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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Uj intézmények.
Csendben, feltűnés és ünnepség nélkül 

megtörtént az uj városi kórháznak a vállal
kozóktól való átvétele és még néhány nap
nak kell csak elmúlnia, hogy a hatalmas 
épületcsoportban uj élet kezdődjék, szorgos 
kezek munkája, melyek mind azt czélozzák, 
hogy a testi-lelki nyavalyákban sínylődök 
szenvedései csökkenjenek és egészségesen 
kerüljenek ki, hogy hivatásaiknak élhessenek.

Öröm és büszkeség töltheti el kebleinket, 
ha látjuk a hatalmas épületeket, melyek 
szépek, anélkül, hogy czifrák lennének és 
czélszeriiek, a közsegészségügy és a gazda
ságosság elveinek mindenben megfelelők. És 
ha az építési munkák kiadásától az építés 
befejezéséig sokféle kellemetlenség is merült 
fel, sokféle óhajtások vollak mérlegelendök 
és az anyagi eszközök előteremtése okából 
sok disszonáns hang tarkította is a tárgya
lásokat, az mégis tény, hogy pazarlás nem 
történt, a tetemes kiadások megmaradtak 
számunkra egy szép és czélszerü kórház 
formájában és ha igazságosak akarunk lenni, 
elismeréssel kell adóznunk érte a városi 
tanácsnak, amely a kórházat inicziálta és 
néhány nap múlva a használatnak át is adja.

A köszönet és az elismerés tényleg kijár 
érte a városi tanácsnak, mert maradandóan 
hasznosat létesített az uj kórházzal, hisz’ el 
nem tagadható, hogy amaz épületcsoportban 
napról-napra néhány száz ember fog lakni, 
akiknek szükségleteit Baján fedezik és min
den betevő falatjuk után bajai kereskedők 
és iparosok fogják a kisebb-nagyobb hasznot 
huzni. Ezt a hasznot pedig ne kicsinyelje 
senki, mert nem kicsinylendö. A nemzet

gazdaságtan és a közönséges józan parasz- ' 
tikus gondolkodás is arra tanít bennünket, 
hogy a mindennap ismétlődő, bárha egyen
ként kisebb haszon biztosítja számunkra az 
anyagi fellendülést. Ezért örülünk mi a 
kórház megnyitásának, amelyből direkt a 
benne élő betegek utján, indirekt, az őket 
idegenből meglátogató vendégek révén nagy 
anyagi hasznot várunk.

Nem kevésbbé zajtalanul, szinte észre
vétlenül stabilizálódott Baján egy másik i 
intézmény, amelynek eddig fejlődéséről nem 
lehetett tudni, hogy mennyi benne az állan
dóság, inig végre e hó folyamán bizonyossá 
vált, hogy kifejlődött stádiumában állandósulni 
fog. Ezaz intézmény az állami tanítóképző, 
mely a mostani iskolaévtől kezdve a 4 év
folyamra 8 osztálylyal bir, amely 8 osztály
ban összesen mintegy 300 tanuló, köztük 
250 talál befogadást.

Aki visszaemlékezik 12 évre, az tudni 
fogja, hogy az intézet épülete akkor a jelen
leginek mintegy harmadrésze volt, a tanulók 
száma a jelenleginek fele, a tanárok száma 
hat volt. Azóta az épületet kétszer nagvobbi- 
tották, a tanulók száma megkétszereződött, 
a tanárok száma pedig hatról tizennégyre 
emelkedett.

Az a harmadfélszáz idegen tanuló itt 
költi pénzét, itt szerzi be szükségletét és a 
bajai kiskereskedelem tudja, érzi, hogy mikor 
vannak itt a diákok, kiknek nagy része 
városunk polgárságánál lakik és ez úton is 
hasznothozó.

Ezek azok az intézmények, melyekre 
szükségünk van többek között és amely 
intézmények elnyeréséért más városok áldo

zatot is hoznának, nekünk pedig minden 
emberi számítás szerint csak hasznot fognak 
hozni.

Hiszszük és reméljük, hogy reményeink
ben, várakozásainkban nem fogunk meg
csalódni és ezen reményeinkben üdvözöljük 
ezen uj intézményeket és hosszú életet, 
gyarapodást és felvirágozást kívánunk nekik.

NI.

