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Közkertet kérünk.
(I.) A múlt napokban a higanyoszlop 

veszedelmes rohamossággal szökött fel a 
hőmérőben,- nemcsak Bitekben és Trebin- 
jében, hanem nálunk is. Ilyenkor a rekkenö, 
perzselő hőség évről-évre kivált belőlünk egy 
forró óhajtást, egy epedö vágyat némi kis 
ozondús, friss levegő után, némi kevés, a 
szemet gyönyörködtető, a testet és lelket 
felüditő árnyas falomb iránt.

Fájdalom, ez az évről-évre megújuló 
kívánság csak nem akar testet ölteni! A 
jövő alkotások program injában a közkert 
létesítése utolsó helyen sorakozik.

Az idegen, a ki városunkba vetődik, 
álmélkodva tapasztalja, hogy ez az intelli
gensnek kikürtölt város még csak egy tal
palatnyi sétálóhellyel sem rendelkezik, a hol 
a napi munka ernyesztö fáradalmai után 
egy kevés friss levegőt szívhatna.

Vegyük csak sorra a mi üdülőhelyeinket. 
Itt van mindenekelőtt a lövőkért, a mely, 
ha nem is állana kizárólag csak tagjai szá
mára nyitva, mégsem volna naponta felkeres
hető, mert a várostól nagyon is távolra lekszik.

Ili van továbbá a Sugovicza partján 
szégyenkezve elhúzódó „szemétlerakódé 
hely", mely zülött, elhanyagolt és elárvult 
voltában hangosan ad oculos demonstrálja, 
hogy városunk hatósága mily szeretetteljes 
gondozásban részesíti nyilvános sétatereinket.

Ott van végül a vasúti indóház közelé

T Á R C Z A.
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Az osztrák határon.

Mielőtt a hajó Dévénynél osztrák területre lép, 
mégegyszer kigyönyörködheti magát az utas hazánk 
dunaparti vidékeinek természeti szépségeiben.

Vácz környékének megkapó panorámája, a 
visegrád—nagymarosi tájképek elbájoló nagyszerű
sége, a komáromi vársánezok történelmileg is 
nevezetes érdekessége állal még mindig elbüvölten 
áll az ember, midőn a hajó őskoronázó Pozsony 
városa alatt köt ki. Néhány háromemeletes palota 
emelkedik ki a dunaparti szép házsorból, melyet 
egy tér szakit meg, rajta Mária Terézia pompás 
lovas-szobra, a históriai nevezetességű Vitám et 
Sangvinem felirattal. A mérsékelt magasságú he
gyen épült, négytornyú pozsonyi várkastély már 
előbb is látható volt.

Pozsony fölött egy kanyarulatnál magas és 
kopár hegy tűnik fel a közeli láthatáron. Dévény 
várához közeledünk. A teljesen különváltál! álló 
sziklahegy csúcsán, régi várromok közül, egy 
merészen ég felé nyúló kőoszlop tetejéről a mille- 
niuini Árpád szobor tekint le reánk. Méltóbb pontra 
alig leheteti volna helyezni a nagy honfoglaló érez- 
alakját.

Az Árpád-emléket büszkén emelő szikla óriás 
lábánál kezdődnek a Kis-K árpátok haragos zöld 
erdőséggel borított hegylánczai, melyek ágoskodva 
vonulnak el a kéklö messzeségbe. 

ben pironkodva elterülő vasúti kert, ez a 
valóságos szégyenoszlopa városi közigazga
tásunknak! Egy elenyésző csekély összegért, 
egy semmiségért ezt a nyilvános kertet meg 
lehetne tisztítani a benne kénye-kedve szerint 
dúsan felmagzó növény - és emberburjántól, 
hogyide tisztességes ember is belehessea lábát. 
E helyett a városi bölcseség jóvoltából vígan 
szökik sudárba a dudva, az utakat sűrűn 
belepi agyom és ami mindennél rosszabb: a 
kert valóságos találkozó helye az egész 
város gyülevész népségének. A személybiz
tonság nálunk különben is a leggyalázatosabb 
állapotban leledzik és igy nem csoda, ha 
az alkonyat beálltával, senki sem meri a 
vasúti kert titokzatos fasorait felkeresni, ne
hogy brevi mami leüssék.

Látogassunk el a szomszéd Zomborba. 
Egy gyönyörűen fejlődő vasúti park köszönti 
a vendéget, a ki a város falai közé téved, 
mindjárt belépése alkalmával, holott nálunk 
a vasúti kert teljes elhanyagoltságának hip- 
pokrateszi arczával bosszantja a jobb érzésű 
embert.

Zomborban szépen gondozott fasorok 
gyönyörködtetik mindenütt a szemet, a vár
megyeház közelében készült nagy kiterjedésű 
park pedig, rövid fennállása daczára is, 
pompás sétahelyül Ígérkezik.

Mindebből nálunk semmi sem látható, 
és az a kevés, a mi van, oly elbánásban 
részesül, mint valami rés nullius, a mely- 
lyel senkinek sem kell törődnie.

A dévényi várhegy észak felöli oldalán sietve 
tör sírja felé a Morva folyó. A Morva torkolatával 
szemben pedig a .Lajta vize ömlik a Dunába; 
mindkettő természetes határt vonva Magyarország 
és Ausztria közé.

