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BAJAI HÍRLAP
Társadalmi Hetilap.

Megjolen minden vasárnap reggel. 
Szerkesztőség: Városi bérház. i emelet.

Kiadóhivatal: Kazal József könyvnyomdája, hol az előfizetések 
es hirdetések felvetetnek.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Dr. Lemberger Ármin.

Előfizetési árak
Egész evre 10 korona, félévre 5 korona, negyetlevre 

2 korona 50 fillér. Egyes szám ára 20 fillér.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

A legégetőbb kérdés.
Köztörvényhatósági bizottságunk egyik 

közgyűlésén nem is nagyon élénk sziliekkel 
festett képet mutatlak be a bizottsági tagok
nak rendőrségünk lehetetlen állapotáról, a 
hiányokról, melyekben szenved és a bajokról, ' 
melyek ebből származnak. Akkoriban igazolá
sul sok mindent hoztak lel, elkezdve a ré
szünkről megváltozhatatlan bűnvádi perrend
tartástól. egészen a rendőri létszám meg- [ 
szaporításáig, ami tudvalévőén csakis tőlünk 
függ.

Akik nem szoktak néha-néha esti vagy : 
éjjeli időben az utczákon lenni, azok nyilván j 
túlzottaknak találták a szolidan feltárt és ; 
bemutatott képet, de azok, akik a külvárosban 
laknak, tudják, hogy valóban tarthatatlanok 
az állapotok, hogy az emberek személyének 
és vagyonának biztonsága nagy rossz lá
bon áll.

Amidőn felkérték a rendőrkapitányt, ' 
hogy tegyen javaslatot a bajok orvoslására, 1 
akkor bizonynyal arra is gondoltak, hogy 
az esetleges újítást a téli hónapokra hagy- i 
hatják, mertnyároncsak meglesziink valahogy. 
Azonban a legutóbbi belek eseményei más 
tanulságokat hoztak és rákényszeritenek ben
nünket, hogy a rendőrség létszámfelemelését 
vigyük ki azonnal, mert nem tűr az ügy 
késedelmezést.

Mert arra még nem volt példa, hogy 
törvényhatósági joggal felruházott városban 
fényes nappal, a városi székháztól és a 
rendőrségtől alig 500——600 méternyire halálra 
hajszoljanak egy embert, a vízbe fulaszszák, 
mint a macskakölyköt és néhány száz ember 
nézze és nemcsak, hogy nem segít, hanem 
nem is lehet megtudni, kik voltak azok a 
vadállatok, akik ilyet megtesznek. Éppen ily 
hallatlan, hogy nyári estén 8 es 1 dl óra közt 

a város belterületén, a legforgalmasabb utczák 
egyikén bicskázhassanak békés embereket, 
amint ez e héten meg is történt. Nálunk 
már meg sem ütköznek, ha a lakósok reggel 
vérnyomokat találnak házaik elölt és munká
sok azt is megtehetik, hogy fényes nappal 
levernek adófizető polgárokat, mert nekik 
úgy tetszik. Ahol ilyen viszonyok uralkodnak, 
ott beállott a kényszerhelyzet, hogy a leg
erősebb fegyverekhez nyúljanak és szerezze
nek nyugtot és békét a város lakosainak, 
akik valóban nem követelnek sokat, ha azzal 
a követeléssel lépnek fel, hogy biztonságban 
akarják látni életüket, vagyonkájukat.

Városunk köztörvényhatóságának tagjai 
a legközelebbi napokban közgyűlésre jönnek 
össze. Nem tudjuk, vájjon napirendre kerül-e 
akkor a rendőrség reformja, amely csak 
abból állhat, hogy a legénységet megszapo
rítják, de felhívjuk, minden eshetőségre gon
dolva, a bizottsági tagok figyelmét e kérdésre 
és Ígérjük, hogy nem fogunk addig pihenni, 
nem fogunk addig nyugodni, míg rendőr
ségünk nem lesz olyan megfelelő, amilyennek 
lenni kell. Úgy hiszszük, hogy ez a kívánsá
gunk nem túlságos nagy, nem szerénytelen 
és a hang, ahogy követeljük, mindig erélye
sebb lessz, ha azt fogjuk látni, hogy sza
vunknak nincs meg a kívánt foganatja.

V.

Helybeli és vidéki hírek.

A közigazgatási bizottság ülése. .1 iinius havi 
rendes üléséi e hó 8-án tartotta közigazgatási 
bizottságunk Sclimause Endre főispán elnöklete 
alatt. — A referensek május havi jelentéseiből 
a következőket emeljük ki:

A közegészségügyi viszonyok kedvezők vol
tak. Ragályos betegség előfordult 2 esetben, dipli- 
téria és kanyaró 5 esetben. A népesedési mozga

lom statisztikája kevés kedvező adatot mutat IÖI : 
Született 20 liu és 23 leány, összesen 43. Meg
halt 17 lérli és 20 nő. Tiidörése folytán heten 
Iniltak el májusban.

A tanfelügyelő jelenti, hogy májusban meg
látogatta az apáeza zárdaiskolál. Itt említjük meg. 
hogy a zárdaiskola kibővítésére Csúszka György 
kalocsai érsek 32,000 koronát adományozott.

A városi polgári iskolánál nincsenek sem 
czélszerü tantermek, sem a szükséges szertár-, 
könyvtárnak helyisége és tornaterme sincs. „Az 
izraelita liitk. áltál páratlanul álló áldozatkészség
gel feutarlott polgári liu- és leányiskola derek 
tanítótestülete szintén nemes ambiezióval és dicsé
retes ügybuzgósággal oldja meg feladatát".

Hymen. Somogyi Gyula helybeli szeszgyáros 
csütörtökön eljegyezte Weidinger Juliska kisasszonyt. 
Weidinger Hermán helybeli tekintélyes földbirtokos 
leányát.