A bajai ezéllövész társulat múlt vasár
nap rekesztette be egy igen sikerült szüreti 
ünnepélylyel és libalövészettel ez évi mulat
ságainak gazdag és kimagasló események
ben sem szűkölködő sorozatát. Ezúttal a 
zombori Casinóegylet kitűnő dalárdája volt 
szives a mulatságon közreműködni és mű
vészi színvonalon álló programmjával egy 
kiválóan élvezetes és sokáig felejthetetlen 
estét szerzett a bajainknak, kiknek — fáj
dalom — ritkán, tulritkán van alkalmuk 
ily hangversenyekben részesülni.

D. e. '/íIO órakor érkeztek hozzánk 
szívesen látott vendégeink és a délelőtt 
folyamán a róni. kath. plébánia templom
ban megtartott énekes misén mutatták be 
elsőben művészi éneküket. Az „Ave Corpus 
meum“, „Salve Regina" és „Boldogasszony 
Anyánk" czimü egyházi énekeket produkál
ták megkapó bensöséggel és szívhez szóló, 
meleg érzelemmel.

A mise végeztével a Tóth Kálmán 
szobor elé vonult a dalárda, hol Trencsényi 
Károly, zombori felső kereskedelmi iskolai 
tanár mondott emelkedett szellemű beszé-

T Á R C Z A. 

Kaudelné kukliprédikácziói.
A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA. 

XII.
Kaudelné anyja látogatására elutazott és ezen 
„örvendetes eseményt" Kaudel felhasználván, 

estélyt adott.

Valóban — Boldizsár — borzasztó, ha el
gondolom, hogy mihelyt kiteszem a lábam és | 
néhány napra elmegyek a házból, lakásunkat ven
déglővé változtatod. — De mit is beszélek ven
déglőről? Korcsmát akartam mondani. Amikor 
elmentem, már úgy tetszeti, hogy minél hamarabb 
szabadulni akarsz tőlem, különben nem jutott 
volna neked eszedbe, hogy annyira rábeszélj, 
maradjak éjjelen át az én jó anyámnál. És hogy 
terved sikerüljön, úgy teszesz, mintha aggódnál, 
hogy meg találnék fázni, ha oly késő éjjeli órák
ban hazajönnék és más efféle gyöngédségeket 
hazudtál. Ej. Ej 1 Milyen előzékeny, milyen gáláns, 
milyen figyelmes tudsz le néha napján lenni — 
Boldizsár — terveidbe illik és érdekedben áll. És 
a világ elég buta és téged egy kitűnő, derék férj
nek tart. De ha úgy ismerne a világ, ahogy én 
ismerlek — az az én egyetlen kívánságom.

Ez a dohánybiiz — négy hétig nem tudom 
u szobákból kipusztilani, nem tudok tőle szaba

dulni. — És a függönyök! — egészen feketék és 
meg vannak mérgezve.

Vegyem le a függönyöket ? Milyen okosan 
tudsz te beszélni — vegyem le; hiszen csak 4 
hete, hogy felraktam. Azt azonban már régen 
tudom, Boldizsár, hogy bennem a jó gazdasszonyt 
nem tudod megbecsülni; a te helyeden valami 
linóin dámáeskát vettem volna feleségül, aki a 
gazdaságodat hamarosan tönkretette volna, ahogy 
én ezután cselekedni fogok, mert többre becsülik 
az olyan asszonyokat, ultik nem törődnek család
jukkal és gazdaságukkal, mint azokat, akik csak 
családjaiknak élnek és otthon kuksolnak; ezt már 
régóta belátom. Istenem! Milyen ez a szőnyeg! 
Letörölték rajtuk a piszkos csizmáikat és felét 
sem éri annak, amennyiért vettük. Oh I Itt lyukat 
égetlek bele! Nemi Ilyen könnyelmű gazdálkodási 
még nem tapasztaltam. Ha vendégeket akartál 
hívni, hittad volna akkor, amikor itthon vagyok, 
ahogy az jóravaló emberhez illik, de nem, hogy 
titokba, a házba sompolyogjanak, mint a rablók, 
a zsiványok, mikor az asszony nincs otthon.

