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BAJAI HÍRLAP
Társadalmi Hetilap.

Megjelen minden vasárnap reggel. 
Szerkesztőség: Városi bérház. I. emelet.

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

Felelős szerkesztő es laptulajdonos:

Dr. Lemberger Ármin.

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

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

Az anyák gondja.*)
(Levél a szerkesztőhöz.)

Kedves Szerkesztő Uram !

Tanácsért jövök Önhöz, kedves Szer
kesztő Uram, mert tudom, hogy szívesen ad 
tanácsot azoknak, akik rászorulnak. Tele a 
fejem gonddal, bajjal, búval, a gondokat a 
gyerekek csinálják, a leányaim. A legnagyobb 
elvégezte az ö 4 polgári osztályát és nem 
tudok vele mit csinálni. Össze-vissza 14 
esztendős, akit tehát nem tarthatok még 
odahaza „nagy leány“-nak. Varrni tanulni 
nem járatom, mert sokkal véznább, sem
hogy reggeltől estig a varrásnál görnyedhetne. 
Otthon nem taníttathatom, mert sokba kerül 
és mi a férjem fizetéséből nem győzzük a 
nágy kiadásokat egy gyerekre, mert többen 
is vannak. Mondja csak meg kedves Szer
kesztő Ür! mit csináljak a leányommal ? 
Hát soha sem kapunk felső leány-iskolát, 
ahol gyermekeinket tizenhat-tizenhét éves 
korukig taníttathatnék és nem volna velük 
addig semmi gondunk? Kérem, Írja ki az 
újságba a mi bajunkat. Talán kedvez a 
szerencse és ha az én leányom — a most 
legnagyobb — nem is veszi használ, a többi 
és mások leányai hasznát láthatják.

Szívélyesen üdvözli w anya.
* *

♦

Örömmel adtunk helyet e soroknak, 
mert magunk is régen küzdünk városunk 
közoktatásügyének fejlesztésén. Meg vagyunk 
ugyanis győződve róla, hogy városunk közön
sége, a kereskedők, orvosok, ügyvédek, hivatal
nokok és részben az iparosok gyermekei 
nagy létszámot biztosítanának egy felső leány
iskolának, olyan nagy létszámot, amelyért 
érdemes volna az iskolát megnyitni és hisz- 
szük, hogy városunk intelligens közönsége

*) Lapunk legutóbbi számához elkésve érkezett.
Szerk. 

rá is szolgált egy felső leányiskola alapítá
sára. Ha pedig figyelembe veszszük, hogy a 
távoli vidék lakóssága is milyen előszeretettel 
küldi egyátalán gyermekeit Bajára iskolába, 
úgy bizton megállapíthatjuk, hogy az iskola 
nagy látogatottságnak örvendene.

Sajnálatos körülmény, hogy e téren 
való hosszú, sokféle fáradozásoknak csak 
annyi ereeménye van eddig, hogy városunk 
közigazgatási bizottságának legutóbbi ülésén 
a tagok egyike közbeszólt, hogy mi lesz a 
felső leányiskolával és mi sajnálattal tapasz
taltuk hogy a főispán és a polgármester 
egyaránt csitította a jeleidevöket, hogy az 
milyen drága iskola —• szervezni drága — 
és ezért nem létesíthető. Mintha nem tudná 
azt ország-világ, hogy városunk már-már 
alig bírja kulturális kiadásait a saját jöve
delmeiből fedezni, mintha a tisztviselők fize
téseinek felemelése esetén nem állna be 
önmagától annak a szüksége, hogy közok
tatási kiadásainak fedezésére államsegélyt 
kérjen ez a város.

Közoktatásügyünk rendszertelenségére 
vigaszul — sovány vigaszul — szolgálhat 
az, hogy mindmáig nem tudtuk az egy czél 
felé törekvő szellemi- és anyagi erőket össz
pontosítani. Értjük ez alatt a városi- és izr. 
bitk. polgári fiúiskolákat, melyekben annyi 
a középiskolai- és polgári tanerő, hogy belőlük 
egy polgári- és felső kereskedelmi iskolát 
bőven el lehetne látni, az izr. hitfelekezet 
polgári leányiskolájának tanerőivel és bejáró 
tanárokkal pedig teljes tagozatú felső leány
iskolánk is lehetne.

Sajnálni való, hogy ezek még mindig 
megérni való és nem megért gondolatok, 
de még inkább lehet sajnálni, hogy nálunk 
kevés az eső, amely a szellemeket megter
mékenyíti és kevés olyan napfény van, 
amely a gondolatokat megérlelné.

Várjunk. Szerk.

Visszás közlekedési állapotok.
A buja-szabadkai vasút és a baja-apatini hajójáratok 

menetrendjéről.

Ha nem volna szomorú valóság, el se tudnók 
hinni, hogy a MÁV. igazgatósága nem iparkodik 
segíteni azon, napjainkban szinte hihetetlenül meg
botránkoztató körülményen, mely általános bosszan- 
kodásra ad okot napról-napra, a melynek indokolt 
beadványban l)r. Flesch Amim mohácsi rabbi 
és társai adtak kifejezést a közigazgatási bizott
sághoz Pécsre benyújtott panaszfeliratukban és 
a mely ügyet a baranyavármegyei közigazgatási 
bizottság magáévá téve, a megye határozata alap
ján indokolt felterjesztést adott a „MÁV.“ igazgató
ságához február havában tartott közgyűlésén, a mire 

1 még csak válasz sem érkezeit, — annál kevésbbé 
érdemleges elintézés. A mely tény bővebb magya
rázatra nem szorul, eléggé jellemző közlekedési 
politikánk vezetőire.

De ujj i Isiik fel újra Baranyamegye panaszát 
a melyet ep oly joggal nevezhetünk Bácsmegye 
érdekei károsításának is.