Ha körül tekintünk hazánk e határszéli neve
zetes pontján a hajó lödélzetéröl, mindezeket 
egyszerre is láthatjuk. Elöltünk Dévény, mögöttünk 
Pozsony várát; a Duna balpartján Morva, jobb
partján pedig Lajta torkolatát. A Duna újabb for
dulata azonban egyszerre megfoszt bennünket ez 
egész változatos kép szemlélésétől.

Az osztrák terület dunaparti vidékéi Dévény 
fölött egyhangú, unalmas képekei állítanak elénk, 
melyeket csak ilt-olt vált fel egy-egy érdekesebb 
tájrészlet. így először is a Duna jobb partján 
fekvő Hamburg városka tűnik fel regényes fekvése, 
szépen épült nyaralói és kedves apró Indáktól 
tarka vasul vonala által. Orlli és Fischamend a 
bécsiek kiránduló helyei természeti szépség és 
fekvés tekintetében azonban már messze elmarad
nak a budapestiek nyaraló helyeitől, pl. Veröczc, 
Zcbegény- vagy Budal'ok-Téténytöl ; nem is 
említve Visegrád—Nagy-Marosi.

De immár a császári főváros közvetlen köze
lébe értünk, s alig választ el egy félóra az oda- 
érkezés idejétől : mégsem látszik valami is a nagy 
világvárosból.

Észak-nyugat felé vonuló magas hegyek tövé
nél mélyen alant fekszik Bécs, úgy hogy az egészen 
közelébe ért hajón álló utas elölt az utolsó negyed 
órában is, a néhány füstölgő gyárkémény mellett, 
csupán a világkiállításból meghagyott Rotunda 
és egy-két templom kupolája árulja el, hogy az 
osztrák főváros falui elölt áll.

A hajó megelőzőleg kiköt már egy sziget

Emberelje meg magát városi hatóságunk 
és ha már koldus szegénységünk nem en
gedi, hogy a barátok kertjének megvásárlása 
által egy városunk intelligencziájához és 
kiterjedéséhez mért közkertet alakítsunk, 
úgy legalább tartsa rendben a vasúti kertet 
oly módon, hogy abban ne pusztán csirke
fogók és zsebmetszök ülhessenek tanyát és 
gondozza állandóan, ezzel igazolandó, hogy 
nem veszett ki belőle teljesen az érzék a 
város lakosságának e részben megnyilvánuló 
igénye iránt.

Helybeli és vidéki hírek.
A lökerti jubileumi rendező-bizottság 

összes értekezlete. Holnap, hétfőn délután 
5 órakor összes ülést tart a jubileumi ünnep
ségeket rendező nagybizottság, melyre az összes 
rendezőket ezen az úton kéri szives megjele
nésre az elnökség. Ez alkalomból végleges 
megállapodás fog történni az impozánsnak 
Ígérkező jubiláns ünnepség minden részle
tére nézve.

Csúszka érsek ajándéka lőkertünknek. A ka
locsai érsek Ö Excellentiája 50 korona ajándékot 
küldőit a napokban a lövészkert vezetőségének a 
jubileumi lövészei czéljaira.

Uj bírák a megyében. Ö Felsége dr. Dömötör 
Aladár zombori törvényszéki aljegyzőt az apatini 
és dr. Korpdssy Gyula szabadkai törvényszéki al
jegyzőt a bácslopolyai járásbírósághoz albirákká 
nevezte ki.

csúcsán. Az utasok nagyrésze sietve száll át az 
itt várakozó kisebb hajóra, mely a Bécs városon 
átvezetett csatorna torkolatán befordulva — sok 
kishíd alatt, 4—5 emeletes paloták között -— 
szállítja utasait a város közepére. Míg a Buda
pestről indult nagy hajó megmaradt utazóival, a 
Dunán folytalva útját, kél hatalmas vasúti össze
kötő Ind alatl halad el és a várostól távolabb eső 
Prálerquai állomáson köt ki.

Bécs átnézete.

Fölkutattam a budapesti és bécsi könyv
kereskedéseket, egy olyan könyvet keresve bennük, 
mely Bécs ismertetését magyar nyelven Írja le.

„Régen elfogyott". „Nincs". „Majd lesz". 
Kaptam kérdezösködésemre felváltva feleletül.

Egy német szövegű térkép segítségével voltam 
hát kénytelen nekiindulni e nagy város házten
gerének.

Néhány napot töltöttem Bécsben. A látvá
nyosságok megszemlélése, — nevezetességek és 
népszokások tanulmányozására fordítottam minden 
időmet. És a mit e rövid néhány nap alatt tapasz
talatok- és élményekben futólagosán összegyűjteni 
tudtam: bocsájlom itt közre főleg azok számára, 
kik még nálamnál is kevésbbé ismerik az osztrák 
fővárost.

Az első benyomás, melyei Bécsbe érkezésem 
legelső óráiban, a villamos kocsi ablakain ál a 
város kinézése felől nyertem: meglepőbb volt, 
mint azt előre képzeltein. A monumentális épüle
tek sokasága, a szebbnél-szebb pulolák egész 
nlcza-soru, a tágas tereken épült remek templo
mok, hatalmas érezszobrok es nagylerjedelmü séta
kertek tagadhatatlanul világvárosi jelleget kölcsö
nöznek Búesnek, A tömérdek ötemeletes palota
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Pályázat végrehajtói állásra a városházán. 
Az előléptetés folytan megüresedett 11-od oszt, 
városi végrehajtói állásra a pályázat augusztus hó 
14-iki lejárattal immár meghirdeltetett. Az állással 
1200 korona évi fizetés van egybekötve. Pályázati 
kérvények Schmausz Endre Buja és Szabadka 
városok főispánjának címére küldendők Szabadkára.