Szép urak leheltek azok — nagyon szép 
urak nem, nyomorult naplopók azok, akiknek 
nincs bátorságuk egy tisztességes asszonynak a 
szemébe nézni. És ezek a teremtés urainak neve
zik magukat. — Szép dolgokat csinálnának a te
remtésből, ha maguk gazdálkodhatnának benne. 
Igen, nem tartana soká a teremtés müve — nyolez 
nap alatt elinnák és elkárlyáznák. — Mit mondasz ?

zVe»i ittatok ? Igazán semmit sem ittatok! 
Lám, lám, és a konyhában az asztal tele van üres 
üvegekkel. Annyi van, hogy nincs bátorságom meg
számlálni, hány üveg. — És punschot is ittatok —■ 
punschnak kellett lenni és ptmsch nélkül nincs 
mulatság? A konyhában vagy száz darab kifacsart 
czitrom van.

Honnan tudom f Zsuzsi, az a derék leány 
elrakta a héjakat és megmutatta nekem.

Nem, Boldizsár, Zsuzsit nem küldöm el! Mit 
mondasz ? Nincs joga nekem mindent elpletykálni 
és te akarsz a házban az úr lenni ? Nos, nos, 
csak le változzál meg, még pedig minél hamarabb, 
mert különben nemsokára nem lesz házad, mely
ben az urat jálszhatnád.

Amikor anyámhoz mentem, még egy egész 
süveg ezukor volt a szekrényben és most alig van 
néhány darab, llát valóban azt hiszed, hogy abból 
a csekélyke pénzből, amit háztartásra adsz, ölven 
czimborádnak adjak ezukrot a punschhoz!

Nem voltak ötvenen ? Az mindegy. Különben 
annál rosszabb, mert ölven helyett ittatok. Igazán, 
szemtelenség azt kívánni, hogy abból a csekély 
háztartási pénzből ezukrot és rumot adjak köny- 
nyelmü kompániáknak.

Te sem akarod ? Kérlek, Boldizsár, ne add 
oly bután a nagylelkűt — ha egyszer csak külön 
egy ölkoronást kértem, botrányt csináltál, de olyat, 
hogy az egész ház reszketett; de egy egész süveg- 
ezukrot oz az úr a bandájának — 
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det, majd a dalárda elénekelte a .. Fütyül 
a szél" ez. népdalt megragadó szép elő
adásban. Ezután pompás koszorút helyeztek 
el a szobor talapzatára.

Délben a Preimájer-féle vendéglőben 
bankett volt. A vendégeket Ledniczky Ipoly 
cziszt. r. főgimnázinmi tanár üdvözölte a 
tőle megszokott ékesszólással, mely felkö
szöntőre Prihill Ernő, a dalárda elnöke vá
laszolt meleg szavakban.

D. u. 3 órakor a lőkertbe indult a 
dalárda, hol csakhamar élénk, mozgalmas 
élet fejlődött ki. Városunknak szépségéről 
és kedvességéről méltán messze híres hölgy
gárdája gyűlt egybe a lökertben pompásan 
festő magyar viseletekben. A csösznök so
rában feljegyeztük a következő úrhölgyek 
neveit:

Bernhardt Rózsika, Bodrogi Erna, Bod
rogi Leona, Dalhnan Miczi, Fogt Mariska, 
Eogt Maliid, Fogt Vilma, Hildenstab Rezsöné, 
Hirman Matild, Kollár Margit, Koller Vilma, 
Mihályffy Erzsiké Mikolics Anna, Mikolics 
Blanka, Pajor Margit, Szaday Blanka, Szaday 
Macza, Trubschaw Hortenzia és Túry Renée.

A cotifetti és képeslapok darusítása 
körül bájos szeretetreméllósággal közremű
ködtek :

Drescher Ida, Drescher Margit. Drescher 
Stefi, Erdős Ella, Éckert Etelka, Hegedűs 
Jolán, Hegedűs Martba és Mikolics Blanka 
úrhölgyek.

Este 1 s8 órakor vette kezdetét a hang
verseny, melyet Gaál F. „Balatoni nótái" 
nyitottak meg. Ezt követte Schubert „Jó 
pásztorom" czimü műdala. Mimikét szám 
előadását a közönség zajos tapssal honorálta.

Most a sor Ketterer-IJuráiul „Kegyencz- 
nö“ ez. szerzeményének előadására került, 
melyet Marschall Béla és Tomcsányi Aladár 
urak zongora- és harmoniumkiséretével meg
lepő preczizitással interpretált a dalárda.

A műsor egy további pontja volt Zichy 
„Szerenád‘-ja, továbbá „Mi a haza?" ez. 
melodráma, melynek zenéjét városunk szü
lötte, dr. Horváth Ákos úr szerzetté. —- 
A költeményt dr. lldez Soma zombori fő
gimnáziumi tanár szavalta el és gyönyörű 
szép előadásával lelkes tapsot váltott ki a 
közönségből.