Ugyanis a Magyar Pólyám és Tengerhajózási 
Részvénylársulat felismerve ezen vidék fontos köz
gazdasági érdekeit, mely hivatva volna az úgyis 
rendkívül nehézkes forgalmi összeköttetés meg- 
könnyilésére e kél vármegye közöli — nehány év 
óta naponként (kivéve csütörtököt) reggel fél 4 
órakor hajót meneszt Apátiából—Bajára, érintve a 
közbeeső nagy helységeket. De már most ha valaki 
Bajáról tovább akar utazni Szabadka, Szeged 
vagy Zenla, Ó-Becse felé — az a MÁV. — belát- 
hallan bölcsesége és kifürkészhetlen politikája 
miatt a Bujáról induló vonatot már nem érheti el, 
mert a mikor az ugyanazon állam által szubven- 
czionáll hajó fütyül — ugyanabban a pillanatban 
l'ütyöl a vonat is, bár tudvalevő dolog, hogy a leg
jobb íiakkernek is 20 perezre van szüksége, mig 
az utas a hajóállomástól a vonathoz ér! Miért 
nem várhat e vonat 11 óráig az elindulással ? 
Hisz a hajó nem indulhat előbb fél 4-nél, mert 
akkor meg sütet van az őszi-tavaszi időkben. De 

! a vonal 2 óra alatt beér Szabadkára, a hol egy

____ T Á R C Z A.
Hangulatok.

A „BAJAI HÍRLAP- EREDETI TÁRCZÁJA.
Irta: Idem.

Az ember ott dolgozott az irtáson.
A süppedékes talajról csak alig hogy elhú

zódott a viz, atnodább még nyaldossa az erdő 
szélét, de itt már csak a fűszálakon, a buja vad
növényeken ragyog a viz gyémántcseppje; a sűrű 
lombokon át mosolyog a szeptemberi nap jóleső, 
gyöngéd melege, az egész tájék tele van a friss 
széna finom illatával.

Csupa hangulat, csupa szilt, csupa illat itt 
minden, poéta ember, iró, philosophus mit ki nem 
tudna itt okoskodni I . . .

De hát a szegény munkásember, kiváltkép
pen ha három évig szívta a börtön dohos levegőjét, 
nem törődik hangulattal, illattal.. . Honnan is venné 
az érzékel a poezis iránt, a nehéz munka csak 
a prózái tűri meg. Hanem a levegőt, az édes, 
üde erdei levegőt szívja mohón, telhetetlonül.

A fejszéje meg-megvillan a napfényben, a 
mint lecsap u nagy falörzsre, hogy hasábokra 
vágva, szép, egyenletes ölbe rakja őket.

Fárasztó munka, rosszul is fizetik.
De egy rabviselt embernek, aki csak nemrég 

tette le a dttróczruhál, örülnie kell, hogy egyáltalán 

munkát kap, ha elfelejtik az emberek, hogy a 
kezére vér tapad . . .

És hát villog a fejsze, recseg, ropog a fa 
a súlyos csapások alatt . . .

Azonközben pedig lehet gondolkodni. Mert 
gondolkodni muszáj. Szegény ember inkább a 
jövőre gondol; a mi elmúlt, azt elfelejti. Ha csak 
igy lehelne három nyomorúságos esztendőt eltö
rölni, almuk keserű történetét elfelejteni I

Hej, mert a szegényember át-át éli a Gol
gotáját ezen a földön I

Sok sötét bűnnek eredendő oka a bor, a 
szesz, az állattá lealacsonyító mámor, hogy emész
tené el a gyehenna tüze a pokol e fajzatát . . .

A bor, a bor, ez vette el az ö eszét, ez 
adta a kezébe a gyilkos szerszámot I Józan észszel 
nem tette volna 1

Nem, megesküszik akár az egy igaz Istenre I

Mert kelten szeretlek egy leányt. Régi tör
ténet bár, de uj marad mindig: a leány a másikat 
választotta. Nagy keserűségét magába fojtotta, 
amig egy átmulatott éjszakán kicsalla a mámor 

I a szivéből és a szerencsés velélylárs meghall a 
' keze alatt . . .

Így volt . . .
Pedig nem akarta. Minek is?
Az asszony megátkozta, talán még a gyér- i 

j mekét is arra tanítja, hogy bosszút kérjen az apja , 
I gyilkosáru . . ,

Megforgatta a ballát, szilajul lecsapolt vele, 
nyílegyenesen hasadt a fa a súlyos ülés alatt . . .

A mező felöl, hogy, hogy sem, egy apró 
kis gyerekembe!’ settenkedett előre.

Az anyja a mezőn dolgozott, öt meg ide
csalták a csattogó fejszecsapások. Nagy, bámuló 
szemekkel nézte az erősen dolgozó embert, sóvá
rogva a sok, szerle heverő fát! Istenkém, milyen 
szép puskát lehelne itt faragni I Lám, ha neki 
ilyen apja volna, ilyen erős, munkás ember, az 
bizonyosan csinálná neki puskát, még sárkányt is, 
szép, czil'ra papirosból és megengedné bizonyosan, 
hogy megfűrödjön ott a folyóba.

De hát neki nincs apja, valami gonosz ember 
ölte meg és hát nem is lesz őneki se puskája, se 
sárkánya I

Elszontyolodva pacskolla barnára égetett 
lábaival az iszapos sarat, vágyódva nézegetett a 
viz felé, meg is indult arra, lopva, óvatosan, ne
hogy észrevegyék.

Az ember pedig félszcmmcl figyelt reá. Látta, 
mint ér a viz partjához, mint dobja le apró kis 
ruháját, belekuszik a vízbe, belekönyököl u ho
mokba, nagy gyönyörűséggel sütkérez a napfény
ben . . .