Színtársulatunk részvétele a lökerti jubileumon. 
A múlt hetekben közöltük u lökerti jubileumi 
ünnepélyük részletes programmját. Megemlítettük, 
hogy a többek között lesz ezúttal .Tarka színpad" 
is. melynek tagjai helybeli mükedvelögárdankból 
fognak majd toborzódn'i. Mint újabban értesü
lünk, a .Tarka színpad" meglesz ugyan, de sze
replői Pesti Ihász Lajos színtársulatának legjavából 
fognak kikerülni. Közönségünk bizonyára szívesen 
fogadja ezt a módosított tervet, mert viszontlátja 
legközelebb régi kedvenczeit. Gerlaki llerminl. 
Falussy Istvánt, meg meg két kiváló erőt.

Petőfi halálának emléknapján. Haló porainak 
nem vetettünk ágyat, sírját az anyaföldben hiába 
keressük. De ha hamvainak nincs is helye a hazá
ban, — hiszen nem tudjuk hol porladnak — de 
emlékének van oltára minden magyar ember szivé
ben. Julius 31-én voll ötvennégy eve annak, hogy 
Petőfit a segesvári csatatéren utoljára látták. 
Ötvennégy esztendeje ezt a napot mindenkor meg- 
ünnepli az ország és a szűkkeblű bajai társadalom 
az idén sem vett tudomást a szomorú emléknapról.

Házasság. Reisz Henrik női szabó folyó hó 
9-én d. e. 1 alá órakor vezeti oltár elé a helybeli 
izr. templomban Baseli Etelka kisasszonyt.

Tánczmulatság. A bajai iparoskor a testülettel 
egyetemben házrészjegyeinek kisorsolása alkalmá
val saját könyvtára javára 1903. augusztus 15-én 
este 8 órakor székhazának dísztermében magán
jelenetekkel és tárgysorsjátékkal egybekötve jóté- 
konyczélú zártkörű tánczestélyt rendez. Jegyek 
előre válthatók: Csermák Sándor, Fischer Pál, 
Fischer Béla, Kiéin Rezső, Kollár Ágoston és 
Wagner Antal urak üzleteiben személyenkint 1 K. 
20 f. Este a pénztárnál 40 fillérrel több. Felül- 
fizetésekel köszönettel fogadnak és hirlapilag nyug
táznak. Az iparoskor a közönséget ezúttal is föl
kéri nyeremény tárgyak adományozására. — Műsor: 
I. Magánjelenet: Szeretem a nőket. Georges Lőréi
től. Előadja: Schöffer Gyula ur. 11. Magánjelenet: 
A fogadás. Hangay Oktávtól. Előadja: Gódár 
Lajos ur. — A sorsolás 11 órakor kezdődik. 
A nyereménytárgyak a húzás színhelyén és a 
húzás napjától számítandó 8 napon belül az ipar
testület hivatalában átvehetők.

Paralysis progressiva. Ma holnap, városi köz
kórházunk megnyitásával szomorú aktualitással 
biró füzetet kaptunk a héten. Czime: Adatok a 

között bizony szinte féltékeny lettem a mi kedves i 
fővárosunkra gondolva és önkénytelenül szállt vissza 
lelki tekintetem ennek Istenadta, természeti ritka 
fekvésére, milyennel Becs éppen nem bír.

Becs 19 kerülete közül legszebb és kétség- . 
kívül a legnevezetesebb a belváros, vagyis az 
I. kerület. Ebben van úgyszólván minden, a mi j 
Bécset — Becsesé teszi. E városrész közepén áll 
a világhírű és régi szt. István templom, 137 méter 
magas tornyával. Itt van a cs. és kir. Burg komor I 
épületcsoportja és a bécsi különféle középületek , 
legtöbbje. A császár-város e különben is egyik í 
legnagyobb kerületét aztán a kilencz szakaszra 
osztott Ring karolja át. E teljes és tökéletes körút 
Bécs nevezetességei között is kiváló figyelmet 
érdemel. A Ring-böl ágaznak szét a város minden 
irányában az utczák, melyek közül néhány az 
összes kerületeken at bár nem vonal egyene
sen — kivezet a város szélére.

Zokon esik a magyarnak Bécsboti azt a sok 
lovas érezszobrot látni. Mi magyarok, kik magun
kat a lóra termelt vitéz szittyák utódainak mond
hatjuk és kik a földkerekség legelső katonájának 
a magyar huszárt tartjuk, mindezidéig alig gyö
nyörködhetünk meg nagyjaink lovas szobraiban.

A mi Bécs villamos kocsihálózatál illeti, az 
a város forgalmához képest gyérnek mondható. 
Elég óvatosan haladó villamosaik mellett is min
denütt ott döczögnek a társaskocsik. Egy- es kel
fogatú bérkocsit eleget látni az utezákon, de gaz
dáikkal mindig tanácsos előre megalkudni.

Bécs gyalogjárdái állal nem voltam elragad
tatva. Még a belváros legszebb utezaiban sem 
mindenütt vonja asphalt-burkolal a gyalogjáról.

