételek híján szenved a lövőkért a 
legtöbbször s így nem nyújthatja közönségé
gének azt, ami nélkül „életet" önteni a 
lövökertbc, szinte lehetetlen.

A vendéglős sokkal fontosabb személy 

a lövökertben, mint a kertész. Kertész helyett 
tehát vendéglőst kellene alkalmazni, esetleg 
a kertésznek adott díjazással s a kertész 
leendőire kötelezettséggel.

A lökért sajátos viszonyainál fogva a 
telefon összeköttetést kellene létesíteni a 
nyári évadra a lövőkért és egy városi ven
déglő közölt.

Ugyancsak a lövőkért sajátos viszonyai 
miatt nehéz elnököt kapni az élére. Majdnem 
többet van a lövőkért elnök nélkül az utóbbi 
2 év alatt, mint elnökkel, a mi már magában 
lényeges hiba, meri épen az elnökök tevé
kenységétől függ első sorban az egyesüle
tek élete.

Készséggel Írom alá e lapok szerkesz
tőjének eme szavait: „Szervezendő volna 
egy nagyobb bizottság olyan (és különösen) 
hölgyekből és urakból, akiknek szivéből még 
nem hall ki minden reményszikra városunk 
jobb jövője iránt, akik még átérezni tudják, 
hogy egy gazdag és fényes múlttal rendel
kezett egyletet puszta közönyből veszni 
hagyni nem szabad".

Ne feledjük azonban, hogy csak úgy 
„megcsinálni" semmit sem lehel. Kell a 
dolgoknak maguktól is csinálódniok s az ily 
maguktól csinálódolt dolgok szoktak a leg
jobban sikerülni.

Természetes azonban, hogy ezen magá
tól csinálódástól senkit sem szabad elzárni, 
módot kell arra nyújtani, hogy minden lélek 
hozzájárulhasson s majd lehullanak a gátok 
nemcsak a lökért és a lökerten kívüli világ, 
hanem még a lökért egyes asztalai közül is.

Nagel Sándor.

T Á R C Z A.

(ryógyiilás.
En szerelmem, feleségem, 
fíeteg vagy-e szentem?!
Nem panaszkodsz, de látom én
Ebben a két szemben . . .

Nem panaszkodsz, vidám vagy, ha 
Kád a baj úgy Imii is . . .
Meggyógyít a szavam —• csókom :
Tudod te azt úgy is . . .

Erínzr J. József

Numa Pumpolius Ansagius életrajza.
A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁUCZÁ.IA.

Irta: Kanizsai Ferenez.

(Folytatás.)
Második kötet.

VII.
Keserű sampusz.

Ki írhatja le Pumpolius örömét? Van ele
gáns öltözete, télikubátja, monoklija, czilindcre és 
huszonöt forintja, illetőleg csak huszonkettő. 
De az is elég egyelőre. Szörnyen hálálkodott nekem 
is, meg Csornának is.

Vidáman, tréfálkozva hagytuk el lakásomat. 
Pumpolius öt lépcsőt ugrott örömében és Csornái 
csúfolta, hogy járhat úriember überezigerben, mi
kor javában dühöng a tél ? Engem magúval hitt, 
hogy foglaljam le.a mamát. Szép megbízás! Ha 

önök ismernék a mamák legmainábbikál I . . . 
Ujjé 1 — De hiába. Mennem kellett. Különben is 
földijeim. Már csak ez az én sorsom: baleknek 
és elefántnak tenni. Kora kiimaszéveimlől fogva 
elefánt! minőségben szolgáltam a szív ügyeit. 
Mindig én kapartam ki a sült gesztenyét mások
nak. — Mondom, mint ügyes elefánt igen keresett 
ember vagyok mindenhol. Nemsokára eldobom a 

(ir az ördög! Nagy buzgalom, csekély 
és kifüggesztek egy réztáblát a kapura,

a melyre ez lesz vésve :

K-i Ferenez. m. kir. elefánt.

Hogy leértünk az lilezára, Pumpolius, ki 
bankárnak érezte magát, íiakker után harsogott ; 
arrogáns, recsegő orrhangon.

Hé 1 Fiákkehr.
A Pannoniához hamar elrobogtunk. Megráz

tuk Csorna jobbját; ö ment jobbra, a Nemzetibe, 
mi pedig föl a lépcsőn.

— Ferkó. Nesze egy forint. Ne légy pénz 
nélkül.

Valóban kegyes ez a Pumpolius.
— „Szabad!" Kiáltott egy csengő női szop

rán kopogtatásunkra.
Egy perez alatt megalakult a helyzet. Pum

polius Leonlinével csókolódzolt a kályha mellett, 
mig én a mamát az ablakhoz csalva, élénken 
magyaráztam neki a kerepesi-út jelentőségteljes 
forgalmát, s megmagyaráztam a villamos vasutak 
szerkezetéi ; miben különbözik az egyenáramú 
motor a váltakozó áramú motortól? A földalatti 
vezeték előnyeit a felső vezeték rendszere fölött. 

i

És napnál fényesebben bebizonyítottam, hogy vál
takozó áram fejlesztésére legczélszerűbb ■ a Ziper- 
nowszky-féle dynamo-gép, mely immár a művelt 
nyugat összes nagyobb városaiban hirdeti a honi 
lángész diadalát.