A minden izében fényesen sikerült

Xem akarok elhallgatni és neked nem kell 
aludni. Ha tegnap este idején lefeküdtél volna, 
ahogy az egy rendes családapától elvárható, akkor 
ma nem volnál álmos. De neked fenn kell maradnod 
egy csapat csőcselékkel, dorbézoltok, isztok és az 
a hitvány nép ráadásul rád sem hederit. És ha 
ilyen történik, akkor a feleséged a száját se nyissa 
ki ? Nézd azt a porczellánvázát, melyei még leány
koromban kaptam. Ha bármit is kínáltál volna 
érte, nem adtam volna oda. — Nézd! Mivé lett? 
Az egyik fele letört. Es ami a legordináribb dolog, 
a letört részét visszaragasztották, mintha semmi
sein történt volna.

Xem tudtál róla? Boldizsár! Boldizsárt Hogy 
tudsz oly nyugodtan feküdni és oly szemtelenül 
hazudni. Hisz’ oly jól tudod, mint én, hogy a I 
Kovács, az. a ezudar a szenes lapáttal ütötte le. ■ 
— Jelen voltál és nem volt benned feleséged iránt 
annyi szeretet — igen, igen — szeretet, hogy 
megbecsülj egy tárgyat, amely nekem oly kedves. 
Nincs kétség benne — ha valaki a szivedbe néz
hetne, azt látná, hegy te a történteken örülsz is.

Azok az emberek engem minden lehelő 
módon megsértettek és kicsufoltak. Melyik ezudar i 
rajzolt azon a képen az én jó nénikémnek bajuszt?

Hm I És ezen te nevetni tudsz I Ez mulattat 
téged ?

A’em nevetsz? Ne hazudjál — Boldizsár — 
mert mitől mozgott az ágy, ha te nem nevettél ? 
Annak az öreg, tiszteletreméltó asszonynak bajuszt ' 

hangversenyt a Király-induló rekesztette be. 
A czéllövészlársulat gyönyörű szép babér
koszorúval jutalmazta a dalárdának művé
szies produkezióit.

A hangversenyt táncz követte, mely, 
hogy mikor végződött, arról tudósítónk nem 
számolt be.

X.

Bajai színészet.
Né mi késéssel bár, de e hét folyamán szer

dán. megkezdődik a bajai színi idény, amennyiben 
Pesti Ihász Lajos színtársulata f. hó li-án Bajára 
bevonul és 7-én a „Bob herczcg“-gel megkezdi 
az előadásokat. Reméljük, hogy a színtársulat 
tagjai, valamint az előadásra kerülő darabok ki 
fogják elégíteni a közönség igényéit és a barátság 
közönség és direktor közt meg fog erősödni. 
A viszontlátás örömeit zavarni nem óhajtjuk és 

' azéit nem soroljuk fel azon fogyatékokat, melye
ket tavaly tapasztaltunk, csak azt emeljük ki. 

' hogy nem szeretnék, ha a bérletjegyek olyan sok
féle árakon fogynának, mert ez bár a zseb dolga, 
még sem fér össze a színészet eszmei tartalmával. 
A színtársulat tagjai a következők: Műszaki sze
mélyzet: Pesti Iliász Lajos igazgató, Xémeth János 
főrendező, Falussy István rendező, Csiszár Kálmán 
rendező, Gyulai Zsigmond titkár, Xémeth Ignácz . 
karmester, Újvári Miklós táncz- és vívómester, 
Horváth Gyula ügyelő. Előadó személyzet: Áldor \ 
Juliska koloratur-, Gerlaki Hermin szubrette-, 
Xémeth Ilona koloratur énekesnő. Szilágyi Berta

1 hősnő és tragika, Fonó Giziké vígjátéki szubrette, 
Szabados Gizi vígjátéki szende, Olasz Klári drá
mai szende, Simon Mariska anya, L. Mihályffi. 
Juliska komika, Bonis Margit alt énekesnő, Csi- 