Lakositinak számára nézve Bécs körülbelül 
kétszer, területét tekintve azonban ötször akkora 
is van mint Budapest.

paralvsis progressivához Magyarországon, szerzője: 
l>r. Hollós István, a lipőtmezei m. kir. áll. elme
gyógyintézet másodorvosa. Ebben az elszomorító 
adatokkal telt könyvecskében olvassuk nagy meg
döbbenéssel, hogy Magyarországon e pusztító kór 
sokkal nagyobb mértekben szedi áldozatait, mini 
bárhol egyebütt. A legtöbb pnralylikust a vidéki 
városok szolgáltatják és a. vidéki városok közül, 
ÍUO beszállított elmebeteg közölt 50 paraiytikust 
Haja szolgáltat. Tehát a mi varosunk is azon 
szerencsétlen városok sorában foglal helyei, a 
melyek az átlagosnál, azaz 33 százaléknál sokkul 
több paralysist adnak.

Czéllövészet. Folyó évi julius hó á6-án a 
lökertben tartott ezéllöveszet alkalmával történt 
540 lövés, ezek közül volt 66 egyes, 63 kettős, 
49 háromas, 12 négyes és 1 szeglövés. Szeget 
lőtt: Gebhardt Dezső. Négyest lőtt: Gebhardt 
Dezső 3, Somogyi Gyula 3. Spitzer Mór 2, Eckerl 
István 1, Bittermann Károly 1. Kubinszky Aladár 1 ; 
és Székely Alfréd 1. Háromast lőtt: Bittermann 
Károly 12, Gebhardt Dezső 10, Somogyi Gyula 7, I 
Spitzer Mór 7, Eckert István 6, Szász Oltó 4, : 
Goldreich József 1, Kubinszky Aladár 1 és Szé
kely Alfréd 1.

A felső ipariskolát végző iparosok érdekében.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kö'mdeleli- 
leg értesítette Baja város közigazgatási bizottságát, 
hogy azoknak az iparosoknak a képesítését, kik 
az állami felső ipariskolák valamelyikét, vagy a 
bpesti állami felső épitöipariskolát sikerrel végez
ték, úgy az egy évi önkéntes katonáskodás ked
vezménye tekintetében, mint az 1883. évi I. tcz. j 
szempontjából kijelölendő köztisztviselői állásokra 
nézve a törvényes minősítés tekintetében a közép
iskolák, nevezetesen a fögymnásiumok és főreál- ; 
iskolák végzettségével egyranguakká telte.

Iparosok kedvezményes vasúti jegye. A in. kir. 
kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy az 
augusztus húszadikán megnyitandó iparostnunka- 
kiállitásra a Budapestre és nmen visszautazó ipa
rosok, ha tizlönyi csoportban utaznak, féláru 
harmadik osztályú jegvgyel utazhatnak. Az illetékes 
kereskedelmi és iparkamarák állítják ki mindenütt 
a féláru jegyváltásra jogosító igazolványokat s ők 
adnak ez ügyben bővebb felvilágosítást is.

Halálozás. Kolcdin László helybeli fodrász, 
ni. hó 30-án, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Pénteken temették.

A tüdövész pusztítása. A budapesti „Szana
tórium-Egyesület" megbízásából szerkesztett „Tu
berkolózis" tegnapi száma a tüdövész pusztításáról 
statisztikát közöl. Ebből közöljük, hogy a belügy
miniszter jelentése szerint az ez év május havában 
líidövészben elhaltak száma Bács-Bodrog megyé-

Nagy és hozzávetőleges vonásokban ez lenne 
Bécs külső ábrázata. Egyes nevezetességeiről további 
közleményekben fogok szólni.

Nyissunk most be egy vendégfogadóba. A 
bécsi sör kiváló jó és olcsó. Talán éppen ezzel 
magyarázható az oltani pinczer azon feltűnő kész
sége, melylyel az a csak imént kiürült sörös 
poharai szó nélkül felkapja és ismét teletöltve 
helyezi vendége elé. Az is érdekes az idegen 
elölt, midőn a húshoz házikenyerei rendelve, azt 
kérdezik tőle: egy-, avagy kélkrajczáros legyen-e 
az a darab. A bécsi ember tudvalevőleg császár
zsemlyét fogyaszt ebédjéhez is.

Az osztrák-fővárosi vendéglők és kávéhazuk 
közel sem oly fényes berendezésüek mint a buda
pestiek. Czigtiny- vagy más zenél hallani be. nők 
ritkaság.

Csendben elbeszélget, elbilliárdoz vagy sak
koz az osztrák.

Mint szép vonási fel kell említenem a bécsi 
népről, hogy az az idegennel szemben csupa 
udvariasság. Es ez all meg a rendőrségére nézve 
is. melynek emberei többször egész a közeli ulcza 
sarokig is elkísérlek, hogy a kérdezett épületet 
vagy utat megmutassák. Aztán a köszönetét sze
rényen elhárítva, tisztelegve távozták.

A bécsi ember, ha vendéglőbe vagy kávé
házba lép, nem az üres asztalt keresi, amelyhez 
leüljön, hanem szinte örömmel siet a már 
részben elfoglalt asztalok egyikéhez és barátságo
san köszönve, itt vesz ö is helyet.

Csodálatos, hogy ez a szives hajlam és 
türelmesség csak a társadalmi érintkezésben van 
meg náluk — velünk szemben: a politikában 
pedig h íré sincs.

(Folytatása következik.) 

ben 229 volt. Haján 3, Szabadkán 21, Újvidéken 
14. Zomborban 11.