Én hamarább Kifogytam elektrotechnikai tu
dásomból (a mi érthető), mint a mohó jegyespár 
a csókolódzásból. (Ez is érthető.) De Pumpolius 
egyre integetett felém, hogy: no meg egy kicsit! 
csak épen egy kicsit! hogy továbbra is kellett a 
mama figyelmét lekötnöm; mert különben, a mi
lyen erényes hölgy, rögtön rájuk rivall: „Shoking!"
— Mit volt mit lennem ? Egy merész fordulattal 
a Rókusra csaptam át. Hogy mégis botrány a fő
várostól, hogy egyik legfényesebb főulja közepén 
ily otromba épületet eltűr. Csupa palota körűié ; 
csupa ragyogás, vidámság: míg ez a sárga, két
emeletes pajta itt hirdeti a nyomort, s az undo
rító nyavalyákat. El vele! Megmondtam neki, hogy 
csak rövid hónapok kérdése, a mig a dolog for
mailag elinlézlelik, s jönnek az amerikánus mér
nökök, a kik eltolják az egész Rókusi, úgy a mint 
van, ki a Rákosra. - A mama meg volt hatva ; 
Pumpolius újra intett, s Leontine édesen könyör- 
göleg mosolygott reám; kénytelen valék a házel
tolási művelet mikéntjét rettenetes preczisilással 
kifejteni. Hogy a ház alá kerekeket illesztenek és 
harmincz gözmozdonynyal vontatják.

Vért izzadtam. Úgy éreztem, mintha rajtam 
keresztül tolnák az egész Rókusi.

Végre leültünk mind a négyen és családi 
ügyeket tárgyaltunk. Hogy van a kedves papa? 
Hány munkást is alkalmaznak a gépgyárban, 
nagyságos asszonyom ? Úgy ? Igazán meglepő. 
Hallom, hogy a nyarat Marillán töltötték. Saját 
villájuk is vau olt? Ah, hisz ez pompás! Kedves 
Adolar, a te protekeziód utján meghívom maga
mid a nyárra. „Kérlek, szívesen, ha a mama 
engedi". Örvendeni fogunk, uram. A vöm majd 
zongorázik, Leontine énekel, s ön hegedülni fog.
— Játszik meg gyakran? Kihúzathatná ide a he-
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Helybeli és vidéki hírek.
Kinevezés. <> FcKvgc H-ibris Endre, .szegedi 

ügyészségi aliigyészl, bajai földiuket. a zsablyai 
kir. járásbírósághoz jarasbirová nevezte ki.

Előléptetés. l\ ''hit r Antal bajai járásbirósági 
aljegyző! az igazsugügyininiszler a XI. fizetési 
osztály I-sö fokozatába léptette ('lő.

Eljegyzés. f"/nr Ernő pécsi kir. törvényszéki 
albiro. bajai fülűink, eljegyezte Flack Mór villányi 
kereskedő es téglagyáros leányát, Flórát.

Törvényhatósági közgyűlés. Baja varos tör 
vényhatósági bizottsága folyó évi május hó 2G-ik 
napján, délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart. Tárgysorozat: 1. A városi tanácsnak jelentest*  
a Cserepes pusztai VII. szánni majorság haszon
bérbe adása iránt megtartott nyilvános árverés 
eredményéről. 2. Ugyanannak előterjesztése a 
katonai nevelő- es képző-intézeteknél rendszeresí
tett harmadik városi alapítványi hely betöltése 
tárgyában. 3. Ugyanannak jelentése az uj városi 
kórház fekáliamenles szenyvizeinek levezetésére 
létesítendő betoncsatorna munkálatainak biztosítása 
vegeit megtartott nyilvános árlejtés tárgyában. 4. 
Ugyanannak jelenlese a város tulajdonába átment 
tanilóképezdei gazdasági kertnek haszonbérbe 
adása iránt megtartott nyilvános árverés eredmé
nyéről. ő. A temesvári m. kir. posta- es lavirda 
igazgatóságnak átirata a városi bérház keleti oldalán . 
levő 1. számú bulihelyiség kibérlése tárgyában, ti. 
Lalinovits István végrehajtónak nyugdíjazás iránti 
kérvényé.

Biroi kinevezések a megyeben. A király 
t/r. Mészöly István apatini járásbirósági albiról 
bacs-lopolyai kir. jarasbiróva, Reklorisz Karoly 
bacs-lopolyai járasbiról pedig a nagybecskereki 
kir. törvényszékhez törvényszéki bíróvá nevezte ki.

Áthelyezés. Szécsényi Gábor katonai
állatorvost a budapesti in. kir. központi lovas
iskolából a bajai 2-ik huszárezredhez helyeztek ál.

A bajai polgári czellövesz társulat folyó évi 
rendes közgyűlését május hó 24-én vasárnap d. u. 
4 órakor a íökertben tartja meg. melyre a tagok 
azzal hivatnak meg, hogy tekintettel arra, miszerint 
ezen közgyűlésen a társulat KM) éves fennállásá
nak megünneplése tárgyában benyújtott indítvány 
is elbírálás tárgyát képezi, okvetlenül megjelenni 
szíveskedjenek.

Díjnyertes helybeli alezredes, Hotfmann lapot 
helyben állomásozó honvedhuszaralezredes úr 
immár országszerte előnyösen ismeri úrlovasi minő
segében - isinél dicsőségei szerzett önmagának 
es városunknak : Az urlovasok szövetkezeiének f. 
hó 20-iki versenyen elnyerte a díjlovaglás B. cso
portjában Fcrenez Ferdinánd kir. herczeg jutalmát, 
az első dijat.