, szér Sárika szende, Kovács Ilonka segéd komika,
Fenyő Józsa segéd szende, Bródi Irén, Dörner 1 
Irén, Kaposi Irén, Bártfai Irma. Molnár Irén, 
Tóth Mariska, Xagy Karolin, Farkas Katieza, 
kardalosnök. Falussy István baritonista, Boda 
Ferenez tenorisla, Baróthy Antid jelletn-szinész, 
Tóth Antal drámái apa, Xémeth János komikus. 
Csiszár Kálmán lírai szerelmes, Fehér Gyula I < 
szerelmes, Ujváry Miklós komikus, Hegyezi Gyű. a 
hulló, Gyulai Zsigmond siheder, Herényi Gábor 
siheder, Kovács Andor apa, Farkas Mihály, Hor
váth Gyula, Konc: Miklós, Beksi Sándor, Sz. Xagy 
Sándor, Egri Jenő, Fabriczky Zsigmond, liózsa 
Jenő kardalosok, ruhatáros, szertáros, diszmester, : 
világositó és 8 zenész. Az igazgató a következő ! 
darabok előadását Ígéri: lioh herezeg, Casanova, ' 
Viczeadmirális, Drótostól. Pesti nők, Katalin, llipp 
van IVinkle, Kornevillei harangok. Doktor ár. Kéz 
kezet mos, Loute, Annusba, Xök barátja, Baesányi, 
Honná Panna, Éjjeli menedékhely, Őrök törvény.

pingálni! Bizonynyal azért, mert téged oly nagyon 
szeretett. De ahelyett, hogy holtra szégyenlenéd 
magad, majd megpukkadsz a neveléstől.

Miattam nevethetsz — a bolondok egyebet 
sem tudnak, mint nevetni — de jobb volna, ha 
megmutatnád hogy mást is tudsz szeretni és nem 
merülnél el feneketlen önzésedben. Es ez a szép, 
csiszolt üveg, amelyet még lánykoromban vettem
— oh az a szép idő, amikor még boldog voltam! 
Nem mondhatnád meg, ki ütötte le a nyakát ?

Xem, a nyaka nem mit még megrepedve.
Ha azt állítod, Boldizsár, a szemedbe megmondó n, 
hogy szemtelenül hazudsz. Nem volt benne repedés
— a legcsekélyebb karczolás sem volt rajta. Sírni 
tudtam volna, amikor láttam, hogy —

Eh! Mit értesz le abból! Ilyet mondani, hogy 
nem ér négy garast sem. Honnan tudod azt olyan 
jól? Még nem vettél nekem olyan üvegcsét, hogy 
tudnád. Nálad mindent ingyen adnak. Az ivó
poharakból is eltört négy és kilencz meg van 
repedve — ennyit már egyelőre is láttam, de ha 
alaposan megnézem egy luezat repedi poharat is 
találok bizonynyal. Végre tőled szerelném meg
tudni, hová lett a pamutornyőnk ? Ki tépte le a 
csengetyú zsinórját? És hogy az egyik széknek 
ez egyik lába hiányzik, azt sem láttad, valamint-------

„Itt“ jelenti Katidul, „segítségemre jött Mór- 
pheus isten és én elaludtam — igen ha jól emlé
kezem, hortyoglam is."

Forditottu: L. M. 

Bajusz. Csokonay Vitéz Mihály. Xero anyja, 
IV. László, Dauise/fek. Kísértet, Falu rózsája, 
('sókon szerzett vőlegény.

Ezzel a műsorral meg lehetünk elégedve.

Lengyel Manó.

Helybeli és vidéki hírek.
Ö Felsége a Király mai névünnepe alkalmá

ból ma délelőtt 10 órakor ünnepélyes nagymise 
lesz a helybeli r. kalh. plébániatemplomban, me
lyet Vojnils Dániel apálplébános celebrál. — A 
városi hatóság a polgármesterrel, a kir. járásbíró
ság bírói kara Mayer Károly vezető járásbiróval, 
az adóhivatal és az összes tanintézetek ifjúsága 
tanáraikkal képviseltetik magukat ezen az ünne
pélyes istentiszteleten.

Képviselői beszámoló beszéd. Dr. Jieich Ala
dár országgyűlési képviselőnk ma, vasárnap tartja 
első beszámoló beszédét, mely alkalomra több 
függetlenségi képviselő is lerándul városunkba. A 
beszámoló beszéd délután 3 órakor lartalik meg 
a városi székház erkélyéről. Este 7 órakor ban
kettet rendeznek a Casinoban. — A bajai keres
kedő ifjúság hir szer.nl - fáklyásmenotet rendez 
ma este dr. Reich Aladár tiszteletére és este 8 
órakor a Casino elölt fölvonulást és üdvözlő szó
noklatot tartanak.