Egy vidéki napilap jubileuma. Mull hó 29-én 
volt éve. hogy a vidéki hírlapirodalom legelső, 
legelőkelőbb lapja: a „Szegedi Napló*  megjelent. 
Megjelenése óla a legszebb sikerek óriási lánczo- 
lata fűződik a vidéki sajtó e vezető lapjához. 
Szeged valóságos irodalmi központ volt mindig 
és ez a legszebb és legnagyobb magyar város 
még ma is. A legszebb, a legtisztább magyar 
nemzeti szellem bajvívói, a kik ma irodalmi éle
tünk büszkeségei Szegeden és legnagyobb részt 
a „Szegedi Napló" légkörében növekedtek meg. 
A „Szegedi Napló" megindulásakor a lap belső 
dolgozótársai, Mikszáth Kálmán és Gelléri Mór 
voltak, felelős szerkesztője Eisenstadler Lukács, 
szerkesztője Kulinyi Zsigmond voll, ki ma a lap 
élén áll, mint főszerkesztő. A „Szegedi Napló” 
mai felelős szerkesztője Békefi Antal, ki már 23 
éve áll a lap kötelékében, Tömörkény István 14 
éve, kik mellett egész gárdája sorakozik a leg
kitűnőbb belső munkatársaknak. — A „Szegedi 
Napló" minden feltűnés nélkül, a legnagyobb 
csendben ünnepelte meg negyedszázados fenn
állásának jubileumát. Kedves meglepetésként kiadta 
25 év előtt megjelent első lappéldányát.

Bajai iparosok a zentai kiállításon. A f. hó 
derekán rendezendő zentai iparkiállitáson, — hir 
szerint — 22 bajai iparos jelentette be eddig 
részvételét. — Kívánatos volna, hogy iparosaink 
mentői nagyobb számmal szerepeljenek ezen a 
kiállításon.

Tanitó-közgyülés. A vármegyei tanító egye
sület ni. hó 26-án Szabadkán tartott választmányi 
ülésén elhatározta, hogy közgyűlését a folyó évben 
Zenián fogja megtartani aug. 16. és 17-én, a 
kiállítás tartama alatt.

Jubiláló bácskai lövész egylet. Az óbecsei 
lövölde — mint tudósilónk jelenti —- augusztus 
hó 9-én ünnepségek keretében fogja megütni fenn
állásának 25 éves jubileumát. Ez alkalommal lesz 
díszközgyűlés, galamblövészet dijjakkal, dijjtekézés, 
diákok sportversenye és este tűzijáték, majd táncz- 
vigalom. Az egylet történetének megírásával Fár- 
bás József titkárt bízták meg.

Baromfi kiállítás Jászszentlászlón. Jászszent- 
lászló és vidéke gazdaköre f. évi augusztus Hí és 16-án 
baromfi kiállítást rendez. A kiállítás megnyitását 
a Nagy méltóságú földmivelésügyi miniszter ur végzi 
43561. sz. magas rendeleté alapján. A kiállítandó 
állatok mind fajbaromfiak lesznek és pedig: 1. 
Sárga orpinglhon tyúkok tiszta vérben és magyar 
tyúkokkal keresztezve. 2. Plymuth tyúkok. 3. Fekete 
langsháu tyúkok. 4. Tiszta fehér magyar tyúkok. 
5. Emdeni ludak tiszta vérben és eiudeni magyar 
keresztezések, 6. Bronz pulykák. 7. Fehér magyar 
tyúkok. 8. Pekingi kacsák. 9. Több faj nemes 
galamb. 10. Költő gépek. 11. Baromfitenyésztés 
eszközök, ólak és ketreczek. 5000 fajbaromfi fog 
kiállíttatni. Ezen állatok dróthálóval körülkerített 
kelreczekben lesznek kiállítva. Ez alkalommal külön 
vonatok fognak közlekedni az utazás könnyűsége 
vegeit. Jászszentlászló 1903. julius hó. Ifj' Garay 
Mátyás a kiállítás rendező bizottság jegyzője.

Jégverés Bácskában. Bácska délvidékén, Mo- 
sorin tájékán a napokban óriási jégeső pusztított 
a meg lábon levő terményekben, sok gazdának 
szép reményéi néhány perez alatt tönkre léve. 
A nagy darabokban esett jég még másnap is lát
ható volt.

Vakmerő betörés egy helybeli ékszerüzletbe. 
Folyó hó 1-éro virradó éjjel, — recte hajnali 3 
óra tájt, kirilágos kii'irradlkor három ember betört 
a Pendl-féle órás- és ékszerüzletbe s onnan 1600 
korona értékű ékszereket loptak el. Az éjjeli őr 
figyel messe lett a zajra, de — jó bajai szokás 
szerint — mire a rendőrség emberei a helyszínére 
értek, a három betörő az orruk elölt szaladt el 
épeit. — így adja elő az esetet a rendőrség, 
mely megint gazdagította egygyel legszebb sikereit. 
A nyomozás megindult, persze eredmény nélkül. 
— A magunk részéről csuk ismételten hangsúlyoz
zuk : vajha törvényhatósági bizottságunk elvégre 
valóra váltaná azt a régi óhajtását közönségünk
nek: hogy a városunkban immár a tönk szélére 
jutott élet- és vagyonbiztonság megóvásáról — a 
rendőri létszám emelésével és rendőreink kellő 
kioktatásával — gondoskodnék.
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CSARNOK.
Alkonyaikor.