Eljegyzés. (londa Béla szegzárdi horuagy- 
kereskedö jegyet váltott Taussig Ella úrhölgygyel, 

j a „Bajai Jótékonyczélú Leányegyesület“ szeretetre
méltó elnöknőjével.

Eljegyzés. ITeás-r Henrik női szabó eljegyezte 
tíaseli Etelka úrhölgyet Baján.

Casinó estély. A „G'asinó" f. hó 18-án csii- 
; törtökön saját helyiségeiben házi hangversenynyel 

egybekötött estélyt rendez.

A bajai plébániáról. Barich János bajai káplán 
Felsö-Szenl-Ivánra adminisztrátornak küldetett ki.

- Az obrováczi plébánost állasra pedig Hengen 
József bajai káplán lett kinevezve.

Uj ügyvéd. Dr. Kiéin Mór, ki több éven át 
Szabovljevils Mihály közjegyzői irodájának veze
tője volt, f. hó 8-án az ügyvédi vizsgát sikerrel 
letelte. Irodáját helyben megnyitotta.

Értekezlet a lökertben. Ma délután 4 órakor 
értekezlet lesz a lökertben, melynek napirendjére 
a lövészkert reformálásának megbeszélése van ki
tűzve, társadalmi életünkre kétségkívül oly általános 
érdekű téma, mely a legmesszebb menő érdeklődést 
van hivatva fölkelteni.

A Gyümölcsészeti Egyesület valószínűleg szep
tember hó 13 20-ig nagyobb szabású virág-, 
gyümölcs- és szölökiállitást rendez, melyre már 
most felhívja a termelők és érdeklődök figyelmét.

T Á R C Z A.
Numa Pumpolius Ansagius életrajza.

A „HAJAI HÍRLAP- EREDETI TÁIiCZÁJA.

Irta: Kanizsai Ferenez.

(Folytatás.)

Második kötet.

VII.
Keserű sampusz.

Panaszkodtam heves főfájásról. Nem mondta 
senki, hogy menjek haza. Sőt marasztoltak.

Két palaezk pezsgő már elfogyott.
- „Fizetni 1“ Szólt Ansagius.

Ettől még nem ijedtem meg: tudom én azt 
jól, hogy ő kente csak a mama galanlériáját akarja 
provokálni. Úgy is lett.

Vitatkoztak erősen. De egyik sem nyerte 
meg a csatái. Végre, ismét jött egy szellemes 
gondolatom és ritnánkodó pislogással fordultam 
Leonlinehez:

Kedves kisasszony, legyen ön bíró.
Ezen a szellemességen is ugyan rajta vesz

tettem. Leonlinének fejecskéjébe szállt már a szesz. 
Kel szeme rézsűt állt és bolondul ragyogott. Arany 
fürtjei pajkos rendetlenségben lóglak alá kipirult 
homlokára; arcza égett, mint napsugárban a piros 
rózsa. Egérkel’ogai közül kiölté rám piczi, hegyes 
nyelvét.

Bú. maga rossz bácsi. Azt akarja-e, hogy 
már hazainenjünk. Nekem ízlik a pezsgő. Egyelőre 
szó sincs a fizetésről, .fii, én megengedem, hogy 
n mi eddig volt, Adolár fizesse, de a mi eztán 
következik, legyen a magáé.

— Oh, milyen kegy, (Rellenetcs leány I)

És meg sem várva, inig felocsúdom ámu
latomból, harsányan kiáltá: „Hej, pinezér, két 
Műmmot ide!"

Azon fohászt sóhaj lám az égbe, hogy haljak 
meg rögtön. Nem haltam meg.

Akkor Luczifert hiltain, küldjön értem egy 
ördögöt, hadd rántson le a pokolba, de nyomban. 
Szerettem volna, ha székestől ültömben a föld 
alá sülyedek.

Ezt a mama is szerette volna; rettenetesen 
szégyelte, hogy lánya be van rúgva. Az volt még 
szerencse, hogy külön szobában terítettek.

Ansagius fölemelkedett; a gyöngyöző poharat 
feltartva gyönyörű felköszöntőt mondott. En ugyan 
alig értettem belőle valamit. Beszélt az élet háborgó 
óczeánjáról; melyen az ő egyéniségének gályája 
évekig hányattatott, a inig végre egy jótékony 
nemtö mosolyára elültek a passát szelek, a dü
höngő bóra, sirocco és tail'im, —■ s most dagadó 
vitorlákkal evez a házasság csendes kikötőjébe. 
(Ezt a hasonlatot hallottam már valahol.)

Óriási hatás. - A mama kegyesen mosoly
gott. Leontine boldogan sirt. En majdnem a bolto
zatig ugrottam kínomban.

A sarokban álló pinezér nagy czeremoniával 
durrantotl el egy harmadik üveget. (Jól megyen. 
Ez is az én kontómra ?

- Halljuk az Írót! A poétái! Sipított Leon- 
liue. — Ah, oly szépen tudhat is egy iró szónokolni!

— No, Ferkó pajtás, halljunk valami okosat.
— Uraim és hölgyeim, én magam szerelném 

legjobban, ha valami okosai tudnék mondani. En 
úgy vélem, hogy . . . higyjék cl, sokkal, mélyebben 
erezek, semhogy azt emberi lehetőség szerint 
szavukban tudnám visszhangoztatni.

Oliohó I Frázis! Közhely I Állj csak fel 
újra, s beszélj! (Micsoda frázis? gondoltam; hal 
a te életed gulyája az óczeánokon micsoda ? 
Szemtelen.)

Mint a halálraítélt, egy kétségbeesett esz

közhöz folyamodtam. Mikor az ember elszánja 
magát, utolsó erőfeszítéssel még a legvégsőt is 
megpróbálja. Vagy sikerül, vagy nem ! do rosz- 
szubbul úgy sem járok, a mint járhatok. Ki vele hát.-

— Oh, végtelenül sajnálom, ám én se vagyok 
független ember; kötelességeim parancsa megfoszt 
azon élvezettől, hogy tovább élvezhessem a bájos 
és szellemes társaság lekötelező figyelmét.

