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Színtársulatunk.

Lapunk legutóbbi számában szóvá tettük 
azt a névsort, melyet Pesti Iliász Lajos, a 
szabadka-bajai színház igazgatója a szabadkai 
szinügyi bizottságnak bemutatót!. Felemlítet
tük azt is, hogy a szabadkai szinügyi bizott
ság a névsort nem fogadta el és ttj névsor 
beküldését követelte, ami azt jelenti, hogy 
Szabadkára másik, nagyobb és jobb szín
társulatnak kell bevonulni. De mi lesz 
velünk? Ki védi, óvja a mi érdekeinket? 
Vagy a mi pénzünk ólomból van, hogy 
azért nem kívánhatunk jó társulatot és elő
adást? Vagy bennünket olyan kevéssé mű
velteknek tartanak, hogy nekünk — úgy 
vélik beadhatnak mindent, amit akarnak?

Csak egy pillantást kell vetnünk a név
sorra és látjuk, hogy Pesti úr lassan, de 
biztosan szállítja le társulatának színvonalát. 
Az első évben énekesnői voltak : Szőgvi, 
Gerlaki, Kállay, Komái és mellettük Simon. 
A múlt évben Gerlaki, Némethné, Kállay, 
Sziklai és segítőül Szabados, Simon. Ez 
évben Gerlaki és Némethné elégítsen ki 
bennünket ezen a téren, mert Szabadost 
és Simont, minden kitűnő qualitásaik mellett 
sem lehet énekesnőknek acceptálni. llát azt 
hiszi az igazgató úr, hogy ilyen élvezetek 
után áhítozik a bajai közönség? Ezzel akarja 
a bajai operettért vágyódó publikum igé
nyeit kielégíteni?

Volt idő, amikor a drámai szakon min
den szerepkör fényesen volt betöltve. Az 
idén Simon Mariska legyen az anya- 
szinésznö. Valóban komikus és mucsai 
tempó.

A férfi szereplők névsorát végig te
kintve úgy látjuk, hogy a színtársulat 
hasonlít egyben a budapesti „Nemzeti Szin- 
há.z“-hoz. Abban tudniillik, hogy nincs komi
kusa. Németh János egyike a legjob komi
kusoknak, akiket ismerünk, Újvári azonban 

csak tehetséges kezdő. De ha el is fogadjuk 
ezeket, aminthogy el is lehet őket fogadni, 
ki tölti be Kálkai és Szigethy helyét?

Az uj szereplőkről nem szólunk, mert 
nem ismerjük őket és előlegezni nem aka
runk nekik sem gáncsot, sem bizalmatlan
ságot. de bizalmat sem. Velük szemben 
várakozó álláspontot foglalunk el és várjuk 
bemutatkozásukat.

íme, ilyen auspicziumok közt indulunk 
meg a jövő színi idény elé. Mosl érezzük 
azokat a hátrányokat, melyeket a könnyel
műen megkötött színi szövetség nekünk 

; terem. Féltünk mi előre a bekövetkezendök- 
től akkor, mikor a szövetség úgy határozott, 
hogy az első 3 évre Szabadka szerződtet 
számunkra is társulatot. Láttuk mi már 
akkor is, hogy az igazgatónak a kötés sze
rint csak a szabadkai igényeket kell kielé
gíteni, velünk törődnie nem kell.

Különben nekünk úgy rémlik, hogy a 
Szabadkán benyújtott névsor tulajdonképpen 
nekünk szól és csak azért nyújtották he. 

; hogy mi azt higvjük, miszerint az a tár- 
I sídat. melyet Szabadkán bemutatnak papi- 
' ron és nálunk személy szerint, az lesz a 
; szabadkai társulat is, pedig a valóságban 

úgy lesz, mint volt tavaly is, hogy I. i.: 
j a Bajáról kivonult társulat egy hét alatt 

átvedlik és Szabadkához méltó lesz.
Bennünket már Így helybenhagyott 

egyszer Pesti igazgató úr, mi tehát tanul
tunk belőle és Ígérjük, hogy ha a mi szin
ügyi bizottságunk nem tudja rászorítani az 
igazgatót, hogy a teljes szabadkai társulattal 

j vonuljon be, akkor a közönséghez fordulunk 
j és izgatni fogunk a színigazgató — de nem 

a színészek ellen. Mert nem engedhet
jük, hogy színi ügyünket, áldozatkész közön
ségünk szin pártolását könnyelműen tönkre 
tegyék.

Mi kimondtuk véleményünket és alkut 
| nem ismerünk. Vagy lesz jó társulatunk 

a Pesli Ihász Lajos színtársulatával, vagy 
másé lesz. De rossz társulat itt egy hétnél 
tovább nem marad.

Lengyel Manó.

Helybeli és vidéki hírek.
Estély a Casinoban. Mi ndvégig fölötte kedélyes 

és szépen látogatott nyári mulatság voll c lm 18-án 
a bajai Casinoban, mely alkalommal egy kiválóan 
sikerült es igazán stilszerii hangverseny keretében 
ismét volt alkalmunk egynémely jeleit látni annak, 
hogy biz. lehetne nálunk némi jóakarattal zenei 
életet teremteni, mert derék muzsikusaink szakava
tottak és munkára készek, csak ritkán akad vezető 
erő, ki őket együvé hozza. Es úgy gondoljuk, 
hogy ez a feladat a Casmora vár, ezen legelőkelőbb 
társasegyletünkre, Inelynek tagjai sorából igazán szép 
niveatm álló muzsikus-gárdát lehetne szervezni. 
— A mai estélyen Csihás Flóra, és Erdőfis Ella 
urhölgyek, meg Salgó László és Éber Sándor urak 
gyönyörködtettek hangulatos előadásaikkal a hall
gatóságot. Csihás Flóra (zongorán) és Salgó László 
(hegedűn) a ..Hunyadi László" operából interpre
tállak piécekel, őszinte tapsra ragadva a közönségei. 
Erdős Ella egy zene- ábrándot játszott el a zon
gorán színesen, nagy tetszést keltve. Közben Érnek 
Aurél ur szavalta el „A tanú" ez. költeményt 
Váradból, köztetszésre.