Zöld pázsitok réten andalogra járok
S nézem a virágot, mely itt-ott tarkállott. 
Es a mint a szellő meg-meg lebbentvtte: 
Bólintott fejével. illatot lehelre.

Ott a liorizonon hullott a nap vére.
Az alkony bíbora terült szét az égre.
Vörösre festette az egész nagy rétet, 
Mintha égne minden, én nekem úgy rémlelt.

Fölöttem a légben egy gólya kerengett .
Majd kinyújtott szárnynyal úszva ellebegett 
S a közeli csalit árnyas sűrűjében 
Fiilemile dalolt bűbájosán, szépen.

A bíboros égbolt távoli peremje 
Lassan-lassan fénylő csillaggal lön telve. 
Egész elfeledtem már ezt a világot: 
Lelkem az aranyos ábrándokhoz szállott.

Elhangzott az ének, lepihent már minden, 
Fenn az égen eyy-egy csillag lobban-libben.
De az én fiilemben ott zsong még az ének, j

Oh! milyen szép vagy te! oh, dicső természet!... |

Fratincsics Endre.

KÖZGAZDASÁG.

Amit a hulló levelek beszéltek.
Költemény prózában.

A „BAJAI HÍRLAP*  részére irta: Kanizsai Bella.

Mert tudnak ám a falevelek is beszélni, 
a hulló, őszi falevelek. Szomorú meséket, borús 
legendákat, fájdalmas történeteket susognak . . . 
Meg ne hallgassátok, ti emberek I . . . Vagy ha 
meghallgattátok, meg ne értsétek azokat . . . Mert 
olyan lesz a telketek, mint a hervadó őszi táj . . . 
Borúit, siró, haldokló . . . Meg ne hallgassátok, 
a mit a hulló falevelek beszélnek I

Sűrű, lombos erdőben bolyong egy ifjú. 
Olyan nagyon halovánv . . . Kebléből fájdalmas 
sóhajtás tör olykor elő. Vájjon mi gyölri annyira?
— Mindig vadabb, sötélebb a tájék, a fák mintha 
gyökereiket bocsátanak az ifjú elé, hogy vissza
térésre intsék öt . . .

De ö nem tekint semerre. Talán jól ismeri 
már az utat, vagy czéltalanul bolyong a vadon
ban? Ismeri az utat, czélja nincs, lelke fájdalma 
űzte öt ide.

Ott, hol az erdő lombjai még sűrűbb sátor
ban borúinak egymásra, a sűrű fák árnyékában 
egy sírhalom süpped-roskad. Tetejét már benőtte 
a fű s a moha. Köszinü márványkeresztjén a 
vadborostyán indája kúszik s az őszi falevelek 
hullanak le rája.

Kimerültén roskad le most az ifjú. Törtfényü 
szemeit lecsukja, mintha meg akarna halni . . . 
És a vén fák egyre hullatják leveleiket, egész 
halom hever már a földön . . . Majd egyszerre 
csak elkezdenek susogni halkan, mintha valami 
nehéz, fájó titkol akarnának közölni egymással...

És az ifjú felrezzen álmodozásából. .. Nézi, 
hallgatja a hulló faleveleket és azután még szo
morúbb lesz.

Vájjon mit susognak azok.
■ - — — Éj van. Csendes, néma éjszaka. 

Egy tündérszép, szőke leány ül a kis pádon, a 
sötét fák árnyékában. Szorongó szívvel vár valakit.
— Ilyen későn ? Az erdőszéli kastélyban a torony
óra ép most üti a tizenkettőt.

Remeg, aggódik a szőke lány: „Csak eljöjjön 
a legelső találkozóra, ha nem jönne, ha meg
csalna engemell"

A hold világa kísérteties fénybe vonja a 
tájékot s az árnyék a keskeny ösvényen egyre 
nő, mozog . . .

Öröinsikoltva veti most magát a leány odaéri 
kedvese karjaiba. „Látod, eljöttem, itt vagyok",
— mondja az ifjú — s csókot nyom kedvese
ujakára. „Oh, csakhogy eljöttél, oh, csakhogy ill 
vagy, én édes, egyetlen Szerelmem I"--------------

Hullanak a falevelek, egyre hullanak . . .
-------------Isinél találkoznak az ifjú s a szőke 

leány ott a kis pádon, a fák alatt.
„Miért sirsz, édesem?"
„Már kétszer nem voltál itt és éti hiába 

vártalak 1“ zokog a leány.
„Bízzál bennem és jövendő boldogságunk

ban I Legyen ez a karikagyűrű elmulhalatlan sze
relmem jelképe". És a leány felhúzta ujjúra, de 
azért csak tovább zokogott — — —

A falevelek még most is susognak, még most 
is hullattak lassan, egymásután .. ,

És a szőke leány hiába várta 
kedvesét ezután, hiába sirl, zokogott. A hűtőién 
nem tért többé vissza, nem vigasztalta üt meg
mérhetetlen fájdalmában

Halott volt az erdöszéli kastélyban, 
gyönyörű szép halott: a szőke leányt fektették 
aranyos koporsóba.

„Áll baja volt a lelkemnek, mitől halt 
meg?" találgattak a jószivü emberek. Nem 
volt más baja, csuk a szive, szakadt meg.