— Lári-fári.
— Íme, félkettö. S ma még be kell szágul- 

danom a Rókust, s a tüzoltóutczai bonczlermet; 
j tegnap óta hogy mi lelt azzal a szerencsétlen 
- öngyilkos párral. Meghallak-e? Élnek-e? Mi a 

nevük? Honnan valók? Minő családból? Satöbbi, 
írd meg hasból.

- Lehetetlen. - S most, mielőtt fájó sziv- 
; vei távoznám, kérem azt a kitüntetést, engedjék, 

hogy a mai élvezetes nap utolsó epizódján meg
tisztelve érezzem magamat akkor, midőn megen
gedtetik nagyságaitokat vendégeimül tekintenem.
- (Jaj, de kínos mondat.) En távozom. Köszönöm. 

Mit köszönsz ?
A szívességet, hogy . . .

A terv ez volt : legjobb lesz tárczám után 
[ nyúlni, s elsáppadva kutatni minden zsebemet, 
I s végül ijedten, félholtra rémülve nyögni: „E-el- 

veszetl . . . oh . . . pedig nyolez darab százas van 
benne, harmincz részvény, sorsjegyek, s. a I. 
Azonnal futok a rendőrségre". Ez ugyan banális 

i kifogás ; mindegy, de elérem azt, hogy a mama 
| nagy szöruyüködésck közt vigasztalni fog, s kifizeti 

az egész dáridól.
Tehát előre. Couragc Drcyfus I

Fi. . . fi . . . fizetni.
— De uram . , .
— Barátom, ez krakélerség.
— Mindegy. Fizetni! Nem hallja? Czálen!
A főpinezer csodálkozva nézett reátn: „Par

don, nagyságos úr, — ez egész lehetetlen". (Ma
gam is azt hiszem.) „A nagyságos doktor úr már
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Bajai diakok kirándulása Mohácsra. Borús 
i<lö mellett szállt hajóra u hajai fiógimn. ifjusága 
e hó 7-én reggel ti órakor. A nagy sereg iiju 
tökéletesen ellepte a Mohácsra induló ., Hildegarde" 
hajót es türelmetlenséggel párosult izgatottsággal 
varia a mohácsi állomást. Nyolc/, óra fele ért a 
hajó a várakozókkal teljesen megtöltött mohácsi 
parihoz. Leirhatallan lelkesedéssel fogadták a bajai 
ifjakat. Kiszállván a hajóból. Szinkovics Karoly 
főszolgabíró lelkes szavakkal üdvözölte a bajai 
diákokul, mire fölkér Gusztáv igazgató válaszolt, 
kiemelve ama páratlan vendégszeretetet, melyet 
a mohácsiak részéről mar eddig is tapasztalt.

Az ifjak most négyes rendben az Olvasó
körbe. vonultak, a hol terített asztal vatta okét 
reggelivel. A jóiz.ii reggeli után Bú7<>'Á'rj/ (Időn 
tanar misét szolgáltatott a bajai fögimn. énekkara 
kíséretében, melynek végeztével a temető kápolna 
falfestményeit és egyéb régiségéit nézlek meg.

Majd Mohács varos gőzösen a csatamezére 
hajóztak az ifjak, a hol a llymnus eléneklésc után 
Ledniezky Ipoly tanár hazafias szellemtől áthatolt 
beszédben ecsetelte az e helyen történt rendkí
vüli fontosságú csatát, melyről a költő mondja:

„Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács!"
Ezután Fos József VII. o. t. elszavalta Ki- 

fahulynak „Mohács' ezimii költeményét, majd a 
Szózat eléneklésével véget ért a szép kis ünne
pély. Ekkor a bajai ifjúság remek koszorút helye
zett az emlékszoborra, minek végeztével kezdetet 
vette a vidék megszemlélése, illetve előbb a 
varostól felajánlott négy hordó sör elfogyasztása. 
Az ifjak nagy hévvel latiak hozza, s jó kedvet 
kapva tőle, egész utón hazafelé énekellek.

A sok gyaloglástól elfáradt ifjúság az Olvasó
körbe vonult innen, hol kezdetét vette az ebed. 
Ledniczky Ipoly tanár magasröptű beszédben fes
tette le a mohácsi csatát. Majd a mohácsi 
isÁ'. igazgatója szólt az ifjakhoz. Végül Horváth 
Imre Vili. oszt, végzett ifjú a diákság nevében 
megköszönte a szives vendéglátást. Négy óra után 
az egész kirándult sereg átkelt a Dunán a Mar
gittá szigetre, a hol Klombauer városi főjegyző 
szives vendéglátását élvezte az ifjúság. Szebbnél- 
szebb énekek mellett fogyasztották az uzsonnát, 
természetesen fösulyt fektetve ezúttal is a jo, 
friss sörre. E közben eleredt az eső, de ez sem 
rontotta csöppet sem a mindvégig emelkedett 
hangulatot. Bet órakor ismét a körben volt vacsora, 
melynek végeztevei kezdetet vette a 11 pontból 
álló hangverseny, melynek minden egyes száma 
lelkes tapsra ragadta a szépszámú hallgatóságot. 
Utána reggelig eltartó táncz volt.

Heggel 8 órára bús szívvel bár, de ott kel
lett hagyniok diákjainknak kellemes kirándulásuk 
színhelyet. A hajónál az igazgató ismét köszönetét 
fejezte ki a mohácsiaknak a szives vendéglátá
sért. Sokáig eltartó éljenzés és kendőlobogtalás 
mellett indult el azután a hajó Baja felé, sok 
felejthetetlen és kedves emléket hozva magával. (V.)