Az ember jóizüt mosolyog a bajusza alatt... 
Azonközben pedig folyik a munka, villog a 

fejsze a napfényben, recseg, ropog a széthasított fa.
Egyszerre locscsanás hallatszik, vékony gye

reksikoly, aztán csönd. 
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órakor megérkeznek minden oldalról a vonalok és 
esak fél keltőkor indulnak tovább.

Tollát egy fél órát még ott vesztegelhetne a 
vonat és a publikum még a vendéglősnek Sza
badkán is hasznára lehetne, ott időzvén elég idegen, 
és az utazó közönség nem volna kénytelen esteiig 
várni a Hajáról induló vonatra, elmulasztván az 
összeköttetést minden irány fele.

Reméljük, hogy ezen jogosult panasz vala
mikor mégis esak meghallgatásra talál illetékes 
helyen.

Helybeli és vidéki hírek.
Versenytárgyalás a baja-báttaszéki hiti mim 

kálatára. A -Pesti Napló", mely állítólag első 
sorban közgazdasági érdekeltei képvisel, megtá
madja a kereskedelmi kormányt, hogy az ijesztő 
munkátalanság némi ellensúlyozására a befektetési 
törvényjavaslatban előirányzott munkálatok néme
lyikét saját felelőssége tudatában meg akarja való
sítani. Így egy stratégiai szempontból rendkívüli 
fontossággal bíró székely vasút munkálataira tar
tották meg az árlejtést. A nyert fölvilágositás nem 
nyugtatta meg a nevezett lapot, mely f. hó 3-iki 
számában újabb támadást intézve a kormány ellen, 
támadó közleményét ezen bennünket közelebbről 
érdeklő megjegyzéssel fejezi be:

...1 baja-báttaszéki hidra is most hirdettek 
versenytárgyalást, arra is azt mondják majd, hogy 
szükség volt rá. Emlékezünk rá, hogy vagy tiz 
évig sürgette az ellenzékről néhány, a kerületével 
érdekelt képviselő ennek a hídnak megépítését, 
de akkor sohasem volt sürgős. Most egyszerre, 
nem tudni hogyan és nem tudni miért, halasztha
tatlanná deklarálta a kormányzati bölcseség".

Igazán sajnáljuk, hogy nincsen arról tudo
másunk, hol és mikor irta ki a kereskedelemügyi 
kormány a versenytárgyalást ezen híd munkála
taira és arról itt, az érdekelt vidéken bizonyára 
tudomással bírnának. Versenytárgyalásokat nem 
titokban tartanak meg cs eddig mi hirt se kaptunk 
arról, hogy a baja-báttaszéki hídnak akár csak 
részletes tervei is elkészültek volna már. De ha 
csakugyan már ott tartanánk, hogy az árlejtés 
előtt vagyunk és igv az ország egy nagy részének 
elsőrendű gazdasági és forgalmi érdekének kielé
gítése közvetlenül a megvalósulás elé jutott, azért 
a legteljesebb elismerés illeti a kormányt, mely , 
nőm hagyja el az ország legvitalisabb ügyeit csu- ' 
pán kényelemszeretetből és még távozásában is, 
amennyire ez hatalmában áll, javítani óhajt külö
nösen a vidék teljes pangásán.

Városi közigazgatási bizottsági ülés. Törvény
hatóságunk közigazgatási bizottsága — a polgár
mesteri hivataltól nyert értesülésünk szerint — - 
szeptember havi ülését folyó hó 15-én délelőtt 10 
órakor tartja meg a városi székház 2. sz. tanács
termében.

A nemzetközi békekonferenczia bajai tagja. 
Ma, szeptember 6-án Bécsben nemzetközi béke- 
konferencziát tartanak, melyen dr. Reieh Aladár, 
városunk országgyűlési képviselője is részt vesz, i 
mint a békekonferenczia tagja. — Báesmegyeböl 
még Vermes Béla, Latinovits Géza és Piukovics 
József országgyűlési képviselők tagjai a békekon- 
ferencziának.

Az ember fölkapja a fejét, a vízre néz ... 
a gyerek nincs.

Megdermed a karja, lába elé esik a bállá.
A mező felöl egy kétségbeesetten kiabáló 

asszony rohan előre. Meg-meg botlik a szerte 
heverő fadarabokban, már messziről kiállja: Mentse 
ki, fogja ki, az Ég szerelmére könyörgök.

Az ember hátra hőköl, bámul szinte lelke- 
vesztetten az asszonyra, olyan ismerős, mégis, j 
mintha kísérletet látna, megborzadt tőle. . . Ez öl 
Ez hát az ö gyereke1

,Ha Istent ismer kegyelmed, kiáltja össze
kulcsolt kezekkel könyörögve az asszony, ha Istent 
ismer, mentse tneg!“

Ha ismer-e ? . . .
Hát ismer I
Kél ugrással a folyóba veti magát, fölbukkan 

előtte a gyerek, utána kap, lebuknak mind a 
kelten, aztán .... aztán megvan, a vállához 
emeli, a másik karjával erősen szeli a vizet . . .

Leteszi a fűre, rázogatja, dörzsölgeti, a gye
rek prüszköl, fölnyitja a szemét, rámosolyog az 
anyjára, aki boldogan borul rája, melengeti a 
csókjaival, könnyeivel . . .

Az ember áll némán és nézi . . .
A szeme könnyez . . .
... A fűszálakon vízcsepp ragyog, a nap át

mosolyog a lombokon, telve a levegő friss széna 
illatával . . .