A halottas menet bekanyarodott az erdőbe, 
hogy a szőke leány utolsó kívánságát teljesilsék: 
eltemették erdözugásban, vadvirágok közé, sötét 
fák árnyékába. Eltemették, azután elfelejtették.

És az ifjú, a hütelen, megludta-e elhagyott 
kedvese gyászos halálát, eljött-e csak egy könnyet 
is ejteni sirhalmához ? — — —

Az őszi falevelek mind lehullottak már, elbo
rították a sirhanl márványkcreszljél, utolsó nyíló 
virágait. Ezt, ezt a nagyon szomorú történetet 
susogták a bánatos ifjúnak. Ö megértette és még 
haloványabb lett . . .

Iparosok kirándulása. A szegedi kereskedelmi 
és iparkamara által f. évi augusztus 20-án, Sze
geden rendezendő kerületi iparosgyűlés tudvalevőleg 
össze lesz kötve hasznos tanulmányokkal, a miket 
bőségesen nyújtanak a Szegeden működésben levő 
nagyobb ipartelepek, szövetkezetek, gyárak, ipari 
szakiskola stb. Az iparosok nagy kedvvel föl is 
kapták az alkalmat; amennyiben a kerület két 
vármegyéjéből már eddig is több mint ötszázan 
jelentkeztek a gyűlésre. És pedig : Szabadkáról 97, 
Újvidékről 64, Bajáról 22, Ó-Kanizsáról öl, Ó-Becsé- 
röl 40, Zentárói 32, Cservenkáról 37, Palánkéról
20, Bezdánból 48, Apatinból 4, Topolyáról 28, 
Dorozsmáról 17, Ósóvéról 21, Kóláról 21, Gajdob- 

j várói 7 résztvevő jelentkezett. Kisebb számban 
! jönnek inég Temerin, Pelrovoszello, Bulkesz, Zsablya, 
j Kulpin, Futták, Kuczura. Sándor stb. községekből. 
' Nagyobb csapatok vannak még jelezve Hmvásár- 
( helyről, Szentesről, Zomborból, Csongrádiéi stb. 
i A gyűlés tehát nagy arányúnak Ígérkezik annál 
j is inkább, mert össze van kötve két nagyobb- 
I szabású kirándulással. Az egyik Zentára tervez

tetik az oltani ugyanazidőben nyitva levő kiállítás 
| megtekintése és a gyűlésnek olt való folytatása 

czéljából. A másik kirándulás Budapestre terve- 
z.ödilr, a hol Szent István napján nyílik meg a 
szegedihez hasonlóan rendezendő kerületi muiika- 
kiállitás és ahol a kir. technológiai iparmuzeum- 
ban iewiutaldsra kerülnek a kisiparban használatos 
összes munkagépek működésük közben. A kereske
delemügyi miniszter nagy fáradsággal gyűjtötte 
össze a munkagépeket és augusztus hó utolsó 
felében állandóan üzemben tartatja azokat, hogy 
a kisiparosok szemlélhessék az üzemükben elő
nyösen felhasználható segédeszközöket. Ez alka
lommal terv szerint a Szegedre ránduló bácskai 
és csongrádmegyei iparosok közül csoportos kirán
dulás lesz Budapestre, az éjjeli vonallal augusztus 
20-án indulván fel és este érkezvén haza. Buda
pesten eltölteni egy teljes nap van és másnap 
minden résztvevő otthon lehet. A budapesti útra 
is féláru III. oszt, menetjegy kedvezmények állnak 
rendelkezésre. E kedvezmény augusztus 18-tól 
szeptember 18-ig érvényes. Igénybe veheti min
den iparos, a ki a budapesti kerületi kiállítást és 
a munkagépeket megtekinteni kívánja. Igazolvá
nyokat készséggel küld levélbeli kérésre a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara.

Nyilttér.*)

I QftrítlÁbnalf kik a bort savanyuvia-w.tel azé OUl IVUlkllClikj rétik vegyíteni, mindenük M5tt r

ijwnihatő.*' E viz közömbösíti a bor savát és az italnak 
'előtte kellemetes, ingerlő mellékizt ád, annélkül, hogy 

feketére festené. *
(•E rovatban közlöttokért fololőssógot nőm vállal a 

szork.

HIRDETfiSEK_

Kiadó bolthelyiség.
Báró Eötvös Józséf-ulcza

Scherer Antal-féle házban 

november l-ére 
egy bolthelyiség kiadó.

Bővebbel
Sdierer Antal

háztulajdonos.

Nagyérdemű közönség!
Van szerencsén', teljes tisztelettel jelen

teni, hogy Baján, a Bódog-téren az 
eddig Wagner Antal könyvkereskedő 
által birt helyiségben egy teljesen modern 

fűszer- és divatáru- 
kereskedést

rendeztem be. Midőn ezt nagybecsű tudo
másukra hozni szerencsém van, egyszersmind 
tisztelettel közlöm, hogy a fűszer- és cse- 
megekereskedés szakmájába vágó czikkeken 
kívül nagy választékot tartok minden néven 
nevezendő úri és női divatezikkekben 
s azokat a lehető legolcsóbb áron bocsátom

■ árúba,
Szives támogatást kérve, maradtam 
Baja, 1903. augusztus hó 1.

kiváló tisztelettel

Rossmann K.
6209. szám, 
tkv. 1903.