Hangverseny után tánez volt, mely a késő 
reggeli órákig tartott el.

A jelenvolt hölgyeket a következőkben sikerüli 
összeírnunk:

Asszonyok: Özv. Barlsch Samuné. Benkö 
l’álné, dr. Bernhardt Jánosné, I)r. Bruck Samuné, 
özv. Csihás Feíenczné, Eckerl Istvánné, Fejes 
Juliska. Gregorievils Milutinné, Ilárs Hóbertné, dr. 
Helényi Pálné, lliibner Józsefné, dr. Roller Imréné, 
Kubinszkyné, özv. Latinovieh Gyuláné. dr. Makray 
Lászlóim, Melles Károlyné. özv. Michits Józsefné, 
MihályITy Ferenczné, Scharpf Elekné, Scheibner 
Gyuláim, Somogyi Emilné, Szaday Kálmánná, Sziies 
Ödönné, Sziies Mihályné, Tomesányi Sándorné, 
\\ illmann Jánosné.

Leányok: Bartsch .Juliska, Bodrogi Leoua 
(Szabadka), Csihás Flóra, Drescher Ella, Erdős 
Ella. Ileimann Ella (Bpest.), Kobilas Zsólika (Lúgos), 
Kubiiiszky Stefiké, MihályITy Pőre. Raliséit Adrienné 
(Hódság), Scheibner Aranka. Szaday Blanka. Sziies 
Margit, Tomesányi Ilonka.

T Á R C Z A.
Nyáréji álom.

A „BAJAI HÍRLAP” EREDETI TÁRCZÁJA.

Irta: ldem.

I.

A kis leány oda kuporgott a nénje mellé, 
tágra nyílt szemekkel bámulta, mily gyorsan suhan 
annak kezében u tii, ujjacskál titkon, kedvlelve 
simogatták a csillogó, fehér, fényes selymet, amely 
körülfolyta a szótlanul dolgozó leányt. Lopva 
kémlelte a nénje arczát, de azon a halvány arezon 
semmi biztatót nem láthatott, pedig úgy szeretett 
volna csevegni, Istenem, oly nagyon, nyelvccskéje 
sehogysem tudott a hallgatásba belenyugodni.

„Mártim néni, kezdte hízelegve —, ne 
légy oly szomorú, hiszen olyan szép, ruhád lesz 
és milyen szép leszel majd benne", — tette hozzá 
mély meggyőződéssel és igen elcsodálkozott, hogy 
ti nénje ennek sem örül. Pedig őt is ezzel szokták 
vigasztalni, ha sir és ő el is hallgat ilyenkor és 
örül, de hál Mártim néni szófogadallan, a mama 
is mondta tegnap.

„Igen, ezt mondta a mama, — kezdte ismét 
bizonytalan hangon -, én hallottam, tudod Mártim 
néni, ott ültem a sarokban és nem tudta a mama, 
hogy ott vagyok, különben kikergetett volna. Azt 
is hallottam, hogy milyen jó lesz neked, lm Elek 
bácsi elvesz, nem kell több ruhát sem varrni, 
meg 4 frlos kalapokat sem lógsz hordani. És ez 
nagyon jó lesz, ugy-e Mártim néni? Eu nem is 
tudom, miért sírtál te oly nagyon és miért mond

tad, hogy ez az élet gyehenna lesz? Mondd, Mártim 
néni, mi az a gyehenna ?“

A fiatal leány ijedten ejté ki kezéből mun
káját, s rémülten tapasztotta be a kis leány csa
csogó száját.

„Csitt, Klárika. menj szépen aludni, mondta 
neki —, szomorúan simogatva meg a gyerek für
tös fejét. Minek azt neked tudni 1"

A kis leány megszeppenve, busán sompoly- 
gott ágyacskájához, a párnák közül is küzködve 
bár az álommal, de folyton a nénje felé pislogott 
és egészen elámulva látta, hogy mint taszítja ez 
el magától azt a suhogó, habos selyem tömeget, 
amiben pedig majd olyan szép lesz, linóm; elő 
kelő mennyasszony, ahogy a mama mondta. Oh, 
ez a Mártim néni!

A kis szoba nyitóit ablakán át fölhallatszolt 
még ide a harmadik emeletre is a főváros esti 
életének zűrzavaros hangja. Mintha a füstős, kor
mos levegő helyett balzsamos illatot hajtatta erre 
felé a szellő, tahin ez bágyasztja úgy el öt, a 
munkától amúgy is kimerülve, ez teszi oly ólom
nehézzé tagjait. Pedig le akar menni az ulczára, 
végig ki iborolni, elgyalogolni azokat a sötét gon
dolatokat, melyek az agyán keresztül szántanak.

Igen, le megy sétálni. A köpenye ott lóg a 
fogason, ott vau a 4 frlos kalapja is, amelyet 
nem sokára fölcserél majd egy drágáért, liliomért 
és a melyet oly szívesen viselne pedig továbbra 
is, mert ezzel az olcsó kalappal, a még olcsóbb 
ruhák varrásával egy édes emléket temet cl, egy 
féltve őrzött arezot szakit ki szivéből, ami pedig 
már mélyen, nagyon mélyen bevésődön oda . . .

II.
Már lent is van! Elvegyül az ombefáradallm. 

amely sodorja őt magával és ő megy czéltalanul, 
gondolkodás nélkül ... Az útja olt vezet el a 
redakezió mellett, a szeme oda tapad a lefüggö
nyözött ablakokra, mintha át akarna azokon ha
tolni. hogy valamelyik asztal mellett megkeressen 
valakit . . .