Csupa hangulat az élet, egyéb semmi I

Hetyey Sámuel pécsi püspök halála. Városunk
ban is valóban őszinte megillelödésl kellett az a . 
szomorú hir, hogy/n7i/ei Helyei/ Sámuel pécsi püspök, i 
a magyar püspöki karnak ez a lenkölt gondolko
zása és igazan liberális tagja f. hó 1-én Karlsbad- 
ban váratlanul elhunyt. A lajdalmas halálhír 
gyászba borította az egész magyar klérust, es 
Pécs város közönségének minden színárnyalata 
siratja a legjobb lelkiatya halálai. A pécsi sajtó is 

párt- es felekezeti különbség nélkül — impo
záns módon siratja el Hetyey Sámuelt, kinek holt
telemül. hazaszállítják és a pécsi vártemplom kata
kombájában helyezik örök nyugalomra holnap. 78-ik 
tagja volt Széni Mór püspöki székének, es ,>8 ével . 
élt. Az örök világosság l'ényeskedjék halhatatlan 
szellemének I

Hivatalos órák a városházán. A városi hiva
talokban a nyári szünidő letelvén, szeptember hó 
1-élöl kezdve délután is tartanak hivatalt.

Uj tanárok a fögymnasiumunknál. A zirczi apái 
által Sz.-Fehérvárról a bajai fögvmnasiumhoz át
helyezett Richler Mátyás, továbbá dr. Szegliy Ernő 
és Pölöskci Kornél tanárok szeptember 1-én fog
lalták cl állásukat fögymnasiumunknál.

Esküvő. Scherer Karoly kereskedő, a helybeli 
úri fiatalság általánosan kedvelt tagja f. hó 28-án 
vezeti oltár elé menyasszonyát, Rutterschmidt 
Erzsiké úrleányl a budapesti erzsébet-városi róm. 
kath. plébánia templomban.

Eljegyzés. Gyctriy Andor b.-ahnási gyógy
szerész ma este vált jegyet Knbinszky Pál szent- 
istváni érsekuradalmi számtarló leányával, Stefánia 
úrhölgygyel.

Eljegyzés. Lukács Viktor adorjáni (Tolna m.) 
gazdatiszt folyó hó 6-án tartja eljegyzését Blocli 
Ilonka kisasszonynyal, Bloch Mór hajósi gőzmalom
tulajdonos leányával.

Házasság. Fényes esküvő volt folyó hó 2-án 
Pozsonyban. Ifjabb Latinovits Pál, az osztrák
magyar bank tisztviselője, Latinovits Pál bács- 
megyei főispán íia vezelte oltárhoz Nornsee, Szidi 
kisasszonyt. Az esketési szertartást Schiller pápai 
kamarás végezte fényes segédlettel. Az esküvőn, 
mely a koronázó-templomban folyt le, előkelő kö
zönség veit részt; nyoszolyóleányok voltak; Far
kas Mariska, Dobrovits Margit. Förster Emmy és 
Noszlopy Ilonka. A polgári esketésnél tanuk voltak: 
Piukovich Elemér és Farkas Ferencz.

Utczáink elnevezése. Az uj utczajelzö és ház
szám táblák kifüggesztését immár megkezdették. 
A jelzők és táblák csinosak és tetszetőseit, de I 
véleményünk szerint nagyobbra kellett volna esi- i 
nalni.

Mulasztást és kegyelelsértésl látunk abban, 
hogy az 1848/49-iki szabadságharez hős táborno
kának, Perczel Mórnak, ki különösen a Bácska 
felszabadítása körül szerzett elévülhetetlen érde
meket, nem jutott hely utczáink uj elnevezésében.

Halálozás. Olibonszki Szávó szerb tanító m. 
hó 30-án éleiének öl ik évében jobblétre szen- 
derült. Végtisztessége e hó 1-én ment végbe.

Az ipartestület köréből. Reieh Vilmos és Reieh 
Gyula urak a bajai ip'artestület házrészjegyeinek 
kamatait a testületnek ajándékozták. Fogadják ezért 
a testület köszönetét.

Iskolai értesítés. A bajai 1. kath. nöegylet 
elnöksége értesíti a t. közönséget, hogy a Miasz- | 
szonyunkról nevezett iskolanénék helybeli zárdájá
ban általa fönlartolt kisdedóvó intézet, a zárdá
ban folyó építkezések miatt, az idén zárva marad, j

Lassale-ünnepély. A bajai általános munkás 
asztaltársaság f. évi szept. 8-án. saját helyiségé
ben (volt Képezde-kerl) Lassale ünnepély-t rendez. 
Belepti-dij 60 fillér. Kezdete este 8 órakor. Műsor: 
Nyitány: Lassale Ferdinánd emlékéről. Ének és j 
szavalatok. Világposta. Polgári házasság. Táncz. !

Szüreti mulatság. A bajai épitö-munkások 
1903. évi szept. hó 13-án vasárnap, a Leucsuk- 
féle vendéglő összes helyiségeiben tánczvigalommal 
és világpostával egybekötött szüreti mulatságot I 
rendeznek. Belépti-dij személyenkint 60 fillér. A | 
tiszta jövedelem a „Magyarországi épitö-munkasok 
szakcgyesiilete" bajai csoportjának javára fordil- 
talik. Pénzlárnyitás */a7  órakor, kezdete 8 órakor. 
Jegyek előre válthatók a rendezöbizottságnál. Felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapikig 
nyugiáztatnak.