Érettségi vizsgalatok. A helybeli íögyimna- 
sium bán a napokban fejeztek be az Írásbeli érett
ségieket. Most készülnék ifjúink nagy buzgosággal 
a szóbelire, melyei június első napjaiban állanak 
majd ki minden jóakaró emberi számítás 
szerint: teljes s.kerrel.

gedüjél". Faj a kezem, asszonyom. Hál a töb
biek hogy vaunak? Egészségesek? Hala Istennek. 
Micsoda? A Eajoska mar gimnáziumba jár? Hogy 
megnőnek ezek a gyerekek!

Aztán a mama Pmnpolíussal halkabban be
szélgetve félrevonult. Persze, ezek diszkrélebb 
ügyek. Én Leonlinet mulattattam, adomákat me
seive ; majd vőlegényét dicsértem az egekig.

No vegre ! Eljött az ebéd ideje. Elül a sze 
relmesek karöltve, utánuk cn meg a mama, ki 
kegyesen liizle karjai karomba. Hat leértünk a 
dmmg-roomba. (Kérem, annak a pannoniabeli el
teremnek üvegtetője van, a mi időnként kinyílik, 
hogy friss levegő jöjjön be. Palmafa a középén 
(de nem igazi), növénycsoportok jobbra-balra. Ezt 
nem szabad csak úgy per éttéréin titulálni.) Az 
öreg Podmaniczky báró már szokott helyen ült. 
s koczkas kosztümben éppen valami sonkás kocz- 
kál viliázott.

Helyei foglaltunk. Négy személyre volt terítve 
az asztal, előzetes rendeletből. Középen egy bü
ket. a Eeonline kedvcncz virágjaiból. (Mikep san- 
zsirozla ezt ide Pumpolius, máig sem értein.) : 
Fölül üli a mama. Jobbra Pumpolius. balra Leon- 
line, — alul én.

Látni kellett volna önöknek azt a fitymáló 
grimaszt. a mivel Ansagius hol az étlapot, hol az 
ijedten feszengő pinezerl végignézte; mert azt 
hozzávetőleg sem lehel vázolni. Nagy keservesen 
talált rangjához illő levest es azt ajanla a höl
gyeknek is, meg nekem is. - Örökké kar. hogy 
Ansagius nem lepett a .színi pályára, (Csorna un 
szólta pedig eleget); olyan arczol vágóit, oly elő
kelő, minden parvenüi póz nélkül való allűröket 
csillogtatott, hogy mindenki bámulta. Fclre-félre i 
hilla egy-egy vendég a lizelöpinczerl : ..Ki az a 
fiatal ember?"

—- Nem tudom, keremlássm. L'gy lehet, va
lami erdélyi mágnás. A hölgy vele szemközt meny- 
usszonyu; egy gazdiig vidéki gepgyaros lánva ; az 
első eineleleii vannak szállva.

Zártkörű juniális. A helybeli úri fiatalság 
tizenkét tagjának kezdeményezésére, elegánsnak 
Ígérkező mulatság lesz június első napjaiban a 
..Pandúr sziget" nevű kies ligetben. A mulatságot 
saját javukra es veszélyükre rendezik: Auer Oszkár. 
Barbier Péter, Barlaí Dezső. Haver Ernő, Balajli 
Sándor, Flórian Géza, llcchll József. Kovács 
Zoltán. Modor Géza. Spilzer Zoltán, Halló Karoly 
és Schuller József, — megannyi kiváló erő. való
ságos szellemi töke, kik embarras de richesse 
m jegyszer ennyi bajai szép lány szórakoztató 
sára vállalkoztak. A meghívást maga t rende
zőség latja el. párosával tisztelegvén mindenütt, 
hol velük rokonszenvező szép leány terem. 
A czigányzenével. tánczczal. uzsonna-vacsorával 
és tűzijátékkal fűszerezett mulatság részleteit a 
meghívandó érdekeltekkel a rendező bizottság 
személyesen közli, mely a közei napokban immár 
tiszteletét teszi a szívesen latolt úri családoknál.

A bácsmegyei orvosszövetseg közgyűlésé 
Baján. Idei közgyűlését varosunkban tartotta meg 
a megyei íiók-orvosszövetség f. hó 21-én. a Casino 
nagytermében. Szép számmal érkeztek' ez alka
lomra Bajara a közel vidék orvosai, szám szerint 
30-an, kik lálkatólag érdeklődéssel hallgatlak végig 
a napirendre tűzött programmot es élénk eszme- ■ 
cserei folytattak különösen akkor, amidőn arról 
volt szó: Kezelhelő-e a kezdődő tuberkolózis I 
,,pleinair‘*-kurával,  szanatóriumon kivid? Elő
adó e tárgynál dr. Réuyi József vidéki vendég 
volt, inig a vita legjavát (bármennyire szerelnök 
is hagyományos vendégbarátságunktól indíttatva 
a babért a vidékieknek nyújtani) helybeli orvo
saink produkálták. Zh. Ladányi Mór korházi fő
orvos es dr. Róna Dezső szóltak behatóan e 
tárgyhoz, nem egy uj ideát es megszívlelendő 
jólanacsot vetve föl.