Tűnődve áll meg a sarkon és bele ütközik 
egy hirtelen beforduló urba.

„Pardon , — mormogja a férfi, kalapját 
könnyedén megérintve és egy futó pillantást vet. 
a leányra.

Megrezzenve áll meg előtte.
„Martba mondja fojtott hangon - . maga 

az csakugyan ?“
„En, mondja ez csendesen és a szemét 

félve emeli löl a férfi csodálkozó arczaba.
„Egyedül?" kérdi ez és kutatva tekint körül. 
Mtlrlha bólintott.
„Igen, — válaszolta egyszerűen —, sétára 

indultam 1"
A fiatalember szó nélkül karjára fűzi és ö 

vonakodás nélkül megy vele, oda simul a karjára 
es egészen természetesnek találja, hogy most ők 
kellett, akiknek pedig valójában immár semmi 
közük egymáshoz, kari-karba öltve sétálnak I

Behunyja a szeméi, boldogan hallgatja a fiú 
szavail, az értelmét nem is tudja, csak a hangját 
hallja, ennek a zenéjét szívja be mohón szom
jas lelke.

Nelui fölkap egy-egv szól, ami visszhangot 
ail az ö szivében is, szerelőin, szenvedés, 
eldobott boldogság, szülői kényszer. a sivár 
jövő bizonyos boldogtalansága . . .

Hábólinl gepileg a fejével, görcsösen meg
szorítja a kezet, mely az övét lógva tartja . . ,

Egy jókedvű társaság kerüli elibiik,
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Érseki adomány a bajai iskolanéneknek. A 
héten hivatalosan is m'girösilellek immár múltkori 
hírünket, hogy Csúszka György kalocsai érsek a 
hajai Miasszonymikml nevezett nénék vezetése 
alatt álló leányiskolában párhuzamos osztályok fel
állítása céljaira >.->•»• koronát adományozott.

Értekezlet a lökertben. A lökért reformálása 
mik megbeszelese tárgyúban értekezlet volt múlt 
vasárnap a lökertben. A felszólalások sorát j)rrsclirr 
Béla polg. isk. tanár nyitotta meg. ki hosszabb 
expozebon rendre bírálat alá veszi azon javasla
tokat, a melyek a lókért rülbnnálása érdekében 
a helyi sajtóban fölmerültek. Véleménye szerint 
ezen javaslatok egyike sem fogadható el, hanem 
a maga részéről azt tanácsolja, hogy lépjen érint
kezésbe a lókért a helybeli összes társasegyletek
kel oly őzéiből, hogy ezek tagjai bizonyos csekély 
járulék lefizetése ellenében egyúttal a lökért tag
jaivá is lehessenek.

Z)r. Lembergrr Ármin nem pártolja a lel 
vetett eszmét, mert annak gyakorlati keresztül
vitele nagyon mélyen belenyúl az egyes egyletek 
belszervezetebe és mert, bármennyire óhajtja a maga 
részéről is az elkülöníteti társadalmi elemek össze- 
forradását, mégsem hiszi, hogy ez az egesz vona
lon keresztülvihető legyen. Bodrogi Gyula. Lcd- 
niczky Ipoly, id. Keieh Vilmos és többek hozzá
szólása illan az értekezlet Drcscher Béla eszméjét 
magáévá teszi és elhatározza, hogy annak meg
valósítása érdekében átiratot intéz a társasegyletek 
elnökségéihez.

Végül Somogyi Emil terjesztett elíi egy igen 
életrevaló indítványt, hogy a főgimnázium VII. es 
a lanitóképezde IV. oszt, növendékei a vallás- es 
közoktatásügyi es a honvédelmi miniszterektől 
kérendő segély ellenében hétköznapokon a lökért 
löterét használhassák.

Megyei tanitógyülés. Az Ors:ágo*  i:r<nFda 
Itinitóegyief „ Bács-Bodrogi Megyei Fiókköre" 190'2. 
július hó 2-an. d. e. 9 órakor Újvidéken, a Lövész
kertben kőridést tart, melynek napirendjén a kővetkező 
tárgyak szerepelnek : I. 1 •?.) órakor: Istentisztelet 
a templomban. II. 9 órakor: 1. Elnöki megnyitó, 
mondja Frdós Jakab bajai igazgató, elnök. 2. Gya
korlati tanítás. tartja Szántó Edéné a szabadkai 
áll. tanitónöképzö r. tanítónője és gyakorló iskolájá
nak vezetője. 3. A gyermek hibáiról. Előadja Fiirst 
Salamon újvidéki tanító. 4. Magyar-zsidó ifjúsági 
irodalom. Előadja Lengyel Manó bajai tanító. 5. 
Esetleges indítványok, melyek július hó 1-én a 
jegyzőnek Írásban átadatnak, ti. A jövő ülés helyűnek 
kitűzése. Július hó 1-én este összejövetel. 2-an 
d. u. kirándulás Kameniczára. Mindazok, kik a 
gyűlésén részt akarnak venni, szíveskedjenek ezen 
szándékukat legkésőbb folyó hó 25-ig Csernyei 
Mór igazgató urnái (Újvidék) bejelenteni. A linkkor 
tagjait kérik, szíveskedjenek a jövő (1905. évi) ülés 
helyére nézve érdeklődni és javaslataikat a jegyző
vel közölni.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Be.ger József paedagogiumot végzett tanárt, 
bajai földinkel, a helybeli tanítóképző segédtanáráva 
kinevezte.

Uj iparhatósági biztos az ipartestületben. Dr. 
Fehér Lőrinez leköszönése folytan, a bajai ipar
testületben a megüresedett iparhatósági biztosi 
állás Bnday István városi irodaliszllel tölteteit be 
a bélen.