Juniális a pandurszigeti erdőben. A bajai 
ifjúság egy része e hó (i-án kiválóan sikerült és 
másnap reggelig eltartott juniálist rendezett a 
pandurszigeti kies erdőben, majd folytatólag a 
„Nemzeti Szálló" termében, melyen a szeretetre
méltó mainak kíséretében a következő úrhölgyek 
veitek részt; özv. Miiryné Posta Mariska. Csicsáki 
Ferenczné, Posta Vilma és Rózsiira, Dallmanu 

délután itt járt, s előre megrendelte az egészet. 
Meg három palaczk pezsgő van hátra".

— Hallod-e Ansagius, ez nem eljárás. így 
kijátszani az embert. A hála mögött rendelkezni... 
ez sértés!

— Bizony, kedves leendő vöm uram, elég | 
udvariatlanság. Legényember ne traktálja a meny
asszonya anyját, meg a mátkáját.

— De kedves mama, ha veletek máskép 
nem lehel boldogulni. — Heplikázott Ansagius.

— Te Adolár ■— szóltam ez rossz viecz volt.
— Te Ferkó— szólt ö — igyál és ne henezegj. 
A mama és Leontine nem győzték eléggé 

csudáim, hogyan versengünk egymás kasszájára. 
Ilyen Krözusokat ők meg soha sem látlak elevenen.

Megittuk még azt a hátralevő három kis 
palaczkol, Leontine és Pumpolius igen elérzéke- 
nyedtek (magyarán: becsudálkoztak); közelebb 
ültek egymáshoz. S nekem újra a mamát kelle 
szórakoztatni. Iszonyul

Tudják mi volt az iszonyú ? A mama is
— hogy is mondjam ? — no, hát némileg elra
gadtatott állapotba került és iszonyú tüzesen bá
mult szemeim! >e. Még egyszer csak nekem ugrik... 
uh I Ez volt az iszonyú. Meg ne mondják neki I 
Psszt, psszt . . . Nagyságos mama, ön nemcsak 
keserű, hanem régi sampusz is . . . mit szól a 
gépgyáros papa, ha meghallja ? Ne mennénk haza, 
nagyságos asszonyom ? Későre jár . . . Oh, van 
időnk, uram. En oly szívesen társalgók önnel, 
elhiszi?... (Miért ne?)... Mondja csak, uram, 
nem boldogok-c ezek a fiatalok ? Oh, a szerelem I 
Ha én még egyszer szerelhetnék. . . . (Psszt.)

Gyalog mentünk a szállóig, séta kedvéért. 
Elöltünk a jegyespár vígan haladt. Folyvást nevet
tek. Ugyan miért ne nevettek volna? Mi pedig, 
keltecskén, utánuk. — Karomon a mama. Pikáns 
adomákkal traktáltam, s nagyokat csípett a karo
mon, ha megrökönyödését akarta kifejezni, 
ürültem, a mikor kezet’tjsókolhpllttm neki az ajtó 

Ella es Miezi, Trubshmv llorlensia, Fogl Mariska, 
Vilma es Tilda. Kollár Margitka. Altér Mariska, 
Bever Aranka, Bariul Maliid. Frank Mariska. 
Sehuller Tériké. Fodor Margitka

Reggelig eltartó táncz, valósággal lukuilusi 
uzsonna-vacsora, vdagposla. szépségverseny es 
tűzijáték fűszereztek a minden izében pompás 
mulatságot, melyhez a muzsikál Danko Gábor liai 
szolgáltattuk.

Targysorsjátek a Lukertben. A I. lm 14 ere 
hirdetett targysorsjátek megtartását u vigalmi 
bizottság f. hó 28-ára halasztotta. Ez alkalommid 
fognak tehát a szép nyereménytárgyak kisorsol- 
tatni. A sorsjegyek darusításai a lökerti tagok 
közül számos úrhölgy és úrleány volt szives el
vállalni. Felkéretik a I. közönség, hogy a tárgy
adományokat Miiller József úrhoz, a löveszkerl 
elnökéhez szíveskedjenek juttatni.

Lökerti estely. A szokásos lökerti vasárnapi 
tanczniulalságot - jó idő eseléro ina este meg 
tartják.

Színtársulatunk visszafejlődése. Amiről isme
telten irtunk immár hetek óla. hogy a Pesti Ihász 
Lajos mostani társulata bizony parin alul all. im 
hivatalosan is Leigazolás! nyert a napokban. 
A szabadkai sziniigyi bizottság ugyanis folyó hó
6- án tartott üléseben visszautasította a direktor 
áltál beterjesztett társulati névsort s követelte, 
hogy uj és megfelelő társulatot szervezve4, rövid 
időn belül legyen erről jelentést, mert a jelenlegi 
társulatot egyáltalán nem fogadják el. Óhaj
tandó volna, hogy a bajai sziniigyi bizottság is 
fölemelje már egyszer tiltakozó szavát.

Uj politikai napilap Szabadkán. Szabadkán 
folyó hó 14-én „Báesmegyei .Vapló" czim alatt uj 
politikai napilap indul meg. Felelős szerkesztő: 
Dugovich Imre, laptulajdonosok és főszerkesztők: 
Janiga János dr. es Vojnieh Gyula dr.

Grantle Compagnie Hongroise. Nelmny nap 
múlva megérkezik hosszabb cziklusra 26 tagból 
álló társulatával. Első rangú artisták. Saját zene
kar. Közelebbi műsor a falragaszokon.

Tisztviselők mozgalma a városházán. A bajai 
törvényhatóság tisztviselői a tanács kivételével 
es a kezelő személyzet a napokban értekezletet 
tartottak, melyen elhatároztak, hogy kérvényt ter
jesztenek egyik legközelebbi közgyűlés elé fizetés
emelés iránt.

A mélykúti vallásalapitványi földeknek par- 
czellánkint való bérbeadása iránt a mélykúti kis
gazdák kérvényt intézték WTassics közoktatásügyi 
miniszterhez. A kérelmei Latinovits Géza orsz. 
képviselő terjesztette elő, alapos megokolással pár
tolván a kisgazdák méltányos megkeresését. A 
közoktatási minisztérium hathatósan támogatná a 
gazdasági érdekeket, ha az eddigi karos rendszer
rel szakítva, a mostani nagybérlőt mellőzné s a 
kisgazdákkal tárgyalna a földek el- vagy bérbe
adása iránt.