Kinevezések. Schniausz Endre, városunk fő
ispánja az új városi közkórházhoz a következő 
orvosokat nevezte ki a hét folyamán: Igazgato- 
föorvossá a közgyűlés állal egyhangúlag megerő
sített dr. Ladányi Mórt, az elmebetegosztály 
főorvosául dr. Kőhegyi Károly helybeli orvost; a 
sebészeti osztály főorvosa dr. llaisz Sándor buda
pesti orvos lelt, inig ezen osztály alorvosává dr. 
Wallesshausen Gyula fővárosi mcntöorvost nevezte ki.

Pénzügyigazgatónk kitüntetése. A hivatalos 
lap múlt vasárnapi száma hozta, hogy Popp György 
kir. tanácsost, zombori pénzügyigazgalót Ö Felsége 
a király a III. osztályú vaskorona renddel tün
tette ki.

Kinevezések a kórháznál. Dr. Hegedűs Aladár 
polgármester Posta Árpád hajóskapitányt a köz
kórház gondnokává, Xitschner Nándor borsodi 
aljegyzőt pedig a közkórház ellenőrévé nevezte ki.

Hymetl. Zeiger Károly pillsburgi (amerikai 
Egyesült Államokban) nagykereskedő ma vall jegyei 
Polliik Fannyka úrhölgygyel, Fóliák Gézának, az 
„Első magyar Általános Biztosító társaság" hely
beli főképviselőjének szeretetreméltó leányával.

Tea estély. A „bajai kereskedő ifjak egylete"
1903. évi október hó 17-én (szombaton) részben 
belegsegélyzö alapja, részben könyvtára javára 
a „Nemzeti Szálló” összes termeiben lánczczal és 
tombolával egybekötött szórakoztató tea estélyt 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépti-dij szemé
lyenként 1 korona 50 fillér. Családjegy 4 korona. 
Jegyek kaphatók: Reich Farkas Fiai, Reich Bar
nát, Diamant Lajos, Fischer Béla, Fischer Lipól 
utódai, Fischer Pál és Kiéin Rezső czégeknél, 
valamint Rothschild Zsigmond urnái a nagylözs- 
debeti. Felülfizetésekct köszönettel fogadnak és 
hirlapilag nyugtáznak.

Ellenőrzési szemle. Városunk területén az 
ellenőrzési szemlék a következő sorrenben tartatnak 
meg: A népfelkelők számára október 19-én, 20-án 
és 21-éu. A m. kir. honvédség legénysége számára 
oki. 26-án a 6. gy. ezred és a 4. huszárezredboliek, 
oki. 27 én a más honvédcsapalbeliek és 28-án az 
elmaradlak. A es. és kir. közös hadsereg legénysége 
számára oki. 29-én a 23. gyalogezredbeliek, oki.
30- án a más csapattestekhez tartozók és október
31- én az elmaradónak. A szemlék mindig reggel 
S órakor kezdődnek és a „Xemzeli" szállóban tar
tatnak meg. Mindenki köteles személyesen meg
jelenni.

Október hatodika városunkban. Még kétszer 
nyugszik le a nap és a harmadik lölbukkaiiásával 
ránk virrad az aradi gyásznap, október 6-ánuk 
szomorú, fájdalmas emlékezete. Ötvennégyszer 
futotta be azóta c nagy gömb a napkörüli pályáját, 
ötvennegyedszer köszönt ránk e bús. gyászszal leli 
időnek és kornak emlékezete. Az idő csak jár, 
rohanvásl rohan, távolodunk a nagy naptól, de az 
emlékezete nem csökken, megmarad az s minél job
ban távolodunk tőle, annál tisztábban alakulnak ki a 
nagy, lazas kor örök emlékű momentumai. Annál 
sz.enlebbek elöltünk, mert az idő megtisztítja min
den szennytől, minden idegen salaktól. A nagy 
nap, a vértanúi halált halt 13 hős emlékezetének 
megszentelésére az idén is nagyban készülnek az 
egész országban. A bajai honvédegylet a tizen
három vértanú emlékezetére f. hó 6-án d. e. 9 
órakor a plébánia templomban gyászistentiszteletet 
celebráltat.

szer.nl
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Gőzhajó-menetrend változás állóit be október 
hó l-lől fogva a Dunngözhajózási társaság személy- 
szállító lmjóimd. amennyiben az eddig hetenként l 
3-szor közlekedett budapesti-zimonyi hiijójáralok 
megszűnnek. A budapest-mohácsi vonalon az eddigi 
menetrend változatlanul marad.