Az ipartestület köréből. A hajai iparlestület 
1903. junius 21-én délelőtt 9 órakor adja at ünne

Az urak nagyon bizonytalanul álltak a lábai
kon, egyikük, aki a legjobban tapasztalhatta a 
föld forgását, szemtelen arrogancziával állt a leány 
ele és bekémlelt kihívóan a kalapja alá. Hanem 
abban a pillanatban meghökkciive tánlorodott 
hátra, a kínos meglepetés egy szempillantás alatt 
kiverte fejéből a bor gőzét, kijózanodott . , .

A leány megdermedten bámult rá, elfehére- 
delt ajkai szinte hangtalanul ejtették ki e nevet: 
.Klek!

„Hát valóban maga az Márlha, — szólt 
rekedten a férfi, alig akarva szemeinek hinni, -- 
maga, az én mennyasszonyom, éjnek idején egye
dül csatangol egy idegen emberrel! Szörnyűség! 
-- csikorgatta össze fogait és ökölbe szorult kezet 
szikrázó szemekkel emelte a másikra.

„Hitvány gazember1' sziszegte, de a leány j 
villámgyors, tiltó mozdulattal, védöleg tartá ez 
elé karjait.

,Ne próbálja sérteni" — csattant löl a hangja 
kéményén.

A fiatalember nyugodt mosolylyal háritá cl 
maga elöl a leány karját, hideg megvetéssel lör 
dalt a dühében toporzókolo ember fele: „(in részeg, 
ittas emberrel pedig nem állok szoba!" Szoro
sabban fűzte magához a leányt és csendesen 
megindult vele előre.

lís az ment vele.
Ment volna akkor is, ha bárhova vezetne is ' 

őt, vakon, szó nélkül; dermesztő halasa alatt állva 
még ennek n váratlan találkozásnak. Tisztán állt 
elölte, hogy a mi volt, annak vege, hogy senkije 
sincs ezen az emberen kívül, akinek az oldala 
mellett halad.

Valami ilyesféle foroghatott a férfi fejeben

pélyes beszed mellett Spitzer Mór es Ludvay 
Antal iparos segédeknek az Országos Iparlestület 
kitüntető ezüst érmeit, a mely ünnepélyen a 

í közönség is részt vehet. Az ipartestületi elöl
járóság.

Uj jogtudor. Fchvitry D<»z«"> ügyvédjelöltet 
tegnap avatták a kolozsvári tudomány-egyetemen 
jogi doktorra.

A bajai izr. polgári iskola 25 eves jubileuma. 
A bajai izr. hitközség elöljárósága és iskolaszéké 
f. évi iuniiH hó 28-án <1. u. 4 orakor az i-Aoht dísz
termében évzáió diszünnepelyt tart és ez ünnepély 
kereten belül megüli a polgári fiúiskola 2o eves 
fennállását es abban Frd>'S Jakab igazgató 2o eves 
munkásságának fordulóját. Ezen ünnepélyre a nagy
közönséget ezúton is meghívja a bajai izr. hitközség 
elöljárósága és iskolaszéke.

Eljegyzés. Trafikunt Karoly hajai vendéglős 
I. hó 14-én jegyei váltott Fiihrer íren kisasszony
nyal. Fiihrer Mór ráczalmási kereskedő leányával.

Czellöveszet. Folyó évi jimiu< I I én a lökertben 
tartott czellövészet alkalmával történt o2() lövés; 
ezek közül volt 74 egyes. 72 kettős. 45 haromas 
és 7 négyes. Négyest lőtt Eckert István 3. Bittér 
maim Karoly 2. Somogyi Gyula. 2. Il.iroinast lőtt 
Kokért István 15. Billermann Karoly 13. Somogyi 
Emil 7. Somogyi Gyula I Gebhardl Dezső) 3. 
Szász Oltó 2 és Goldreich József 1.

Halálozás. Őszinte részvéttel adunk hirt arról, 
hogy Hoffenre.it7/ Karolvne szül. lle.ic.h Bella úrnő. 
Iloffenreich Karoly volt bajai gyógyszeres/. neje, 
f. hó 18-án a Marillavölgyi fürdőn hosszabb szen
vedés után ifjú életének 25-ik evében elhunyt. 
Az úrnő halála Báján, a hol általános rokon- 
szenvnek örvendett, városszerte fájdalmas meg- 
illetödésl kellett.

Schleicher contra Mocsányi. Abban a becsület
sértési perben, melyet Sehleie/ier Antal helybeli 
mérnök. Mocsányi Karoly budapesti műépítész 
ellen a budapesti kir. büntető járásbíróság előtt 
folyamaiba lelt azon alapon, mell Mocsányi 
Sehleicherl egy beadványban a kórházépítési mun 
kák elvégzésére mcgbizhalallannak nyilvánította 
es a melyben az elsőbirósag Mucsányi Károlyt 
250 korona pénzbüntetésre Ítélte, a másodbirósag 

mint értesülünk felmentő Ítéletet hozott.
Évzáró vizsgalatok. A bajai izr. iskolákban 

a vizsgálatok a következő sorrendben tárlatnak 
' meg. Vasárnap 21 én <1. e. a polgári fiúiskola 

lűttani vizsgája. Hétfőn 22-én d. e. IV. p. f. és 
IV. p. I., d. n. 111. p. I. és III. p. I. Kedden 23 -áll 
d. e. II. p. f. es II. p. I., d u. 1. p. I. és I. p. I. 
Szerdán 24-én d. c. IV. el., d. n. III. el. Csütörtök 
25-én d. e. II. el. d. u. 1. el. péntek d. e. óvó. 
Vasárnap 28-án d. u. 4 órakor záróünnepély. A 
vizsgák d. e. II órakor és d. u. 3 ’/s órakor kezdődnek. 
A kézimunka kiállítás 22- 25-ig bezárólag van 
nyitva.