Czéllövészet. A lökertben 1003. évi junius
7- én történt 280 lövés; ezek közül volt 22 egyes, 
10 kettős, 17 haromas, 2 négyes és 1 szeglövés. 
Szeget lőtt Somogyi Gyula I. Négyest lőtt Somogyi 
Gyula 2. lláromast Somogyi Gyula 8, Kubinszky 
Aladár 4, Szász Oltó 3 és Goldreich József 2.

előtt; akkor meg úgy megszorította a kacsomat, 
hogy az ujjúim majdnem kiabáltak fajdalmukban. 
Hatalmas egy asszony! Minő anyós válik ebből, 
istenkém I . . , Azonban szerencse, hogy a szerel
mesek ezt a k /mondást tartjuk: „Ne nézd meg 
az anyját, s vedd el a lányát". Jó éjszakát, höl
gyeim I Aludjatok szépen.

Hát kisült, hogy az én drágalátos Pumpolius 
barátomat a könnyelműek őrangyala húzta ki a 
hínárból. A délután folyamán hazajött a princzi. 
Azt pumpolta meg egy havi előleg erejéig.

Hanem mit csinált volna, ha a princzi Bécs
ijén talál maradni? Ártól neki sincs fogalma, llát 
már csak ilyen a vakszerencse.

De ezt a keserű sampuszt mai napig sem 
felejtettem el. Olykor, ha rosszat álmodom, — az 
egész jelenet újból lejátszódik előttem: pezsgő, 
pezsgő után, azt mind ki kell inni, s végül ki kell 
fizetni,'persze, álmomban sincs nekem pénzem soha.

— Hogy ezt a megesett históriát leírtam, 
azóta Pumpolius tényleg a házasság csöndes 
révebe evezett. Bájos neje ö nagysága tekintélyes 
ezreket hozott magával a konyhára: ugv élnek, 
hogy a Hotsehildek se különben. Minden este 
pezsgőznek és lelkesednek. Szép.

Pumpolius azonban nem tagadja meg magát; 
ha elcsíp valakit az utczán, okveletleniil megpum- 
polja csekély öl-hat flórig. A felesege aztán 
kifizeti. (Ha igaz.)

—- Tegnap Kevevárott jártam. Hallom a 
mamától, hogy készül fel Budapestre. Jól teszi, 
mert ezek a fiatalok elverik Daritis kincsét is. 
Ezek ugyan rátalállak egymásra. Kedves mama, 
csak siessen es szorítsa meg a gyeplőt : egyúttal 
szóljon drága vejenck, hogy azokat a mmu forin
tokat, a mikkel nekem mind e mai napig tartozik, 
rövid időn megtolni ne terheilessék.

(Vége.)

Mü-hazaflsag. Nincs magnsztosabb érzés a 
hazafisagnal. de nincs furcsább annál, ha valaki 
a hazaliságot csuk azért fitogtatja, hogy ebből 
hasznot húzzon. Egy kirívó példája az ilyen mii- 
hazaliaknak egy gyáros, ki nagy garral hirdet 
..magyar" Thomiissalakot „kartelleu kívül", min
tegy reámutatvált ezzel arra, hogy a többi Thomas- 
salakgyarak karlellbe léptek volna a gazdaközön- 
seg kizsákmányolására, a mi nem egyéb merő 
rálogásnál. Továbbá azt hirdeti említett gyárosunk, 
hogy ugyanoly foszforsuvlarhilommal és poríinom- 
sággal mini a nemet vagy a cseh „salak" : a 
világért sem említené azonban, hogy ezen loszlor- 
savból mennyi az oldható, mert megvan a maga 
oka. hogy erről bölcsen hallgasson! Ugyanis tény 
az, hogy a magyar Thomassalak ugyanannyi losz- 
lorsaval tartalmaz mint a német vagy cseh áru, 
de ami a magyar salak oldhatóságát illeti, úgy 
jobb erről nem is beszélni, inig p. o. a német 
gyárak legalább 80" u oldhatóságot szavatolnak, 
már pedig a növénynek oldható foszforsav kell, 
nem pedig olyan, amilyet egyáltalán fel nem 
vehet, táplálkozására, fejlődésére nem fordíthat. 
Ha már állást akarunk foglalni a cseh gyártmány 
ellen, mert a csehek is azon igyekeznek, hogy a 

. magyar lisztet kiszorítsák, ám tegyük, megvan az 
okunk rá. de hogy csupa képzelt hazafiságból a 
kifogástalan minőségű német, „csillag” védjegyű 
árul sajat karunkra szintén visszavessük, ehhez 
nem eleg az, hogy ily eljárással elősegítjük egy 
magyar gyár felvirágoztatásál, mert ezt csak az 
esetben tehelnök, de akkor hazafias kötelességünk 

; is volna, ha a magyar gyár ugyanazon árért, 
ugyanazon minőségű árut szállítana.

Kerületi tanoncz- és segédmunka kiállítás 
Szegeden. Említettük már, hogy a szegedi keres
kedelmi- és iparkamara ez év augusztus havában 
kiállítást rendez a kerületi iparostanonezok és segé
dek munkáiból. E kiállítás rendezési munkája 
már nagyon előre haladt és kezd már kibonta
kozni a kiállítás képe, mely az előjelekből Ítélve, 
nagyon sikeresnek ígérkezik. Eddig tömegesebb 
részvétel a következő helyekről van jelezve: Sze- 

j ged, Szabadka, Bry'a, Zombor, Újvidék, Szentes. 
Hmvásárhely, városokból és Apatin, Bezdán, Ba
racska, Bulkesz. Dorozsma, Gsongrád, Futlak. 
Hódságit, Palánka, Karavukova. Déronya, Vepro- 
vácz, Zsablya, Cservenka, Kulpin, Topolya, Szent- 
Tamás slb. községekből. A jelentkezések még 
folynak, melynek végső terminusa junius 22-ike. 
A kiállításon a segédek és tanonezok elismerő 
okleveleit kívül arany- és ezüstpénz jutalmakat 
is kapnak. E czélra 1000 korona van előirányozva. 