Zarándoklat Rákóczi sírjához. Mint értesülünk, 
mozgalom indult meg Konstahtinápolybti Rákóczi 
sírjához szóló zarándoklat érdekeben. Á mozgalom 
élén Thaly Kálmán országgy. képviselő, Vámbéri 
Ármin egyetemi tanár, Desseffy Arisztid a képvi- 
sclöház titkára, báró Nyary Jenő, a főrendiház 
háznagya, Szádeczky Lajos dr. egyetemi tanár és 
Wosinsky Mór apátplébános áll. Ezen férfiakból 
all az előkészítő-bizottság is, akinek aláírásával 
felhívás jelent meg, amely lelkes szavak után ki
jelenti, hogy mindaddig, tunig a szent hamvakat 
haza nem hozzák: Rákóczi konstantinápolyi sírja 
legyen a magyar nemzet bucsujáró helye. A zarán
doklat október havában történne meg, amikor a 
közeli Kis-Ázsiábán meglátogatnák még Thököly 
Imrének, a kuruez királynak és Guyon Rikárdnak, 
az 1848 49-iki szabadsaghttrez hős tábornokának, 
a branyiszkói oroszlánnak sírját, valamint elzarán
dokolnának még Rodostóba is, Rákóczi és társai 

utolsó kálváriájához. A kik ebben a Rákóczi dicső 
szellemének szentelendő nemzeti zarándoklatban 
reszt óhajtanak venni; jelentkezzenek az előkészítő 
bizottság irodájában (Budapest, Kishid-u. 4.), a 
honnan részletes tervrajzot kaphatnak.

Dijákjaink berukkolása. Ez idő szerint nem 
a katonáéit berukkolásáról van szó, mely az idén 
az ex-lex miatt ismeretlen ideig elmarad, hanem 
n diákok berukkolásáról. melyet hála Isten az 
Ól-szagnak törvényen kívüli állapota meg nem hiúsít. 
A beiratások immár a tanítóképzőt és a zárdát 
kivéve az összes helybeli iskolákban befejezést 
nyertek es most megint jóval élénkebb és mozgal
masabb — mi tűrés-tagadás — bizony kihalt váro
sunk képe.

Erdők Bácskában. Az erdők átlaga 1902. 
végén volt 75.735 k. kőid. Az 1901. é. állapothoz 
képest 19.942 h. apadás onnan ered, hogy az 
apalini m. kir. erdőhivalal kerületében telepítési 
czélokra 19.185 h. lett az erdők állományából 
elvonva, 757 h. irtása pedig szőlőtelepítések czél- 
jából engedélyeztetett.

Uj postahivatal a baja-szabadkai vonalon. 
A temesvári m. kir. posta igazgatóság közhírré 
teszi, hogy Bács-Bodrog vármegyében,a Szabadka- 
Baja vasul „ Bácsalmási szülök" állomásán, 1903. 
szept. l-én uj postahivatal lép életbe, mely levél, 
pénz és csomag küldemények, 1000 koronáig terjed
hető postautalványok, utánvételek és postai meg
bízások felvételével, továbbításával és leadásával, 
továbbá pástatakarékpénztári szolgálattal van meg
bízva. Az uj postahivatal összeköttetését a Szabadka 
és Baja között közlekedő 13. és 14. számú kalauz 
postákkal, valamint a Kunbaja és bácsalmási szőlők 
vasúti állomás közt naponta kétszer közlekedő 
gyalog küldönezjárat utján nyeri és kézbesítési 
területe a bácsalmási szölötelepre terjed ki.

Egy bajai iparostanoncz büntetése. Február 
12-én este történt Baján, hogy Csótics Mátyás 14 
éves mészáros tanoncz az iparos tanoncziskolából 
kijövet, Honig Ferencznek egy bottal úgy a szemére 
iitötl, hogy a szerencsétlen gyerek 20 napnál 
tovább beteg volt, s szemevilágát jórészben elvesz
tette. A szabadkai kir. ügyészség, sértett följelen
tésére súlyos testi sértés büntette miatt emelt 
vádat és ügyében a napokban Ítélkezett a bíróság. Te
kintetbe véve azonban, hogy vádlott még nem töltötte 
be 16. életévét, a bíróság teslisértés vétségében 
mondta ki bűnösnek s ennek alapján 2 hónapi 
fogházra, továbbá 20 korona pénzbüntetéssel meg
váltható 2 napi fogházra Ítélte. Védő és vádló 
felebbeztek.

Bács vármegye szölökulturája. A kerület 
szölőkulturája kedvező eredményeket értei, amenv- 
nyiben a telepítés jelentősen haladt és a termés 
is, legalább mennyiségben, igen kielégítő volt. Az 
uj szőlőtelepítésekből mintegy 2000 hold homok
talajra esik. B.-Bodrog vármegye összes szőlőterü
lete 1902-ben 14.557 hektár volt; must termett 
összesen 216,192 hektoliter, előállított bor 194,473 
hekt., eladott szőlő mennyiség 3,346 mm. s a 
termelés értéke 4.460.379 korona.

Hangverseny Mélykúton. A Budapesten szé
kelő „ Bács-Bodrogmegyei Kör" jótékony alapja 
javára Mélykúton igen sikerült hangversenyt ren
dezett, mely úgy erkölcsi, mint anyagi siker szem
pontjából messze meghaladta a szokott nyári 
mulatságok niveauját. Az est bevétele 450 korona, 
s bár a kiadások nagyon megnyirbálták, mégis 
210 korona tiszta nyeremény maradt.

Vasúti előmunkálati engedély. A kereskedelmi
m. kir. miniszter Rélhey Ferencz vállalkozó buda
pesti lakosnak, a baja—zombor—újvidéki helyi
érdekű vasul Hódság, esetleg pedig Parabuly 
állomásától Bács nagyközségig vezetendő, rendes 
nyomtávú, gözmozdonyu, helyiérdekű vasútvonalra 
az előmunkálati engedély érvényét egy évre meg
hosszabbította.

Öngyilkos könyvelőnö. Beck Józsa, a bács- 
topolyai takarékpénztár könyvelőnője in. hó 29-én 
szájba lőtte magát. A szerencsétlen leány azonnal 
meghall. Az öngyilkosság oka reménytelen szere
lem. A könyvelőnö állítólag szerelmes volt az 
intézel egyik alkalmazottjába, de az nem viszo
nozta a leány szerelmét.