A Bajai Kereskedő Ifjak Egylete köréből. 
A helybeli kereskedő ifjak egylete legutóbbi vá
lasztmányi illésén a megüresedett ellenőri állásra 
Kein Samu jegyző választatott meg; jegyző egy
hangúlag Spitzcr Zoltán választmányi tag lett.
A választmány ezután elhatározta, hogy a nyár 
folyamán, részben a Czéllövesz l’ársulal, részben 
pedig saját alapja javára a Lövészkertben mulat
ságot rendez, mely alkalomra a társulattól elkéri 

1 a lökerlet.

is, mert megállóit, kezével fölemelte a leány 
arczát es bele nézett mélyen a szemeibe:

„Nem fogja-e sajnálni az elszalasztott jólétet. 
Martba, kérdezte megindullan, — boldog lesz-e 
majd a régi, szerény viszonyok között?

A leány ujjongva, örömrepesve szorította 
meg kezel, a szeme elölt, föltűnt egy kétszobás, 
szerény lakás. 4 fitos, olcsó kalapok, olcsó ruhák, 
oh, de micsoda fényt, micsoda ragyogást sugároz
tak minderre azok a simogató, hizlaló szemek, 
minő véghetetlen kincset halmozott össze szivében 
ez az érzés, amely ebből a feléje hajló arezból 
kiragyogott . . .

III.
. . . Apró gyerekkacsók simogatták az alvó 

leány édesen mosolygó arczát, a kis leány nógató 
szavát hallotta: „Ébredj föl, Martba néni!"

Kinyitotta az álomtól nehéz szemeit, bámulva, 
értelmetlenül járt körül tekintete. Hogy került ö 
egyszerre ide vissza ?“

OH állt elölte Klárika, vékony ingeeskéjében 
dideregve és szemrehányóan mulatott a nyitott 
ablakra, meg a leány lábai elölt heverő öszegyiirl 
selyemszövetre.

„Össze tapostad ezt a szép, szép ruhát, - 
mondta majdnem sírva és az ablakot is nyitva 
hagytad, most kormos is lett! Istenem. Márlha 
néni, mit szól majd a mama?”

A leány lecsukta újból a szemét, kétségbe
esetten akarta visszaerőszakolni az álmot, vissza
varázsolni azoknak a szemeknek fényes ragyogá
sát, azt a mérhetetlen kincsét az érzéseknek.

. . . Hiúba . , . álom volt, elröppent . . .

Évzáró vizsga. A bajai ev. ref. elemi nép
iskolában az évzáró vizsgálatok f. hó 29-én d. e. 
lógnak.a templomban megtartatni, melyre a szülök, 
tiiiiiigy barátok és érdeklődök tisztelettel meghivaluak.

Ismétlő oktatás. Alulírott néptanító többek 
felszólítása folytán, a nagy szünidőben n délelőtti 
urak alatt elemi iskolai tanulóknak iskolai tan
tárgyakból. valamint kezdőknek a hegedű és zongo
rából az ev. ref. iskola helyiségében (Eerencz u. 
191. sz.) oktatást ad. Jelentkezések július hó 5-ig 
fogadtatnak el. Olácsv György ev. ref. tani! >.

Évzáró Vizsga. .1 helybeli iö/. Illír. eranyelikils 
elemi népiskolában (illetve az ág. iiilv. ev. tem
plomban) ma délután 3 órakor tartja növendékéi
vel évzáró vizsgalatul Bariul Dezső tanító, melyre 
az érdeklődő közönséget ezúton hívja meg.

Egy szabadkai törvényszéki bíróból jogtanár. 
Kitüntető meghívást kapott kir. törvényszékünk 
egyik bírája. Az eperjesi ag. h. ev. jogakademiál 
löiitartó testület egyhangú megállapodásával Obelkó 
Dezső drl. akit csak nemreg nevezett ki a király 
a szabadkai kir. törvényszék bírójává, meghívta :i 
kereskedelmi és váltójog, valamint a perjog rendes 
tanárának. Obelkó Dezső dr. örömmel enged a 
meghívónak es Így az eperjesi jogakadémián tág 
tér nyílik majd szép képzettsége érvényesítésére.

Plébános beiktatás Felsö-Szent-lvanon. Iiarich 
János a Bajáról újonnan kinevezett felső-szt.-iváui 
plébános f. hó 15-én foglalta el állását. Az intelli
gencia, a közs. elöljárósággal elhatározta, hogy 
uj lelkészét ünnepélyes fogadtatásban fogja része
síteni. A templom előtti téren díszes diadalkaput 
készíttetett nemzeti lobogókkal felékesilve. Az elöl
járóság reggel 9 órakor Szedresy Károly jegyző 
vezetésével, sok kocsi es lovas bandériumtól kísérve 
kimentek a csávolyi halárig, a hol bevárták a 
Bajáról jött uj plébánost. Megérkezvén, a jegyző 
emelkedett hangú beszédben üdvözölte Barich Já
nost. Ezután a menet mozsarazás és zene kísérettel 
a községbe érkezeit, a diadalkapun áthaladva a 
templom elölt megállóit. A templom térségé telve 
volt néppel. A templom előtt leszállt kocsijáról. 
Templomba menet, útjában a fehérbe öltözött 
iskolás lányok virágokat szórtak, majd üdvözöllek 
es csinos csokrot nyújtottak át az ünnepellnek. A 
templom ajtajában Vinkler Lénárd id. adminisztrá
tor varia, kinek kíséretében a templomba vonult 
s onnan rövid hálaima és szép beszéd elmondása 
illan a plébániára ment, hol az elöljáróság, a 
Imiitől kar és a zsidó hitközség tisztelgését fogadta.