A dr. Romkart János városi l. főorvos 
elnöklete alatt lefolyt gyűlés tárgysorozata külön
ben ez volt:

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jelentés.
3. Pénztári jelentés és a számvizsgáló bízott- ! 

ság jelentése.
4. Könyvlárbizollság jelentése.
ö. A közegészségügyi kösszolgalat államosí

tására nézve közrebocsátott szövetségi kcrdöponlok.
G. A vármegyében létesítendő községi és 

körorvosi nyugdíj intézel előmunkálatai.
7. Állásfoglalás a belügyminiszternek rende

leté ellen, mely a hivatalban levő orvosokat ren
dőrorvosi leendők ingyenes ellátására akarja kö
telezni.

8. A megyében lüdővész-szanaloriuin-egyesü- 
let létesítései czelzó aclio.

Az egyhangú határozatok sorából kiemeljük 
különösen azt. hogy nagy lelkesedéssel határoz 
latoit el. miszerint Bácsinegyében, lüdövészes- 
szanatorium létesítése iráni mozgalmai indítanak 
és az akcziót ezen vitális kérdés realizálása erdő
kében mar legközelebb megindítják a legszélesebb 
körben.

Közgyűlés után barátságos társaslakoma volt 
a Casinoban, a délutáni órákban pedig varosunkat 
szemléllek meg a vendegek. Különösen tetszessél

- Aha 1 Pénzért házasodik a grófocska. 
S hozza mily fiatal, csinos kislányt kapott.

Nemcsak a tárczájál tömi tele friss pénzzel, 
hanem igazan ízléssel választolt.

A mama és Leonline kényelmetlenül érezték 
magukat a kiváncsi szemek kereszttüzében. Hiába 
hágtam folyton Pumpolius lábára, ö rendületlenül 
adta az előkelőt. En röslelltem a dolgot szörnyen ; 
Ansagius maga is vendég ennél az asztalnál, s ö 
rendelkezik. Nyakra-főre válogat, inycnczkedik. 
A leglinomabb borokat hozatja.

Intett. A pikkoló asztalunkhoz ugrott, niig 
az étekhordó tiszteletteljes glédában állt az asztal 
mellett. ..Eizelni", veié oda hanyagul.

- De kedves Adolár, ön az én vendégem. 
Nem engedhetem.

— fiacskám drága, ne akadályozd meg 
mamai kötelességében.

— Valóban, pajtás, én is azt hiszem: ha 
udvarias akarsz maradni, úgy nem kell a köszönet 
elől ilyen szerényleien módon kitérni.

Nem hasznait semmi ellenvetés.
- - Kérem, kedves mama, majd ha Keve- 

várra megyek, olt tessek, ha tetszik. Ha nem 
csalódom, önök az én vendegeim.

... Fiacskám, ne okoskodj. Inkább a lakáso
don vendégelj meg. L'gy is odamegyünk délután.

— N g\on logok örvendeni. De vegre is 
nincs hatalom, a mely legyőzne az igazságot.

- Ide jöjjön barátom. Fizetek.
Hamar megvolt a szarnia. 18 forint, néhány 

krajezar. (Szép! En ebből tizeimyolcz ebedet 
eszem.i Pumpolius elővette tárczájál, kotorászott 
benne ide-oda, s kipordiletl kél ropogós tízest. 
Egy korona borravaló a fizetőnek; busz krajezar 
az eteklmrdónak, liz a pikkolóntik. Mikor kimen
tünk az előbbi sorrendben a teremből, a pinezér- 
had alazatos sorfala közt haladtunk. A liften száll
tunk az első emeletre. Hadd tapasztalja meg Leon- 
line. Még sohasem látott ilyet. A liftes ember is 
kapott kel hatost.

(Folytatom.) 

nézték' az épülőben lévő uj városi közkórházunkat 
e- dicsérlek általában ulezaink rendezett voltai 
és (az áltálunk nem igen tapasztalt) tisztaságai.

Tennis-pálya megnyitás. A koresolyaegyletünk 
leimis-pályája immár megnyílt. A ki belépni óhajt 
jelentkezzék a korcsolyaegylel elnökénél.

Tisztviselői pályázatok a bajai városházán. 
Két megüresedett állás kerül bi'löllésre legköze
lebb a lmjai törvényhatóságnál: a II. aljegyzői es 
egy II. oszt, irnoki hely. Az aljegyzői állasra 
egyedül komoly jelöli : Itimlcr János dr.. a jelen
legi h. aljegyző: az irnoki állásra Miíilw tiéza 
jogszigorlóimk van biztos kilátása, ki államtudo
mányi államvizsgával is bír és csak azért reflektál 
eziillal az irnoki állásra, hogy a jövő évi városi 
restauráczión annál jogosabb alapon vonulhasson 
majd be az öl méltán megillető helyre: Baja 
város tanácsába, mely igazán rátermett, szakava
tott es buzgó tagot kap az ainbicziózus fiatal
emberben.

A bajai ezéllövesz társulat szokásos nyári 
lánezvignlmai f. évi június elsején, pünkösd másod
napján. veszik kezdetüket és ettől kezdve minden 
második vasárnap fognak megtartatni.

Tanulmányi kirándulás. A z állami tanítóképző 
intézel IV. osztályának növendékei több tanár 
kíséretében tanulmányi utazást tettek Sze.y.zárdra 
és Tolnára, az ottani régészeti inuzeum és selyem
szövő gyárak megtekintése czéljából.

A baja-báttaszékí híd költségei. A pénzügy
minisztériumban már elkészült az uj beruházási 
törvényjavaslat, melybe a baja-báttaszéki áthidalás 
és a Báttaszék vasúti állomásig vezetendő sínpár 
költségeire 7 millió korona vétetett föl. Ezzel az 
összeggel alig hisszük, hogy a hidal és az össze
kötő vasutat megépíteni lehessen.