Azon iparos, akinek alklmazoltja dijat nyer, 
j szintén kap elismerő okmányt. A kiállítási tárgyak 

szállítási dijait a kamara fizeti. Térdij nem sze
detik. A kiállítással kapcsolatosan a kamara kerü
leti iparosgyülést rendez, melynek programúját 
a ka inam később közli az érdekeltekkel. •— A 
kiállító tanonezok. segédek és ezek munkaadói 
.••észére a kereskedelemügyi miniszter féláru menet- 
jegykedvezményt engedélyezett a kiállítás meg
tekintése czéljából leendő utazáshoz.

A Horgony Pain-Expeller (llichters láni»ientuni Capsioi 
tomp.) igazi népszerű háziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig- készletben van. Hátfájás, 
esipőfájdalom, fejfájás, köszvény, esiiznál stb.-nél a Hor- 
g-ony-I’ain-E.xpellerrel való bedörzsölések mindig fájdalom- 
csillapító hatást idéztek elő. sőt járványkornál, minő ; a 
kolera és hánvóhas-folyás, az altestnek l’ain-Expellerrel 
való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f.. 1 kor. 40 fül. és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan; ..Richter-léle HorgonyPain- 
I- xpellert"vagy ..Richter-léle Ilorgony-Linimenfet tessék 
kérni és a ..Horgony*  védjegyre figyelni kell.

CSARNOK.
Érdekes levél a bajai kir. járás

bírósághoz.
A hitelességéért a „Pécsi Napló" felel. —

A magú nemében érdekes levelet irt minap 
i a garéi jegyző. A levelet egy öreg czigányasszony
■ Íratta vele, a kinek kél közeli rokonát (egy nőt és 

egy lóriit) évekkel ezelőtt állítólag csak gyanúsítás 
alapján elfogták és 5-5 évre el is Ítéllek. A kid

■ rokon a vitézi fogházban meghalt. Az öreg czigány
asszony. ki egyre rokonai ártatlanságára hivatkozón.

1 levélben a járásbíróság figyelmei felhívja az igazi 
tettesekre, a kik helyett ártatlanul Ítélték el roko
nait. A levél írója sok érdekes vonást említ fel a 
czigáttyok életéből. A többek között azt is: „Nem 
lehet beléjük kötni, mert vad elszántságukkal nz 
ember élete, vagyona eshet áldozatul. Nincs más 
hátra a rendezetlen czigány állapotok mellett, mint 
velők jól bánni, mert elkergotés, szidalmazás, esetleg 
veres mellett ők kerekedhetnek felül, mint ez a 
csendőrökkel szemben is néha megesik s bizony 
nem hagyják hosszú nélkül legcsekélyebb bántal
mazásukat, mint erről számos cselben meggyőződ
tem. Itt tartózkodásom óla több Ízben kértek fel 
arra, hogy a bírósághoz, más vidéken lakó, vagy 

| a börtönben levő hozzátartozójukhoz levelet Írjuk. 
I Elég hálásuk érte, szépen viselik magukat s nem
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lopnak házunkban, s ki is jelentették: „Inkább 
éhen halunk, mint innen akármit is elvegyünk ". 

A mellékelt levél Írásával is meg voltak elégedve, 
meg is köszönték, de még mielőtt bele kezdtem 
volna, észrevettem, valami nem tetszik a legöregebb 
czigányasszonynak, söl a többieknek som. Ugyanis 
előbb megkérdeztem, mii akarnak írni s ezt rövi
den papírra vetettem, Ez nem letszell nekik, s 
előállt az öreg czigányasszony s kérte. Írjam még 
rendesen „majd ö kibesiéli a: inist" s leli is ebből 
levél, melynek eredetijei tényleg elküldtem Hajára. , 
A másolatát pedig mellékelem, szóról-szóra, a mini 
ilt következik:

A tekinlelos kir. Járásbíróság Urnák

Haján.

Ezzel tisztelem a Tekintetes kir. Járásbíróság 
unit, hogy en hallottam, hol vannak azok, kik 
Hajáról elszöktek, kik miatt a Kovács István bűn
leien meghall. Tisztelettel adom Indiára a Tek. 
kir. Járásbíróság Urnák, hogy Kikindán el vannak 
lógva. Mihelyt megkapja a levelei a Tek. Járás 
bíróság Ur, azonnal írjon, síirgönyözzön Kikin- 
dára, hogy házitörés miatt el vannak fogva, most 
hallottuk a pécsi vasárkor. Ha a Tek. Járásbíróság 
Ur megkapja e levelei, akkor Írjon, majd én 
kifizetem, Írja meg, mást nem, hogy oll vannak-e? 
mert én nem bírok oda elmenni !

Eu már régen elfogattam volna őket de mióla | 
Kovács István Váezra kerüli, azóta nem hallot
tunk róluk, mint most pécsi vásárkor. Hünteleniil 
elítélték 5 évre Kovács Istvánt és Kovács Reginát. 
Most, márczius 3-án miliőit 2 éve, hogy meg
haltak. Mással nem tudósítom a tek. Járábiróság 
Ural, hogy úgy hozzák Kinindáról azokat, hogy | 
kezük is lábuk is meg legyen vasalva, mert le- | 
ugranak a gőzösről. Csak vasalják meg őket!

Tudja a Járásbíróság Ur, hogy a kik innen 
elszöktek Bajáról és elszökdöstek, 2 elszökött 
a 3-ik pedig a Járásbíróság elölt voll, mikor 
visszafelé hozták, a 4-ik pedig kiverte a vaskály
hát, onnan szökött el. Es szegény Kovács Istvánt ■ 
és Reginái meg csak gyanukép Ingták el és 
Ítélték el.