A tüdővész pusztítása. A tüdővész, az emberi 
nem e legveszedelmesebb ellensége, napról-napra 
szedi áldozatait. A belügyminiszter jelentése sze
rint a magyar birodalomban ez év június havában 
giimökórban 6191 egyén hall el. Ebből Baját, 
Szabadkát, Újvidéket és Zombort kivéve, Bács- 
Bodrog vármegyére 185 szám esik. A kimutatás 
szerint a tüdövész junius hóban Baján 1, Sza
badkán 28, Zomborbmt 12 és Újvidéken 5 egyént 
pusztított el.

Lopás. Szűcs Julis jankováczi illetőségű rovott 
múltú leány, ki Bajáról ki van tiltva, mull hó 
29-én Bajara visszaszökött és Kiss Irén lakásának 
padlásáról többrendbeli fehérneműt ellopván, el
szökött. A rendőrség ellene a nyomozási megin
dította.

Lopás a lökertben. Mull hó 20. és 30-ika 
közt a lökért lövőházába ismeretlen tettesek a 
rossz salukélerek kinyitása után bemásztak, ahonnan 
lőport, gyutacsokul és egyébb tárgyakat elloptuk. 
A rendőrség a tettesek nyomábun van.
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L opott biczikli. lieicli Vidor házának lépcső
házából múlt hó 30-án d. u. egy rongált biczildil 
ismeretlen tettes ellopott.

Tolvaj czigányok. Múlt hó 24-én reggel 6 és 
7 óra közt Balogh János rendőr a Szél-utezában 
ö kocsi czigánvt talált. Miután egy kocsit gyanús
unk talált, megállította a lovakat és jártától kért, i 
A czigányok elfutottak és az asszonyok megtámad
ták Baloghot, ki azonban segilséget kapván, meg
fékezte az asszonyokat és a lovakat behajtotta. , 
Kitűnt, hogy a lovak, valamint a kocsik lopott j 
jószágot képezlek. A rendőrség elkobozta.

Az országos orvosszövetség sorsjátékához. 
Megragadjuk azt az alkalmat, hogy az országos 
orvosszövetség sorsjátékot rendezett az orvosi 
nyugaloindij- és segélyintézet javára, miszerint 
elmondjuk véleményünket az orvosról.

Az orvos az emberiség legnagyobb jótevője, 
az ember legigazabb, leghasznosabb barátja, neki 
köszönhet az emberi faj a legtöbbet a világon. 
A rettenetes nagy betegségek ellen az orvos ragad 
fegyvert, a tudomány fegyverét, az orvos vet gátat 
a gyermek halálozásnak, és ragályos betegségek 
pusztításainak és ezer-ezer ttj gyógymódot es gyógy
szert talál fel, gyógyít, kutat, tanul folyton, hogy 
megmentse az. emberiség szenvedőit. Es mégis a 
hálátlanság legjobban az orvost éri. A legtöbb 
orvos kiizködik nagy tudománya mellett a meg
élhetésért, kiizköd véres verejtékkel a mindennapi 
kenyérért. így történhetett azután az, hogy a mai I 
napig az orvosoknak nem volt nyugaloindij és 
segélvzö intézete.

Az országos orvosi szövetség most megala
pítva az orvosi nyiigalomdij- és segélyzö intézetet, | 
ennek czéljaira világhírű tanárorvosaink vezetése 
melleit egy koronás sorsjegyből álló tárgysorsjátékot | 
rendezett, melynek húzása ez év október 10-én 
lesz Budapesten.

E bizottság élén többek között a következők | 
állanak Kétly Károly dr. udvari tanácsos, Than- 
hoffer L. dr. királyi tanácsos, egyetemi dékán, 
Lenhossék M. dr. az anatómiai intézet igazgatója, 
Lichtenberg Kornél dr. a poliklinika főorvosa, 
Nékám dr. tanár és Ónody dr. tanár.

E kiváló tanárok, kik annyi emberéletet 
mentetlek már meg, vezetése alatt áll az a sors
játék, mely hivatva van az agg elbelegiilt és , 
munkaképtelen orvosok állapotán segíteni. A tár
sadalomnak tehát legszentebb, legnemesebb, de | 
egyúttal a legnagyobb kötelessége, hogy e nemes 
és jótékonyczélhoz a maga filléreivel hálatelt szívvel j 
hozzájáruljon.

Szép és nemes vonás az orvosoktól, hogy 
ők ezen alapot nem közadakozás utján akarják 
megszerezni, noha nagy emberbaráti szolgálataik 
folytán ehhez teljes joguk lett volna, hanem sor
játékkal, melynél számos nyereménytárgynál a fő
nyeremény 50,000 korona értékkel bir.

A sorsjegy ára 1. korona s kapható mindenütt, 
de legkönnyebb Budapestre fordulni az országos 
orvosszövelség sorsjátékirodájához, Budapest, IV., 
Váczi-utcza 17.

Uj bélyegek. A pénzügyminiszter intézkedése 
folytán, a magyar korona országai területén 1898. 
évi julius hó 1-től forgalomban levő magyar bélyeg
jegyek helyett 1903. évi okióbor 1-től kezdve uj 
bélyegjegyek fognak forgalomba bocsáttatni. A 
közönség tájékoztatása czéljából a kir. pénzügy
igazgatóság erre vonatkozólag a kővetkezőket közli: 
A jelenleg forgalomban levő bélyegjegyek 1903. 
október 1-seje után 1903. évi október hó 31-ig 
árusíthatók s teljes érvénynyel használhatók, 1903. 
évi november hó l-ével azonban forgalmon és 
érvényen kívül' helyeztetnek s e naptól kezdve [ 
kizárólag csak az uj bélyegjegyeket szabad hasz- i 
nálni. A forgalmon kívül helyezett bélyegjegyeknek 
ezen időszak letelte után való használata a bélyeg- 
lerovási kötelezettség nem teljesítésével egyenlőnek 
fog vétetni és a bélyeg- és illeték-szabályok szerint 
ezzel egybekötött hátrányos következményeket fogja 
maga után vonni. Az 1903. évi november hó 1. 
forgalmon kívül helyezett bélyegjegyek a törvényes 
határozmányok megtartása mellett az adóhivatalok
nál 1902. évi november 1-étöl 1903. évi deczember 
hó 31-ig uj bélyegjegyekkel ingyen kicserélhetők 
lesznek, 1904. évi január hó 1-től ugyanazon évi 
deczember hó végéig a kicserélést indokolt kére
lemre a pénzügyminisztérium engedélyezi. A kiese- ; 
rélés iránti beadvány bélyegmentes. A forgalomból 
kivont érvényt vesztett bélyegjegyek 1904. évi 
január hó 1-töl kezdve többé sem ki nem cserél- , 
lielők, sem értékük meg nem téríttetik.