Uj község a vármegyében Szaporodnak Báes- 
inegye községéi. A nagymérvű kivándorlások kor- I 
szakában ez mindeneseire örvendetes jelenség. I 
Most legutóbb Apaiin mellett alakult egy lelep, 
mely most ,.A’jíI<ú/í/í" nevet nyeri.

Feliilflzetések a r. k. legénylet szüreti mulat- ! 
ságán. A bajai rém. katli. legényegyletnek I'. évi 
szeptember hó 27-én megtartott szüreti mulatságán | 
lelülíizelni kegyesek voltak; Horváth János, Mak
kor Ágoston 5—5 kor., ifj. Ulry Pál 2 kor., löt. 
I’ósch Ernő 1 kor. 2(1 lill.. I’ock Ferencz I kor. 
20 lill.. N. N., N. N., N. N. 1-1 kor.. Szilagyi 
Sándor, László Alajos 40—10 lill., Baclmiann N. 
20 lill. — Azonkívül szőlőt és gyümölcsöt szívesek 
voltak adakozni : Habi Péter, özv. Pál Anlalnó, 
özv. Novak Károlyné löslöné, Horváth Béla, HelT- 
ner János és Kalics Péter. Fogadják a nemes 
szivíi l'eliillizelök és adakozók ez úton is hálás ' 
köszönelünkel. Elnökség.

A szentszék és vegyes házasságok. Vaszary 
Kolos bíboros herezeg érsek most kiadott 15. sz. 
körlevelében l'öhijilja a szentszéknek 1897. evben 
hozott határozatát, mely a vegyes házasságoknak 
a polgári hatóságok előtt való kötését érvényesnek ( 
mondja és elrendeli, hogy az ezekből származó ■ 
gyermekek a keresztellek anyakönyvibe ..törvényes- | 
nek" írandók.

A köszvény halála. A számtalan szer közöli, 
mely csúz és köszvényes bántahnak ellen ajánl- ! 
tátik, legjobbnak és felülmulhatatlannak bizonyult ' 
a törvényesen védett Halápi-féle „Restaurátor", 
mert mar rövid használat után a fajdalmai nem
esek enyhíti, hanem gyógvilja is, a nélkül, hogy 1 
nagy pénzbeli áldozatot igényelne, mert egy tubus [ 
ára csak 1 korona 60 fillér. Határozottan megér- i 
demli nevét, mivel csodálatos rövid idő alatt a 
legsúlyosabb beteget is teljesen restaurálja. Készi- i 
lője Halápi Frigyes gyógyszerész az ,,AposloP'-hoz 
Budapest, József-körút 64-ik szám.

Kedélyes bajai szomszédok. A nyáron történi, 
hogy Kolompár Antal bajai lakos Papp István házá
ban összeveszett a házigazdával. Miután a szom
szédok alaposan kikedélyeskedték magukat, Kolom
pár — mint aki renden végezte dolgát — lakására 
ment és lefeküdt. Később azonban megjelentek 
nála a rendőrök és beakarták kísérni. Kolompár 
vonakodott, mire a rendőrök erőszakhoz folya
modlak. De Kolompár se volt rest, hanem kést 
rántott elő és csuk akkor tette le a gyilkos szer
számot, mikor a rendőrök revolvert szögeztek 
mellének. Kolompár e cselekménye miatt a sza
badkai kir. törvényszék elé kerüli, melynek ügyész
sége halóság elleni erőszak büntette miatt emelt 
ellene vádat. A bíróság azonban a bizonyítás be
fejezése után, az enyhítő körülmények figyelembe 
vetőiével, csak halóság elleni erőszak vétségében 
mondta ki bűnösnek s ezért a bélen jogerősen I 
hónapi fogházra Ítélte cl.

Garázda legények. E hó 1-én éjjel nagy lárma 
volt Paslrovils korcsmájában, ahová bementek 
Kreitsmer és Maiszlrovils rendőrök’. Gilián meg
támadta a rendőröket és két társával az ulczán 
is leszűréssel fenyegette a rendőröket. Ellenük a 
feljelentés megtörtént.