Gusztikét és Sándorkát, az árváját én tartom 
és nevelem.

Tudja a lek. Járásbíróság Ur, hogy 1 éves 
volt Gusztiba, mikor én kihoztam a börtönből.

Sándor az árvaházban volt, azl is tudja a 
lek. Járásbíróság Ur és tudja a főszolgabíró 
ur is!

Rögtön oda kell siirgönyözni Kikindára, csend
őrséggel csak oda kell kisérni Bajára ; majd 
megösmerik, hogy kiktől szöktek el.

Megtisztelem az tek. Járásbirósági Ural, mi
helyt levelemet megkapják, siirgönyözzenek értök. .

A kire ráformázták a Kovács Istvánt, az olyan I 
barókás. barna. Másik kettő, az l-ik himlőhelyes, ! 
az orezája buborcsékos.

Neveik: Náczi, Gyurka, Turcsi.
Tehát avval is tudósítom, hogy minden vár

megyébe hamis keresztleveleket váltanak. Kis i 
csöcsszoptató koruktól ismerem.

Mihánst a levelemet megkapja a tek. kir. 
Járásbíróság Ur, röglön Garé, Haranymnegye.

Csak el kell fogni a kikindai magyar ezigá- 
nvokal!

Ha oll vannak, akkor is Írjanak, én itt ki- | 
fizetem.

Ma írnak, hogy olt vannak, rögtön elmegyek 

férjemmel, mert büntetőn meghall a Kovács 
István mások miatt.

Maradiam a lek. kir Járasbiro í rnak a leg- 
alázal osubb czigánynöje. Összetett kézzel kérem 
intéskedését, meri nyughatatlan vagyok.

Tudósítson, liogv elengedte a bitang akasz- 
fákat !

Garé, 1903. június 5-én.

Petrovics Treszka 
sátoros czigány.

Nyilttér.*)

Nyilatkozat.
Van szerencsém bejelenteni azon roszlelkii

- júaka púimnak, kik rólam azt a liirl terjesztettek, 
hogy I. hú 9-én öngyilkos leltem, illetve a Dunába 
ugrottam, hogy még jelenleg is a legnagyobb saj
na! ltokra élek és egyáltalán nem vagyok hajlandó 
a Dunába ugrani, csakis üdülés czéljábúl.

Tisztelettel
Moder Dezső

a Dunába ugrott ember.

(*E  rovatban közlőitekért felelősséget nem váltat a 
szerte.

BATA községben, 
a rév cs községháza közelében lévő 

nagykoresma 
bérbeadandó.

Bővebbet Krausz Pál vaskereskedőnél.

EGY RÖVID, 

átjátszott zongora 
megvételre kerestetik.

Czi ni : a k iadóh i vataI ba n.
362._szám.

v. 1903.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kir. bírósági végrehajtó ezennel köz
hírré leszem, miszerint néhai Kohn Sámuel hagya
téka ügyében 1902. évi november hó 28-án leltározóit 
és 1600 koronára becsüli 265. és 266. számú férfi, 
n 86. és 123. .számú női izr. templomi ülés az 
örökösök kérelmére nyilvános árverésen eladatni fog.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1902. 
ö. 445.9. sz. végzése folytán, az izraelila hitközség 
irodájában Haján leendő eszközlésére 1903. junius 
hó 15 ik napjának d. u. 4 ik óráját határidőül tűzöm 
ki és ahhoz venni szándékozókat oly megjegyzéssel 

hívom meg, hogy ezen templomi ülőhelyek kész
pénz fizetés mellell a legtöbbet ígérőnek szükség 
cselén becsáron alul is el fognak adatni A fenti 
szá m alatt 1903. junius hú 5-én kell árverési hirdet
mény hatályon kívül helyeztetik.

Kelt Baján, 1903. junius hú 7-én.

Horánszky László 
kir. bírósági végrehajtó.

260. szám.
‘ v. 19U3.

Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi L.X. t.-cz. 
102. ij-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szabad
kai kir. törvényszék 1903. 1848. és 4849 számú végzése 
következtében, Dr. Fischhof Zsigmond ügyvéd által képviselt 
Schulcz Ferenc? bajai lakos javára. Ulakity József es neje 
bajai lakósok ollen 550 K. és 150K. s jár. erejéig 1903. 
évi márczius hó 13-án foganatosított biztosítási végrehaj
tás utján felülfoglalt és 2140 K. ra becsült következő 
ingóságok, u. m. 46. sz. hajómalom és tartozékainak 
végrehajtást szenvedőket illető fele része nyilvános árve
résen eladatnak.

Mi ly árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 225 6. szmu végzése folytán, Tutikor, tőkekövetelés, 
ennek 1903. évi márczius hó 1-ső napjától járó (D o-os 
kamatai és eddig öszszesen 166 kor. 40 fii.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, a baja-szont-istváni határban 
a Bonapartén leendő eszközlésére 1903. évi junius hó 17-ik 
napjának délutáni '-4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. Jj-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és feliilfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nvertek 
volna, ezep árverés az 1881. évi LX. t.cz. 120, értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1903. évi május hó 31-ik napján.

Fehér Géza
kir. bírósági végrehajtó.

Árverési hirdetmény.