Öngyilkos jogszigorló. Slfin Samu 22 éves 
kalymári illetőségű jogszigorló mull szombaton, 
Budapesten. Vasvári Bál-ulcza G. sz. a. lakásán jobb 
halántékon lőtte maga! s a Kókusban, ahova a 
mentők bevitték, rövid idő múlva meghall. Síéin 
pár évvel ezelőtt a bajai fögymnasium jeles tanu
lója volt, a hol kitüntetéssel érettségit tett. A szép
reményű fiatal ember tragikus sorsa bajai ismerősei 
es barátai köreben őszinte, fájdalmas részvétel 
keltett.

A polgármesterek kongresszusa. A polgár
mesterek nagygyűlése Debreczenben, a. városhaza 
dísztermében Zcchmeister Karoly győri polgármester 
elnöklese alatt f. hó 19-én reggel 9 órától délután 
3 óráig tarlóit. A gyűlésén az ország majdnem 
valamennyi sz. kir. város polgármestere vett reszt. 
Hajáról dr. Hegedü'i Aladar polgármester és Meskó 
László katonaügyi tanácsnok vetlek reszt a kong
resszuson. A nagygyűlés legfontosabb tárgya Tóth 
Pál (Szeged) felirati javaslata volt a vidéki városok 
önálló törvényhozása érdekében. A közgyűlés el
határozta. hogy feliratban kérik a városoknak állami 
funkciókért az állam állal megfelelő kárpótlásai, 
esetleg jövedelem források átengedésével az önkor
mányzati jog kiterjesztését. A miniszter a városi 
határozatokat ne módosíthassa, csak megsemmisít
hesse. sérelmes miniszteri rendeletek ellen a 
varosok a közigazgatási bírósághoz felebbezhessc- 
nek. Kérik továbbá a törvényhatósági bizottsági 
tagok számának leszállítását, úgyszintén, hogy jogi 
vagy államtudományi képesítéssel biró virilisták 
adója kétszeresem szamittassék. A polgármesterektől 
a vízügyek, a kőzegészsegi és rendészeti ügyek a 
tanács ügykörébe utaltassanak. A polgármesterek 
választásoknál a kijelölő választmányban javaslatot 
lehessenek a kandidalásokra vonatkozólag, hogy 
a tisztviselőket a közgyűlés, a segéd és kezelő 
személyzetet a városi tanács választhassa, a taná
csosok és fogalmazok csak jog vagy államtudományi 
képesítéssel legyenek megválaszthatok, a városi 
liszt viselőnek allaini és az államtisztviselőnek városi 
szó Igáin tba lépése szabályOztassék. A jövő évi 
kongresszusra Nagyvárad hívta meg a polgármes
tereket, mit a közgyűlés elfogadott. Elnök lett a 
jövő kongresszusra Zechineíster Károly, aleluök 
Kovács József (Debreczen) és Hinller Károly 
(Nagyvárad).

Tanító egyesületi nagygyűlés. A „bajavidéki 
rém. kalli. tanító egyesület" június hó 2-an <1. e. 
Ili órakor Baján, a városi székház dísztermében 
torija folyó évi rendes nagygijillését. A nagygyűlés 
tárgy-rendje: I. Elnöki megnyitó beszéd. Tartja: 
Koi-álsils Maié, elnök. 2. I)r. (’sds.’ka György 
érsek úr ő exczell. üdvözlése. 3. Titkári jelentés. 
Előterjeszti : .Sterk József, titkár. 4. Tomcsányiné 
< :ukrász Hetit budapesti tanítónő előadása a fono- 
mimikáról, o. A „Bajavidéki Tanító-egyesület re
formja" ez. vitatélel tárgyalása. Előadó: Xnrnth 
István. 6. A bíráló bizottság véleménves jelentése 
a pályamüvekről. Előadó: HVírt; l’ál, biz. elnök. 
7. A rom. kalli. tanítók orsz. biz. Tanügyi Taná
csának átirata a nem állami tanítók lizetésfende- 
zese érdekében megindított mozgalomhoz való 
csatlakozás tárgyában. Előadó: a titkár. 8. A lag- 
dijbátralékok rendezése ügyében kiküldött állami 
pénzügyi bizottság jelentése. Előadó: lltni/er Péter, 
biz. elnök. !l. Választmányi javaslat: a) a jövő 
évi közgy. tételek tárgyában ; b) a bír. biz. kebe
leben megüresedett tagság betöltése tárgyában, 
10. Indítványok.
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Halálozás. Dr.^-h., Sándor, néli. Drescher 
Edének varosunk volt orsz. képviselőjének Ití éves 
lia f. hé 22-én hosszas szenvedés után elhunyt. Te
metése ma d. e. 10 órakor lesz a vasúti indóházból.