Dr. Hatlzsy János temetése. A verbászi kerület
nek f. hó 13-án elhunyt országgyűlési képviselőjét, 
az egész megyében nagyon szeretett „csoda orvost" 
ellő 14-én délelőtt temették Topolyan óriási részvét 
mellett. Temetésén az országos szabadelvű pártol, 
amely koszorút helyezett a ravatalra, Latinovich 
Géza képviselte Ott voltak még Sclimausz Endre 
Szabadka és Baja városok, Latinovich Pál Bács- 
megye főispánja, Karácson Gyula alispán, több 
képviselő, megyei főhivatalnokok, a szabadkai tűz
oltók ll'enczl Lajos vezetése alatt, a Italai tűzoltó
ság, elárvult kerületének küldöttsége és vagy 10.000 
résztvevő.

Miniszteri rendelet a kepeslevelezölapok ügyé
ben. A kepeslevelezölapok elarusitása ügyében a 
kereskedelemügyi miniszter 09.744. számú elvi 
jelentőségű rendeletével kimondotta, hogy a do- 
hánytőzsdek lei’élpapirral. képes levelezőlapokkal s 
eyyáltidáii oly papirnemüekkel, melyek a dohányzás
hoz nem sziikséyesek, csak külön ipariyazolvány 
alapján kereskedhetnek.

Egyházmegyei hírek. Az érseki hatóság a 
következő személyi változásokat rendelte el. Kapliim 
minőségben áthelyeztettek: Csányi István Hácz- 
mililiesröl Bikilvre, ltaieh József Bikilyröl Szabadka 
sz. Rókusba, Jaszenorics Gergely Szabadka sz. 
Rókusból Bajára, Szendlbach János Priglevicza- 
szentivánról Kulára, Dallmann Nándor Rutáról 
Prigleviezaszenti vaura.

A halas bácsalmás rigyiczai h. é. vasút 
építésé. 11 ossza huzavona után immár gyorsan 
közeledik a megvalósulás felé ennek a vasúinak 
a kiépítésé, mert a kereskedelemügyi miniszter az 
engedélyezés tárgyában a törvényjavaslatot be
nyújtotta a parlamentnek és az ideiglenes építési 
engedélyt az érdekeltség kérelmére megadta. Így 
lehal az építési munkaiatok még a javaslat törvény
erőre emelkedése előtt megkezdhetők. A szabványos 
nyomtávval építendő 70.0 kílomélerehosszu vasul 
építését Gfrerer, Selioeh es Grossmann ezég esz
közli a már véglegesen jóváhagyott tervek alapján. 
A megfelelően átalakítandó és kibövitendö kel 
csatlakozási állomásiul. Halason és Higviezán kívül 
a következő I I uj állomás, rakodó-állomás és 
megállóhely lesz létesítendő: Kupolya, fehértó, 
l'ehérhalom, Jankovácz, Mélykút, Rudics, Madarász 
puszta, Báes.Madaras, Sanac-puszla, Katymár és 
Lengyel-puszta. A tényleges építési és üzletberende- 
z.i'si költségek 4.764,000 koronával vannak enge
délyezve.

Gözgépkezelöi vizsgálatok. A gözgépkezelők 
es kazánfűtők képesítő vizsgái Szegeden ma d. e. 
9 órakor lógnak megtartatni.

Árucsarnok a szabadkai pályaudvaron. A m. 
all. v. pályaházaiban most árucsarnokokat állítanak 
fül, amelyekben kizárólagosan csakis a magyar 
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ipar lormcki'il szaluid árulni. Eddigeh; fsak három 
helyim voll ilyen árinsarnok. a negyedikéi most 
készítik Szabadkán. Ez az .uuesarimk a jövő heten 
már meg is nyílik.

Az uj városi törvény. A közigazgatási rel'm 
inok során, melyek újabban eleibe leplek, most 
a városi törvény revíziójára került a sor. Az uj 
törvénytervezetet /öw/w Mni/s Sándor dl'. minisz
teri Uuiáesos készül s e szerint ezentúl egy egy 
város közgyűlése a lakosság számának megfelelö- 
leg legl'ölebh 12(1 tagból allhal. A közgyűlés hatás
körét taxatíve sorolja fel a törvényjavaslat. A 
kisebb jelentőségű önkormányzati ügyeket kiveszi 
a közgyűlés hatásköréből es a városi választmány 
hatáskörébe utalja. A városi választmány a köz 
gyűlés kebeléből alakiloll testület, amely a köz
gyűlés és a tanács hatásköréből kivett ügyeket 
intézi el s előkészítő fóruma a közgyűlésnek. 
A közgyűlés elnöke a polgármester lesz. A löis 
páni állást a javaslat megszünteti. A polgármester 
nem tisztviselő lesz, hanem a közgyűlés a maga 
tagjai közül hat évre választja. A polgármestert 
állasában a király erősíti meg. Helyettese az al
polgármester (tanácsi igazgató) lesz. Öt is a maga 
kebeléből három évre választja a közgyűlés. A 
közgyűlés határozatainak végrehajtója a tanács 
marad, élén a tanácsi igazgatóval. A tanács tagjai 
lesznek az ügyosztályt vezető tanácsosok, a szak
hivatalok főnökei s a törvényhatóság tagjainak 
sorából a közgyűlés még hat tiszteleti tanácsost 
választ. A tanács tagjait a közgyűlés választja, a 
főorvost, főkapitányt és főmérnököt a tanács elő
terjesztésére a polgármester nevezi ki. A tanács 
vezetője a jövőben is a polgármester marad, de 
ő csak irányítani fogja a dolgokat. A tanács ren
des elnöke a tanácsi igazgató lesz. A hét bevá
lasztott bizottsági tagnak a porosz minta szerint 
egyenlő szavazati joga lesz a tanácsosokkal. Hogy 
a polgármester befolyását még inkább fokozza, 
megalkotta az angol rendszerű városi választmányi, 
amelynek ülései elé kerülnek a tanács által a 
közgyűlés számára előkészített ügyek s a közgyű
lésnek a választmány lesz javaslatot. A közgyűlés 
jogköréi is nagy mértékben bővíti a javaslat. Szá
mosolyan dologban, amelyet ma jóváhagyás végeit 
a belügyminiszterhez kell l’ölterjeszleni. a közgyű
lés jogerősen dönt. A szorosan vett közigazgatási 
ügyek közül azok, amelyekben a tanács ma mint 
elsőfokú fórum határoz, nagyrészt megmaradnak 
a tanács hatáskörében. A tanács semmiféle ügy
ben nem lesz fölebbezési lóriim.