S Z I N H Á Z.
Pár szó az idei saison kezdetéhez.

Megbízható forrásból veszszük n hirt, hogy 
Pesti Ihász Lajos színtársulata az idén csak októ
ber hó 1-sején vonul be színházunkba — ezúttal 
mindössze 30 előadásra.

Az idén tehát csonka saisonunk lesz, ami 
annál nagyobb méltánytalanság, mert a szinikerii- 
lettel kötött szerződéses viszonynál fogva, két hó
napos idény illeti meg Baját.

Mi ezért a szerződésszegésért nem vádoljuk 
u direktort, hanem « szinüqyi bizottságot illetjük 

szemrehányással, amiért jogos igényeinknek nem 
szerzett idejekorán érvényt. Egyáltalán újabban i 
ismét a régi lanyhaságot látjuk fölülkerekedni 
helyi szinészeti ügyeink intézésében és nagyon 
félő, Imgv ez a nemhánomság a csak nemreg 
föllendült szinpárlolásunk rovására megy.

Az új szinhá: ügye,— e: az évtizedes probléma ! 
— megint érthetetlenül megfeneklett es Így a kő- I 
zönség régi óhaja, hogy méltó csarnokban áldoz- i 
hasson a nemzeti színészetért, süket fülekre találó 
óhaj marad továbbra is.

A mostani - színpadnak nevezett- deszka
tákolmányon, mely a legprimitívebb technikai be
rendezés nélkül szűkölködik, - ne esudáljuk aztán. ■ 
ha a legjobb előadás kivitele is parin alul marad 
és ha ennek természetszerű folyamányaként a 
műélvezetért színházba jaró intelligensebb elem 
nem töri magát nagyon a Bárány szállónak szín
házi ezéiokra teljesen képtelen nagyterméért. — I 
Mindezekért Baja varos szinházközönsége névé- ! 
ben — a legsürgősebben kérjük színi ügyeinknek 
a jövőben az illetékes közegek által való leggon- , 
dosabb ápolását és valóban tűrhetetlen színházi 
állapotaink szanálására — a rég vajúdó kőszinház. \ 
ideájának, végrc-valahára, a tizenkettedik órában 
leendő sürgős realizálását.

Különben e tárgyra még visszatérek.
S. Z.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik fiamnak 

f. hó 1-én végbement temetésén részt- 
vettek, különösen Szabó Lajos úr és 
neje, mint a megboldogultnak kereszt
szülei, szives részvétükért ezúton hálás 
köszönetemet.

Baja, 1903. szeptember 1-én.
Kanizsai József.

Nyilttér.*)
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ü d i t ő - i tál, "350 
mely mint asztali ital khlönöSHn kedvelt. és borral, cog« 
.íackai vagy növényi szörp< kkel vegyítve kitűnő izü 
veevüléket ad :

tltja a szomjat, husit és felfrisit egyaránt. A legjobo 
<zer a nyári hőség tikkasztó hatása ellen,____________ '

(*E  rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a 
szerk.

HIRDETÉSEK.

EGY KORONÁÉRT
portómentesen küld az Orvosszövetség 

sorsjátékához egy sorsjegyet az

Országos Sajtóiroda,
Budapest, Kemény Zsigmond-utcza 11.

Húzás már október 10-én.
1340 nyeremény. I főnyeremény 40,000 kor. 
Legnagyobb nyeremény legkedvezőbb esetben 

50.000 korona._
I korona I korona

■ sorsjegy. SZERENCSE FEL! I sorsjegy.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfiapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

A belvárosban.

Michitsch István-féle házban 

egy utczai lakás 
földszinten 

november hó l-ére kiadó.
Divatterem áthelyezés.

Vau szerencsém a n. é. közönség 
h. tudomására hozni, hogy a Szt.-Antal 
utczában lévő elsőrendű

NÖ1 SZABÓ DIVATTERMÉKET
a Haynald-utczába, a „Bárány szálloda" 
mellé helyeztem át.

Egyben bátorkodom a n. é. közönség 
nagybecsű bizalmáért esedezni és kérve, 
hogy engem b. megrendeléseikkel itt is fel
keresni kegyeskedjenek.

Kiváló tisztelettel

Weisz Henrik,
nöi-divatterem tulajdonos.

Jól kiképzett angol szabók és varrónők 
alkalmazást nyerhetnek.

KIADÓ 
bútorozott szoba.

| A Fürdő- és Zseb-utcza 383-ik 
szám alatti házban egy csinosan 
bútorozott utczai szoba m- KIADÓ. -»•

Bővebb értesítés ugyanott kapható. —

ad. 1778. sz. Csataalja község elöljáróságától. 
‘ 1903.

Árlejtési hirdetmény.
Báes-Bodrog vármegye törvényhatósági bizott

sága állal 848,/jkv. 1903. szám alatt jóváhagyott 
épitési tervek és költségvetés alapján, Csataalja 
községben a községjegyzöi lakház teljesen újon
nan, s a községház épülethez az irattár és 
kocsi bejáró befogadására egy toldalék fog építtetni.