Juniális. A hajai római kiüli, legényegylet 
1903. évi június 1-én (Pünkösd-hétfőn) a pandúr
szigeti (érseki) erdőben, tarsas- és versenvjátékok- 
ktd, valamint lánczczal egybekötött zártkörű Juni- 
álist rendez. Az ünnepélyen résztvenni óhajtó 
esaládok tagjai személyenkint 40 fillért fizetnek. 
Jegyek előre válthatók: Eekert Gyula ur üzletében 
es a rendező uraknál. A meghívó kívánatra elő
mulatandó. — Programúi: 1. Gyülekezés az egy
leti helyiségben délután léi 1 órakor. 2. Pont I 
órakor indulás a tűzoltó zenekar kíséretében. 3. 
Az ünnepély színhelyére való megérkezés után 
rövid pihenés — utána különféle társas-játékok 
következnek. 4. A lekváros lepény és a három 
éhes legény. 5. Szalfaládé-ugrás. 6. Zsák-futás. 7. 
Angol-búr háború (Fegyvernemek: liólyay, eonfetti 
és n’eii>e>tlin.) 8. Díjbirkózás. 9. Versenyfutások. 
10. A versenyben resztvett győztesek jutalom
dijainak kiosztása. 11. Tűzijáték. 12. Lampionos 
visszavonulás az egyleti helyiségbe. Az egyes pon
tok közötti pauzák unalmát egy-egy ropogós csárdás 
fogja elűzni. Az éhezőket és szomjazókat a lehető 
legszívesebb vendégszeretetben az e ezélra ki
rendelt korcsmáros fogja részesíteni. Tehát a 
bugyelárist ne lessék otthon felejteni.

A vidéki városok uj jövedelmi forrása. A 
belügyi és a pénzügyminisztérium között megindult 
tárgyalások sikerre vezettek s Lukács pénzügy
miniszter legközelebb, ha erre a ])arlamenti viszo
nyok alkalmasak lesznek, törvényjavaslatot nyújt 
be a képviselöházhoz, amelyben a bor- és hus- 
/'oyyasztási adók álengedlelnek a városoknak, azok 
közigazgatási és kulturális terhének az apasztására.

Elismert legjobb és legújabb divalú nap- és 
esöernyök kiváló minőségben olcsó arak mellett 
kaphatók Steiner R. nap- és esöernyögyárosnál 
Baján.

Gyilkosság. Csiszár János szoreinlei lakos 
egy különös gyilkosságnak esett áldozatul. Paukovies 
Pál szereinlei juhasz a Csiszár kertjén keresztül 
hajtotta a birkáit, a miért rászólt Csiszár János 
János lia. Paukovies a fiút ezer! agyha-föbe verte, 
minek folytan az öreg Csiszár, lia segítségére 
sietett. De alig ért oda. Paukovies a bicskájával 
ka ron szúrta Csiszár Jánost, de oly szerencsétlenül, 
hogy a viszerel átvágta. Csiszár a szúrás után 
meg mintegy ölven lépést telt, azután összerogyott 
és meghall. Elvérzett. Paukovies a bajai járás
bíróságnál vizsgálati fogságban van.

Egy szabadkai kereskedő életrevaló terve. 
Nagyfonlosságu eszme megvalósítását tűzte maga 
elé őzéiül Kicin Géza szabadkai fűszer- és gyar
matáru nagykereskedő. A megvalósítás munkája 
már meg is kezdődött Szegeden, hol az érdekel
tek a fűszer- és gyarmatáru nagykereskedők orszá
gos egyesületének megalakítása végett Beregi Lajos 
elnöklete alatt illést tartottak. Az ülésen a követ
kező I íúcskiii kereskedők is megjelentek: Griinhut 
Miksa (Baja), Dietzgen Gábor (Újvidék), Singar 
M. li.-ii (Zeula). Az értekezlet beható vita illán 
kimondta, hogy megalakítja a vidéki fűszer- és 
gyarmatáru nagykereskedők országos egyesületét, 
melynek működési programmját az összes szak
beli kereskedőknek megküldi. Ezeknek száma az 
országban közel háromszáz. A kezdeményező 
egyelőre csak mintegy 70 nagykereskedőhöz irt 
körlevelet és azok nagyobb fele egész lelkesedés
sel járult a szervezkedéshez.

Szállítási pályázat a bajai honvédcsapat ré 
szere. Szeged, Szabadka, Versecz, Orsóvá és Baja 
városokban nagyobb mennyiségű lótáp- és tűzifá
nak szállítás utján való biztosítása iránt jövő hó 
3., 5., 8., 10. és 12. napjain a délelőtti órákban 
tárgyalás fog tartatni az egyes állomásokon elhe
lyezett csapat parancsnokságok iroda helyiségei
ben. Az ajánlat tárgyalására vonatkozólag a II. 
Iioiiv. kér. parancsnokság állal kiállított „Szállítási 
leltételek füzetében" foglaltak irányadók. A szál
lítási feltételek füzete, valamint a hirdetményben 
foglaltakról a fentebb említett, valamint a zombori 
állomás parancsnokság hivatalos helyiségében a 
d. e. órákban részletes felvilágosítás szerezhető.

Csempészés. Orloeácz Mihály f. hó 17-én 
este bort akart Bajára Vaskóiról csempészni. Amint 
kocsiján hajtott, találkozott Matkovics Jánós rendőr
vezetővel és Keller András rendőrrel. Ezeket borral 
meg is kínálta, úgy remélvén, hogy hálából nem 
nézik meg, mekkora hordókat hoznak. A mikor 
Malkovies még is megakurta nézni a hordókat, 
ürlovácz a lovak közé csapott úgy, hogy elindullak 
es Mulkovicsot megsebesítvén cl is lökték. - 
Ugyanez az Orlovácz egy társával f. hó 21-én 
Vaskuton találkozott Sshwarlz Albertiéi, Schwartz 
bérlő megbízottjával, Schwartzol hátulról elkapta 
és lefogván, társát biztatta, hogy üsse lejbe 
Schwartzol. Amikor ez megtörtént, elhajlónak. A 
vizsgáiul megindult.