Olcsóbb lesz a telefon. Most, már hitelesebb 
iilukban jelentkezik a bir, hogy a lelelomlijakal 
leszállilják. Regi óhajtás vulósul meg iy/. által. A 
telefon amilyen fontos, szinte nélkülözhetetlenné 
váll szerve a mai közlekedésnek, annyira drága. 
Pedig az állam az eddig lelt számításunk szerint 
roppant kamatot kap a befektetett töke után s a 
jövedelem természetesen lökozodna. ha a dijak 
leszállítása revén úgyszólván mindenkinek hozzá
férhetővé lennék a telefont. L’gy latszik, ezzel a 
gondolattal megbarátkoztak, akik e nagyszerű intéz
mény dolgai igazítják. Megbízható forrásból kapjuk 
a hifi. hogy a lelefonárakal legközelebb ország
szerié leszállilják s a kereskedelemügyi miniszté
riumban mar el is készítetlek az erre vonatkozó 
tervezetet. E szerint a telefonért havonkinl a mostani 
10 kor. helyeit 5 kor. kell fizetni. Hivatalok, testű 
lelek ennek is felét tehát 2 kor. 50 fii. 
fizetik, ezenkívül mérsékelt havi pótdijat rónak 
azokra, akik naponkint sűrűbben veszik használatba 

a távbeszélőt. Mindez, a városi lelefonériiilkezesre 
vonatkozik, de Internesen olcsóbb lesz, a nagvobh 
távolságokra eső varosokkal való bes.a-lgrles dija is.

CSARNOK.
Ezelőtt, ha . . .

E:<lólt. ha nyilt a '//■'//.
•S’ vanye-Jt k a fa lenlel.
Tavas.: lelt a lelkemben />. 
Akkor méy nem s:erettelvk.

lloyyha voltam ró/ fiák közt
S fel-fel esendőit pajkos ének. 
Hűtalan daloltam én 
Méy akkor sem szereltelek.

/.enyhét most máv, csenghet tőlem . . . 
Énekelhetnek X: ivének: 
Xem riilill fel lelkem többé. 
Amióta áyy s:evetlek.

Léyten-nyomon, éjjel-nappal 
Csak a: yyötvi, bántja lelkem: 
Xem hallyalod esdö szóm mey — 
l dvösséyem, szép s:eielmem\'

/.

KÖZGAZDASÁG.
Védekezés a szolomoly ellen.

.4 Gi/iimölcsés’eli Ein/esiilet figyelmezteti a 
| szőlőbirtokosokat, hogy a szölömoly tömegesebben 
I fellépett, mi felismerhető arról, hogy a virágzat 
I közt pókszálakkal összelőni fészket készít a mar 

eh’llgOH virágrészekböl. A hernyó kezdetben kicsi, 
' alig I in. ni. hosszú, kifejlődésekor 8- -10 in. in. 
[ hosszú szennyes zöld színű. Junius végén ezek 
| bebábozódnak. kel hét múlva kikelnek, egy-egy 

moly 30-40 pelei rak, a félig fejlett bogyók vagy 
ezek nyelére. E petékből kikelt felszaporodott her
nyók újra kezdik kártételeiket az által, hogy a 
már félig íejlödötl bogyókat részben vagy egészben 
kirágják és pókszálakkal összelöiijak. A védekezés 
ellene akképpen történik, hogy: I) a hernyókat 
összeszcdegeljiik kézzel vagy ehlu z alkalmas esipte- 
tövel, egy vizes edénybe dobva megsenimisitjük. 
2) a megtámadott virágzatot vagy lürlökel I1 2°,o-cs 
pyretrum oldattal megpermetezzük annyira, hogy 
az átázzon, miáltal elpusztulnak, 3) ápril végén 
május elejeit, azután juni vegem juli elcjeu moly
fogó lámpákat alkalmazunk este, nappal pedig 
rovar enyvvel bekent molylegyezökkcl végig járva 
a sorokat megveregetve a tőkéket a felreppenő 
molyt a ragadós felével lecsapjuk. Senki el ne 

| mulassza a bajt azért kezdetén szorgalmas vede- 
, kezés állal orvosolni, mert ennek elhanyagolása 

állal jövőre rendkívül tömegesen lep fel és óriási 
károkat lóg okozni. Jó eredményre azonban csak 
úgy vezethet, ha mindenki egyöntetűen védekezik.

IIIHHETÉSEK.

Tánezoktatás.
A lisztéit szülök és a Imiczkedvelö 

iljuság szives tudomására lmzom. hogy a 
..Bárány Szálló" nagytermében úgy eszthe- 
tikai és társalgási illemszabályokból, mint 
kör- és társas szalontánczokból

6 hétre terjedő 

táncz-tanfolyamot 
nyitok,

különös figyelemmel a helyes tartás és 
mozgásra, melyből a kecsesség fejlődik.

felkérem a résztv’enni szándékozókat, 
hogy behatásaikat mielőbb megtenni szíves
kedjenek. hogy a kezdetben résztvehesse- 
nek. melv a tanulóra igen fontos.

Beiratások naponta d e. 9 órakor a 
tánezhelyiségben.