Az elkészített épitési tervrajzokban, valamint 
az élőméről- és a költségvetési előirányzatban is 
az épületek falazatának égetett téglával való épí
tése vétetett ugyan kiszámítási alapul, mégis, 
tekintettel arra, hogy a község képviselőtestülete 
bizonyos körülményektől tette függővé, hogy vájjon 
égetett téglával, vagy jól kiszárított vályoggal 
épillesse-e a felső falazatokat, azért az árlejtés 
is kétféle alapon lóg megtartatni, t. i. az összes 
falazatnak égetett téglával, vagy az alapzatnak, 
s a föld felszínétől 1'20 méter magasan égetett 
téglával, a felső falazalnak pedig vályoggal való 
felépítése szerint külön-külön.

8 hogy az építtetés téglával, vagy vályoggal 
log-e végeztetni, erre nézve a község képviselő 
testületé az árlejtés befejeztével, még az árlejtés 
megtartása napján fog határozatot hozni.

Ezen építkezési munkálatok biztosítása czél
jából, 1903. évi szeptember hó 9-én d. e. 10 órakor 
Csataalja községház nagytermében nyilvános szó
beli árlejtés fog tartatni, melyhez a vállalkozni 
szándékozok ezennel meghivalnak.

Kikiáltási ár 13,217 korona 15 fillér, mely
nek 10%-át az árlejtésben résztvenni szándékozók 
kötelesek készpénzben, vagy óvadékképes érték
papírban — az árlejtés megkezdése előtt mint 
bánatpénzt — a községi pénztárba befizetni.

Az árlejtési feltételek, valamint az épitési 
tervrajzok és költségvetési előirányzatok Csataalja 
község jegyzői hivatalában megtekinthetők a rendes 
hivatalös órák alatt.

Csalaalján, 1903. augusztus 20.

Szilvásy György s. k. Putterer István s. k.
jegyz.5. bíró,



1903. BAJAI HÍRLAP. szeptember 6.

ORVOSOK QORSJÁTÉKA

Az összes nyeremények ékszerekből, 
arany- és ezüsttárgyakból állanak.

értéke
40.000 korona

1 brilliénn nyaklánc?., riviére,
44 nagy brilliánsból.

1 pár nagy brilliáns-fülbevaló.
1 nagy brílliáns női-melltfi.
1 arany karpercei brílliáns kö- 

.vekkel kirakva
1 brílliáns női marquiso-gyűrű, 

hárem rubinkővel.

Olcsó selyemárak
honorálják minden selyemszövetnek eredeti forrásból történt beszerzését. Valóban csodálatot keltő újdon
ságok. Foulardok, méter.nkinl 1 kor. 2(1 fillértől feljebb. Szétküldés portó-és vámmentesen mindenki részére. 
Minták a kívántak megjelölése mellett - viteldijmentesen küldetnek Levéldíj a .bvájezba Ja fillér.

Selyemszövetgyár Unión

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

Jutalom
értéke
10,000 korona

1 arany nyakék brilliánsokból ős 
valódi gyöngyökből.

1 pár fülbevaló brilliánsokból és 
valódi gyöngyökből.

1 női-melltft brilliánsokból és va
lódi gyöngyökből

1 arany karpercei kirakva bri
liánsokkal ős v. gyöngyökkel.

1 aranygyűrű briliánsokkal ős 
gyöngyökkel.

Ezen 50,000 korona értékű két nyeremény 
egy sorsjegy gyei is nyerhető. —

I. nyeremény
1000 kor. értékben.

12 személyre való ezüst evőkész
let, remek szeczessziós kivitel
ben, elegáns fatartóban. A kész
let 121 darabból áll.

II. nyeremény 
1000 kor. értékben

Szeczessziós kivitelű remek női 
toilettekőszlet ezüstből, elegáns 

' fatartóban. 
További 1837 nyeremény: á K. 500.- -, K. 100.—, K. 50.—, 

K. 20.—, K. 10. aranyból és ezüstből.

í> I sorsjegy ára: 1 korona j lér melléklendő.

5 drb. sorsjegy megrendelése esetén a sorsjegyeket portó
mentesen küldjük. — A sorsjegyek minden bankházban, 

váltóüzletben és dohánytözsdében kaphatók.

Központi iroda: Budapest, IV., Váczi-utcza 17.

ttORSAJTOK
A legjobb világhírű

HlABlL-reiísw után cárira, 
melynél a legcsekélyebb erőkifejtés mellett 
a leghathatósabb sajtolás érhető el, kettős 
működésű emeltyüs szorítással, aczél csavar 
orsóval, tölgyfa kosárral.

FA TÁNYÉR0S sajtók egyszerű Mabil 
fejjel.

SZÖLLÖ ZUZÓK. lend 
munkaképesség és könnyű 
kivitelben, teljes jótállás i 
árakban kaphatók:

SCHMIDT MÁRTON FIAI j
GÉPGYÁRÁBAN J

BAJA, Kaszárnya-utcza 6. sz. a. J

1 kerékkel, nagy 
i járattal, kitűnő 
mellett jutányos

Törlesztéses
kölcsönök

engedélyeztetnek földbirtokokra 
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 

------  SZEGEDEN. ------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

Q REISZ ÉS PORJESZ®
----- - RÍJ TORNYÁRA R F K F S-C SARA -----------------

W Erzsébet ki

BAJA
rályné-uteza, volt Níészáros-féle ház, ~9M1

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyári árak.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatnak,

! i A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN, BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

n A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

BMT Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállaltatnak u. m.: ~*9NI

31

dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK. 

EUEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.
LAKODALMI MEGHÍVÓK. GYÁSZJELENTÉSEK.
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK,

Síáli meg fiivód a legiziéseseGű divitelljen olcsó áron dészittetned.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek. TB® 
Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TB®

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.