Gözgépkezelök vizsgái. A gőzgépkozolők és 
kazánfűtők képesítő vizsgái Szegeden június hó 
7-én d. e. 9 órakor a városi uj vizinütelepnéi 
fognak megtartatni. Vizsgálati kérvények kellőim 
felszerelve a m. kir. kerületi iparfehigyelöséghez 
(Szilágyi-u. I. sz.) küldendők Szegedre.

Lopás. Jiecsnyik István ellopta Sebök Imre 
.,Nemzeti Szállói’* kocsis ruháit és elszökött. A 
rendőrség körözi.

A Horgony Pain-Expeller (Biehtcr*  LiHimentuni Capsiri 
eompj igazi népszorü liáziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 
esipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Hor- 
gony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig fájdalom
csillapító hatást időztek elő. sőt járványkornál, minő; a 
kolerr. és hányóhas-folyás, az altestnek l’ain-Expollerrel 
való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredmónynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 lill. és 2 k. ár bán a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan : ..Richter-féle Horgony Pain- 
Ex pofiért "vagy „Richter-féle Horgony-Ei ni ment "cl tessék 
kérni és a „Horgony védjegyre ügyelni kell.

Szerkesztői üzenet.

Jámbor József, Pécs. Kéziratát megkaptuk és a tár- 
' czát, ha beválik, ki is adjuk. Szívesen fogadjuk munka

társaink táborába, de honoráriumot nem Űzetünk.

Nyilttér*)
Van szerencsém a n. é. lisztéit hölgy közönség 

becses tudomására adni, hogy

női szabó-termemet.
melyei Duda pesten Ö évig önállóan vezettem. 
Bajára áthelyeztem és itt Újvilág-utcza 208. szám 
alatt, özv. Steier Istvánná szomszédságában

Szalon-t <í>
nyitottam.

A budapesti társaság előkelő hölgytiigjailól 
j számos elismerő nyilatkozni lévén birtokomban, 
I igazolhatom, hogy képes vagyok a legmesszebb

menő kívánótoknak is megfelelni és a legnagyobb 
I igényeket, is kielégíteni.

Elvállalok és készítek a legolcsóbb árakon 
és a legizlésesebb kiállításban menyasszonyi-, 
báli-, estélyi-, látogató- es utczai ruhákat a leg
újabb angol és francain divat szeriül, továbbá 
blousokat. pongyola- és háziöltönyöket, valamint 
gyermek ruhákat.

A n. é. hölgyközönség szives pártfogását kért 
mély tisztelettel

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

szerk.

HIRDETÉSEK

£e Sriffon
valódi franczia

szivarftapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

41. azfun.
' v. A'.io:!.

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

102. §-a értőimében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai 
kir. járásbíróság 1902. Sp. II. GG7 3. számú végzése kö
vetkeztében, Dr. Boros József ügyvéd által képviselt Stampfl 
Jenő javára Hiibner József ellen 215 K. 32 lill. s jár. erejéig 
1903. évi január hó 9-én foganatosított kielégítési végre 

j hajtás utján felülfoglalt és 33.38 K.-ra becsült következő 
ingóságok, u. ni. : gyógyszertári állvány, felszerelés és 
bútor nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 20 2. számú végzése folytán 215 kor. 32 lill. tőke
követelés után 1902. évi szeptember hó 22-ik napjától 
járó 5”/o kamatai, és eddig összesenJG kor. 80 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedett gyógyszertárában és lakásán. Baján leendő 
eszközlésére 1903: évi május hó 29-ik napjanak délutáni 3'i 
Órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni számlékozók 
<»ly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi EX. t.-cz. 107. és 108. íj-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség

1 esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is 

le és felüllogialtatlák s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi EX. t.-cz. 120. ij. értelmé- 

, ben ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Baján. 1903. évi május hó 18-ik napján.

Horánszky László 
kir. bírósági végrehajtó.

Tűzifa eladás.
F. hó 24-én vasárnap d. u. * 1 4 órakor 

a bajuszén listváni plébánia udvarában 30-ÖI 
első minőségi akáczfa nyilvános árverésen, 
készpénfizetés niellett el fog adatni.

Muzik István
administ rátör.

Üzlethelyiség változás.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tu

domására hozni, hogy üzletemet SchleSing'Pr 
Gyula vaskereskedö úr házába he
lyeztem át; egyidejűleg bálor vagyok tudatni, 
hogy a közeledő nyári idényre legújabb divalú, 
egyszerű és díszes kivitelű

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

Különösen felemlítem, hogy Chantilli es Lyoni 
csipkenapernyöt. 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 eves pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálásomra, köszönöm a n. é. 
közönségnek eddigi jóakaró támogatását, kérve, 
hogy nagyrabccsült szives bizalmát a jövőben is 
részemre fenntartani szíveskedjék.

A nálam vásárolt 

ernyőket egy évig 

ingyen javitom.

Kiváló tisztelettel

Steiner R.
nap- és esöernyőgyáros.