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

hogy az árverést Állaga Ottó bajai ügyvéd által képviselt 
Bajai Takarékfénztárnak, Várkonyi Ferencz gyám által kép
viselt kiskorú Arnold Ilona, István, Katalin, Mária, József és 
Kálmán, úgyis mint Siegl György ismert örökösei bajai 
lakósok ellen 1400 korona tőke, ennek 1901. évi julius 
hó 1-töl járó 8°/o-os kamatai, 113 korona 30 fillér eddigi, 
28 korona 60 fillér ezuttali és a még felmerülendő költ
ségeknek, nemkülönben csatlakozott özv. Galuska Pálné 
bajai lakos 300 korona s járulékai iránti követelésük 
kielégítése végett az 1881. évi LX. t.-czikk 144. és követ
kező §§-ai alapján a szabadkai kir. törvényszékhez tar
tozó, a bajai kir. járásbíróság területén lévő, a bajai 
2391. szánni betétben I. 1—2. sorszám alatt, felében 
Sziegl György, felében kiskorú Arnold Ilona, István, 
Katalin, Mária, József és Kálmán nevén felvett 1845., 
1846. hrszámu Kiácsávoly, Szegedi-ut 118. számú ház és 
kertre 1315 korona 10 fillér kikiáltási árban ezennel 
elrendeli és annak Baján a telekkönyvi árverési helyi
ségben 1903. évi augusztus hó 10-ik napjának délután 3 óráját 
kitűzi, a midőn a fentebb körülirt ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

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

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

Romátka,
kir. albiró.

Legjobb minőségű

COXOT 
igen nagy hőfejlesztéssel 

métermázsánként

1 forint 60 krért
házhoz szállítunk.

Előjegyzéseket októberi szállításra irodánkban
| — --------------- elfogadunk. ~ - ........ .

Scfiőn Antal és Séza.
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WAGNER JÓZSEF 
vegyészeti ruha- és fehérnemű, mosó-, vasaló 
===== és függönytlsztlló Intézete ===== 

B. Eötvös József utca BAJA 701. sz. az udvarban

(A Schlieszer-féle házban, a cziszt. rendház mellett.)

Ajánlja a teljesen újonnan berendezett 
intézetét, hol mindennemű W úri-, női- és 
gyermekruhák, papi öltönyök, katona egyen
ruhák. háztartási czikkek. selyem, bársony- 
és szövetfüggönyök. térítők hímzések és 
bútorszövetek, keztyük. lpffAlpoÁhlvin 
nyakkendők és napernyők 1 vgUlvdVUUÍlll) 

gyorsan és pontosan “TTL 
szakmába vágó, de itt fel nem sorolt tárgyak is.

2(>05. szám
1903.

Pályázati hirdetmény.
Járásomhoz tartozó Dautova, Bóreg, 

Szántóvá, Csalaalja, Baracska és B.-Monos
tor községekből álló, Dautova székhelyivel 
rendszeresített és lemondás folytán meg
üresedett körállatorvosi állásra pályázatot 
nyitok.

Az állás javadalmazása évi 1200 kor. 
készpénzfizetés és a községekkel egyezsé
giig megállapítandó látogatási dijak.

Pályázati kérvények kellően felszerelve 
folyó évi szeptember hó 15-ig nyújtandók be 
hozzám.

Baján. 1903. évi július hó 28-án.

Vojnits Máté s. k. 
főszolgabíró.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarfiapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Egy jó házból való fiú 

TANULÓUL 
felvétetik.

Bővebbet: e lap kiadóhivatalában.

Nagyon finom selymek,
valamint egyszerit zsáaerok is 1)0 flllérlól följebb föliilmúlliatallaa választékban. a legolcsóbb ámít 
mellen. - akárcsak nagyban való vásárlásnál méterenként és ruhánként magánosoknak >s postadfj- es 

-............. vámmenteseit Minták porlómontesen. Loveldíj 2-i fillér. -

Selyemszövetg'yár Unión

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

Törlesztéses
kölcsönök

Itt az alkalom, 
hogy mindenki

tíz egészségtelen, penészesedet szalmazsák ját 
eldobhassa és helyébe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, fakerelü 

aezélsodrony ágybetétet

1 
í < 
I
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..BAJAI HÍRLAP-
KIADÓHIVATALA.
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engedélyeztetnek fiiI dbi ritlkok ra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 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

7T— SZEGEDEN. —
Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

(; rendelhessen nálam, mely
g? tartós és olcsó, szag- és féregmentes, 

2 ennélfogva egészséges. Az ágy belméreté- 
2 nek beküldése után, unnak megfelelően 

szállilju a készítő :

4 ifj. UTRY PÁL, Baja.
$ w WW

®REISZ ÉS PORJESZ®
BÚTORGYÁRA BÉKE S-C S A B A

BAJA
Erzsébet királyné-nteza. volt Mészáros-féle ház.

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyári arak.

Mindenféle diszitő- és kárpitos munkák elvállaltalak.
Egy jó házból való fiú kárpitos tanonczul felvétetik

KAZAL JÓZSI In
■W ± W BLA Á.

KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN, BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

A

..BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

UNK"*  Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállultalnak ti, m.: **9im

fiönyvefi, folyóiraton, ügyvédi- és üeresüedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK. 

EUEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLAK.

LAKODALMI MEGHÍVÓK. avAS1=SE?5
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

ffiáli megfiivóíi a legiztésesebb fiivitelben olcsó áron ílészittetnefi.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A
..BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

WT Hirdetések olcsó áron felvétetnek.
W Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TBffl

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