A tisztelt szülök és az ifjúság szives 
támogatását a múltban megköszönve, s ez 
alkalommal kérve vagyok

kiváló tisztelettel

K. Tany József. * 1 2 3
6399. szám.

I tkv. 1903.

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

hogy az árverési Hesser Gyula bajai ügyvéd által képvi
seli Reich Farkas fiai bajai cz.égnek. Klaszán Józsefné szül. 
Sztipics Petronella bajai lakás elleni ügvben 82 korona 
20 lillér tőke, ennek 1902. évi július hó 12-től járó 5"/(1-os 
kamatai, 23 kor. 66 fillér eddigi. 12 korona ezúttal és 
a még felmerülendő költségeknek, nemkülönben csatla
kozott Bajai takarékpénztár korona 40 fillér, özv. 
Milassevits Máitonné szül. Nagy Sarolta 250 korona, 
Reich Bornál bajai ezég 48 kor. !>0 fillér és Neuwirth R. 
bajai ezég 30 körömi 74 fillér tökék és járulékai iránti 
követeléseik kielégitése végett az 1881. évi L.X. t.-ezikk 

, 141. és kővetkező £:j-ai alapján a szabadkai kir. törvény
székhez tartozó, a bajai kir. járásbíróság területén lévő:

1. a bajai 453. szánni betétben végrehajtást szen
vedett nevén I. 1 2. sorszám alatt felvett 622.. 623.
hrszámu Homokváros, Tavasz-utczai 327. számú ház és 
kertre 1460 korona,

2. ugyanott, ugyanannak nevén felvett y. I. sor
számú 6573. hrszámu Petői dűlői 954. négyszögölnyi 
szőlőre 258 korona és

3. ugyanott, ugyanazok nevén felvett y 2. sorszám, 
6852. hrszámu Petői dűlői 72 kor. 10 fillér szőlődézsma- 
vállsággal terhelt 1390 négyszögölnyi szántóra 89 korona 
kikiáltási árban ezennel elrendeli és annak Baján, a 
telekkönyvi árverési helyiségben 1903. évi július ho 21-ik 
napjának délután 3 óráját kitűzi, a midőn a fentebb körülirt 
ingatlanok a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezők a kikiáltási ár 10"o-át készpénzben vagy 
óvadékképos papírokban a kiküldött kezéhez tegyék lé.

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság.
Baján, 1903. évi május hó 20-án.

Romátka.
kir. allűré.
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Folierczegi es herczegi uradalmak, cs. es kir. katonai intezosegek. 
vasutak, ipari-banya es gyári társulatok, építési vállalatok, épitö- 
mesterek úgyszintén gyári es ingatlan tulajdonosok szállítója, éy.. 
]•; viliurmente.- homlokzat-festékek, melyek lueszben feloldhatók, 
száraz állapotban, poralakban es -Ki különböző mintában kiion- 
kint Ili kitol föllcle szállíttatnak es a mi a festek szintisztaságál :? 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

ü«r 200 korona jutalek utánzások kimutatásáért. $. 

Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen es bérmentve. 

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festék-kereskedésében, BAJA „Központi Szálloda11 épület.
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(saját házában)
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Itt az alkalom, 
hogy mindenki 

azegészségtelen,pp.részesedő szalmazsákját 
eldobhassa és helyebe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, í’akerelii 

amisodrony ágybetétet
rendelhessen náluin, mely

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

szállítja a készítő:

ifj. UTRY PÁL, Baja.
'7.
jth *$■  V V V

valódi franczia
szivarfiapapir és flilvely.

Kapható minden jobb kereskedésben.

V

fői r.
különleges mintákban 1 

a legolcsóbb árak

E
fölött,- külilnl.-u-.- mintákban l kwm 2(1 lillórtől lYIjpbb és mindenféle solyemszávotok fölülinulhabillnn 
választókban .7 |..B.íbl. árak mellett alfaresak naeyl.an való vételnél móterenkenl es mlmnkcm 
mneám.seknak is p.„te és vámmentesem Miutakiihleményük posladtjaionteson küldetnek, l.evelpnrto Ja tilt.

Selyemszövetgyár Unión

6RIEDÉR ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

egy jó házból vai,ó ru 
TANULÓUL

felvétetik e lap kiadóhivatalában.

1 A Richter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony - Pain - Expeller 

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

csábi. é« kir. udvari szállítók.
Rudolstndt.

■w r
J ■

kölcsönök 
engedői y üzletnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona. 700 korona, 
sói 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsértéke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

------ SZEGEDEN --------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

(0 Egy pohár pilseni sör 22 fillér. <0

c/>

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

Miden este a közkedvelt DflNKO GÁBOR pifll zenekara játszik.
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KERTI lELYISEGEMET
iijoniitin. a legmodernebb slylben berendezlem, azokat uj világítással latiam el, egyszóval nem kíméltem sem 
költséget, sem fáradságot, hogy a mélyen tisztelt közönség éveken ál élvezett kegyét a jövőben is kiérdemeljem. 
Ez a körülmény készleteit engem arra, hogy isméi egy bizonyára tetszéssel találkozó ujilással lépjek I. 

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

■W l’II.NI AI SOR “W
(ősforrás).

Hogy a kitűnő sört mindig   5 rséklot mellolt szolgálhassam föl e czélra egy amerikai Jégszekrényt építtettem s hiszem 
hogy a t. ez. közönség engem ezen uj vállalkozásomban is támogatni kegyeskedik mert csakis i?y lehel módimban a lég óbbal 
nyújtani. - Egyben van ^rencsom tisaleleitol értőm em, hogy nálam naponta friss villáé reggeli kapható s hogy mhtdon kv 
kozetem odairányul, hogy jó ételek és különleges Italok legméltányosabb árak mellett való kiszölgálúsiv állal nnambóesül közön 

segünk teljes megelégedései érdemeljem ki.