308. szám.
v? 19037

Árverési hirdetmény.
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi EX. t.-cx. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. keresk. és váltó-törvényszék 1903. 6090. számú 
végzése következtében, Dr. Bruck Samu bajai ügyvéd által 
képviselt Budapesti ll-ik asztalos egylet javára Hübner József 
bajai lakos ellen 3173 K. f. s jár. erejéig 1908. évi 
január hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
felülfoglalt és 3338 K.-ra becsült következő ingóságok, 
u. m. : gyógyszertári állvány, felszerelés és bútor nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 51 5. számú végzése folytán, hátr. 2253 kor. Ül. 
tőkekövetelés, ennek 1903. évi január hó 3-ik napjától 
járó G"/o-os kamatai és eddig öszsz.esen 13G kor. G0 fii.-bon 
biróilag már megállapított költségek erejéig Baján, végre
hajtást szenvedett gyógyszertárában és lakásán leendő 
eszközlésére 1903. évi május ho 29-ik napjanak délutáni 3 
oraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni számlékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi EX. t.-cz. lOi.és 108. ipái értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is ol fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és feliilfoglaltalták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi EX. t.-cz. 120. §. értel
mében Hammer és \ orsók javára 4G1 kor. 04 fillér lőko 
s jár. kielégítéséül is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1903. évi május hó 8-ik napján.

Horánszky László 
kir. bírósági végrehajtó.



BAJAI HÍRLAP.

(I*) J

(saját házában) 

akaxyLrailkki ■: i. i<rrC xti.tvia

május 24.

%

Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. es kir. katonai intézöségek. 
vasutak, ipari-bánya es gyári társulatok, építési vállalatok, építő
mesterek úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
!•: vilmrmente> homlokzat-festékek. melyek utószóén feloldhatók, 
-zm-az állapotban. poiidukban es -Ili különböző mintában kilon- 
kint Ili kilói l’öllele szallillatimk es a mi a lestek szintiszlaságát 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

£ i
200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. íj?. 

Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve. 

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festék-kereskedésében, BAJA „Központi Szálloda" epulet.
£

A.

Uj találmány.
A méhész gazdák figyelmébe ajánlom a legújabb 

találmánya, szabadalmazott

ZÜRICHI SELYMEK
i:z,.,.livi elismerő ívvel. Mmln bermentve. Levelporlo _>o fülei. 

Selyemszövetg-yár Unión ..

tíRIEDCR ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICHI P. 24.
kir. udvari szállítok ______  ______ V _________

használtakat egyszerű kezelésénélmoly az. eddig
fogva fölülmúlja és nélkülözhetetlen minden gaz

daságban.
Több mébészgazda és szakértő által megvizsgáltat
ván minden tekintetben megfelelőnek találtatott.

Megtekinthető 
a szabadalom kizárólagos tulajdonosánál 

KAPOTS MIHÁLY asztalosnál
BAJA. Br. Eölvös-ulez.a 701. > Schli<*szcr-félc  ház.

H(iY -JÓ HÁZBÓL VALÓ FII

TANULÓUL
felvétetik e lap kiadóhivatalában.

A Richter-féle

Llniment. Caps. mp.
Horgony- Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bodörzsölésűlalkalmaztatik 
köszvényncl, csóznál és meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 
■____ * bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,.Horgony" védjegygyei 
és a„Ricbler" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten.

A

gyogyszeresznei nuaapesmn. rcg-agrq ■ .

Richter F. Ad. és társa, 0%j 3?'
.................................. 1T-

i

A W

ciiaz. es kir. udvari szállítók. L
Rudolstndt. L

V Y V V-V V V V V V V
T A A A T A A A A 'a a a A a A a A

íh $ & $ & & ífeM.ííkSki'ife &

Törlesztéses
kölcsönök 

engedői y ezt etilek I öld birtok okra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
söl 800 korona is katasztrális hol

danként.
Megvásárolt földekre ii«r a vételár 

háromnegyedrésze -awi lesz meg- 
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHAFFER VILMOS
bankigazgató

--------- SZEGEDEN =

Egy pohár pilseni sör 22 fillér. <0
r

F

Miden este a közkedvelt PflNKÓ GÁBOR FIAI zenekara játszik.
Nyomaton Kazal József könyvnyomdájában Baján.

? ■

Minél számosabb látogatásért esedezve, maradiam kiváló tisztelettel ZWEIG MÓR, szállodás.

Van szerencsém a nagyérdemű közözönség szives tudomására juttatni, hogy

SZÁLLODÁMAT, KÁVÉHÁZAMAT ÉS ÉTTERMEMET

újonnan, a legmodernebb stvlben berendeztem, azokat uj világítással láttam el. egyszóval nem kíméltem sem 
költséget, sem fáradságot, hogy a mélyen lisztéit közönség éveken ál élvezeti kegyéi a jövőben is kiérdemeljem. 
Ez a körülmény késztetett engem arra, hogy ismét egy bizonyára tetszéssel találkozó újítással lépjek t. 

közönségünk elé. I gyanis mar a legközelebbi napokban kerül nálam kimérésre a világhírűr«r pilskwi sok -ws
(ősforrás).

Hogy a kitűnő sori mindig egyenlő hőmérséklet mell.ül -zolgalhnssum léi e ezélra egv amerikai jégszekrényt épületiem s hiszem 
hogy a U ez. közönség engem ezen uj vállalkozásomban is iámogatni kegyeskedik mert csakis Így lehet módomban a lógjobi>at 
nvuj ani. Egyben van szeiem-mn tn-ztel.■ 11<-I erleolem. hogy nálam naponta friss villás reggeli ’ kapható s hogy minden igye
kezetem odairanynl. hogy jo etetek e- különleges italok legmóllányosabb arak melleit való kiszolgálása állni nagvLbeesüll közön

ségünk teljes megelégedését érd.....eljem ki.