Lövinger és Keppich ezég és társainak Lusztig 
Ignáczné elleni zárlat ügyében a bajai kir. járás
bíróságnak 1903. V. 442/3. számú végzése folytán 
az alulírott zárgondnok ezennel közhírré leszi, 
miszerint a Haján, Szent-Antal utczábaii fekvő 252' 
Ö. i. számú, ez elöli Lusztig Ignáczné majd Lövinger 
es Keppich ezég és jelenleg Diamant Lajos és neje 
bajai lakósok tulajdonát képező egész ház, mellek 
helyiségek, a hozzá tartozó bellelekkel együtt 1903. 
junius hó 18-ik napján d. u. 3 órakor Báján. Dr. 
Fischhof Zsigmond ügyvédi irodájában megtartandó 
nyilvános árverés utján 1903. július 1-jöl kezdve 
haszonbérbe fog adatni a legtöbbet Ígérőnek. Bérbe 
vevő köteles az árverés elölt bánatpénz fejében 
20 koronát kezeimhez letenni, és a bérösszeget — 
melybe a bánatpénz beszámiltatik, - a legnagyob 
ígéret elfogadása után nyomban a julius havi és 
az augusztustól járó egy negyed évi - vagyis 
összesen 4 havi időtartamra előre nálam lefizetni, 
mert elleneseiben a bánatpénz elvesztése melleit, 
kárára és veszélyére a bérlet nyomban újból fog 
másnak kiadatni.

Bérbevevő tartozik az épületet jó karban tar
tani, és a városi bérleti szabályrendeletet pontosan 
betartani, a szemét kihordási és kémény seprési 
dijjakat is fizetni a bérlel tartama alatt.

Baján, 1903. junius hó 12-én.

Dujmovics István 
zárgondnok.
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KIADÓHIVATALA.

HAZAI. JÓZSI I
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.
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fionyvefi, folyóiratofi, ügyvédi- és fieresfiedeimi nyomtatványod.
___________________ -___ —-v

NÉVJEGYEK. 
ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.

LAK()1)ALM1 MEGHÍVÓK.
LEVÉLPAPIRÓK. FALRAGASZOK. LEVELBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.
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ffláli meg fiivó fi a legizlésesetiti fiivitelfien olcsó áron fiészittetnefi.
Viclóki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A
..BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

CMT Hirdetések olcsó áron felvétetnek. ’TBB®
Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TB®
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Első es. és klr. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT-FESTÉK-GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, III., Hauptstrasse 120

(saját házában)

.41?A N Y I> RM1 v K K E L 1 < I' L' Ü N' I' E ’ I' V K.

Föherczegi es herczegi uradalmak, cs. es kir. katonai intezösegek. «L 
vasutak, ipari-banya es gyári társulatok, építési vállalatok, építő
mesterek úgyszintén gyári es ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E viharinonles homlokzat-festékek, melyek mészhen föloldhatók, 
száraz állapotban, porainkban es 4(> különböző mintában kilon- 
kinl Ili krtól fölfelé szallitlalnak es a mi u festék szinliszlaságál 

és tartósságát illeti azonos az olajfestekkel.

£
200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. 

Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve.

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festek-kereskcdeseben, BAJA „Központi Szálloda1* epület.
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szállítja a készítő :

| ifj. UTRY PÁL, Baja
ja ■sjí v 'T $ A' $ T v v ds

Itt az alkalom,
hogy mindenki

az egészségtelen, penészesedé szalmazsákját 
eldobhassa és helyébe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, lakéról ii 

aczélsodrony ágybetétet
rendelhessen nálam, mely 

tartós és olcsó, szag és féregmentes, 
ennélfogva egészséges. Az ágy belméreté- 
nek beküldése után, annak megfelelően

$ Sfc T $$ $: >'!*

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfiapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.
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Ylem .-isszoii vi és lakodalmi
• •

selyemszövetek löl íi Imii Illatat lan nagy választékban.
Legutolsó divata zsanérok ftdiér-. fekete- és színesben, a legolcsóbb árakon, akár csak nagyban való vétel
nél : méterenként, magánosoknak is portó- és vámmentesen. Minták postaköltség nélkül. Levéldij 25 fillér.

Selyemszövetg'yár Unión

tíRIEDCR ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

EGY JÓ HÁZBÓL VALÓ l-’ll

TANULÓUL
felvetetik e lap kiadóhivatalában.

A Rlchter-féle

Llnlmeni. Caps. comp.
Horgony-Pain-Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésfil alkalmaztat ik 
köszvényncl, csúznál és meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 

bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,.Horgony" védjegygyei 
és a „Richler" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, 
Richter F. Ad. és társa, ' £■ 

cifcgi. éa kir. udvari szállítók. a I
Rudolstadt. \JL

4í; $

Törlesztéses
kölcsönök 

engedélyezi etilek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona. 700 korona, 
sói 800 korona is katasztrális hol
danként.

.Megvásárolt földekre per a vételár 
háromnegyedrésze -awi lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosilással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

—— SZEGEDEN ------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.
•ifi -íj$ ’íji' ■íjj’

Egy pohár pilseni sör 22 fillér.

Van szerencsém a nagyérdemű közözönség szives tudomására juttatni, hogy

SZÁLLODÁMAT, KÁVÉHÁZAMAT ÉS ÉTTERMEMET
------------ NEMKÜLÖNBEN ------------

KERTHELYISÉGEMET
újonnan a legmodernebb stylben berendeztem, azokat uj világítással latiam el. egyszóval nem kíméltem sem 
ío rii^.v'c u t "V a Ve!' "SZt‘'" l;özöl,s^ óv,'kl:" élvezett kegyét a jövőben is kiérdemeljem. 
I.z a komimén, készlete t engem arra, hogy ismét egy bizonyára tetszesse! találkozó újítással lépjek I 

közönségünk elé. Ugyanis már a legközelebbi napokban kerül nálam kimérésre a világhírű

PILSENI SOK “W®
(ősforrás).

Hogy a kitűnő sört mindig egyenlő hőmérséklet melleit szolgálhassam fel e ezélra egy amerikai ieoszekrenvt é. iim...... . i

IS- Mrtxs-.LSa
Ü2ÜÍ —It to.k ,mailleti “ i‘ffiltt“l íejK.ü'lri.ffi:

ségünk teljes megelégedését ér......teljem ki. ”■ "

Minél számosabb látogatásért esedezve, maradtam kiváló tisztelettel ZWEIG MÓR, SZállOdáS

IVliden este a közkedvelt DflflKÓ GÁBOR FIAI zenekara játszik.
Nyomulóit Kazal József könyvnyomdájában Baján.
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