Erőszakos vándorlegények. Folyó lm 2-án 
délben két porosz vándorló legény bement Benczák 
Sándor bajai kömives házába kéregetni. Miután 
férfit nem láttak a házban, erőszakoskodtak Ben- 
czáknéval és a lakónöjével. Az asszonyok lármáztak 
és a lármára összeszaladlak az emberek. Ekkor 
érkezett haza Benczák, aki az egyik legényt elfogta 
és a rendőrségnek átadta. A másik legényt a ren
dőrök fogták el. Mindkettőt a rendőrkapitányság 
elítélte.

Késelés. Mágiái Lajos és Takács János mull 
hó 26-án d. u. megtámadták Török Lajost és le- 
szúrással fenyegették. Török futásnak eredi, mire 
Mágiái utána iramodott és leleperle. Erre Takács 
odaért és zsebkésével Törököt kétszer fejbeszurla. 
Történt pedig ez délután 4 órakor a Sugovicza 
partján, a város legforgalmasabb helyén. Ilyen a 
mi közbiztonságunk.

Embertelen férj. Mull hó 27-én vasárnap 
Jerkovits Máté összeszólalkozott feleségével és 
egy rövidnyelii baltával úgy fejbe ütötte az asz- 
szonyt, hogy eszméletlenül esett össze. Jerkovits 
erre elment a rendőrségre és kérte, hogy felesé
gét, mini szegény súlyos beteget szállítsák a kór
házba. A rendőröknek a dolog gyanús volt és az 
elhallgatott tényállást kipuhatolták. Ellene a vizs
gálat megindult.

Gondatlan kocsis. Szepesik Balázs bérkocsis 
kedden gondatlan hagyta ti szercmlei-ulczában 
fogatál. A lovuk megindullak, mire Bakiig Pál 
11 éves fin eléjük állt, hogy megállítsa őkel. Az 
egyik ló a fiút úgy megrugta, hogy egyik hibának 
hüvelykujjá! levágta. A gondatlun kocsist a járás*  
bíróságnál feljelentették.

Öngyilkossági kísérlet. Szeptember hó 29-én 
llirii József aszlalossegéd mellbe szúrta magát. 
A sérültet a korházba szállították. Teliének oka 
élelunlság.

A Lovretity. Gilyián Mihály tamburásl /*.,.<  
lorits István korcsmájában megtámadták Lovretity 
István és Kukily János honved. Ez utóbbi kardjai 
leoldotta és avval Lovretity kétszer rávágolt Gi- 
lyiánra, akit megsebesített. l’gyiincsak a híres 
Lovrelilylyel volt dolga a rendőröknek, akik el 
akarták fogni, de nem bírtak vele, meri üvegeket 
hajigáit lelejiik és pisztolyt vett elő. A korcsma 
annyira tele volt vendégekkel, hogy a rendőrök 
fegyvereiket nem használhatták. — íme ekkora 
úr Bajait a Lovretity.

Ellopott malaczok. Gálié? Imre bajai lakos 
20 darab malaczol tartott Schreier Simon korcs- | 
majában, ahonnan a malaozokal mull hó 30-án 
virradóra ellopták. A letteseknek a rendőrség | 
nyomában van.

Jó vevő. Gerstenmajer Annának Spitzer Ignácz. 
bajai kereskedő 18 rőt' kannvászt adott, hogy inge- I 
kel varrjon. A varrási dij fejében 10 röf Imim- j 
vászt adott. Mivel az ingek sehogysem akartak 
elkészülni, Spitzer elment Gerslcmmijerhoz sür- I 
getni n munkál. Ezen a varrónő annyira feldiihö- ■ 
dőlt, hogy baltával kergette ki a kereskedői. Ellene 
a feljelentés megtörtént.

Vörősmarty-Album. Kulturmissziót teljesít a 
„Pesti Napló", mikor minden esztendőben, díszes, 
ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy 
közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és 
művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmerlcli, 
egyúttal meg is szerelteti a művészetei. Év-év után j 
gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka diszmüvekkel I 
lepi meg karácsonyra olvasóit a „Pesti Napló", ez 
a szó legnemesebb értelmében független, szabad
elvű és szókimondó lap és most Vörösmarlynak, 
a Szózat es a Vén czigány öserejü költőjének 
életrajzával. Egyben legkiválóbb alkotásait (Szózal, 
Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) 
foglalja díszes albumba és adja karácsonyra aján
dékul. A Vörösmarly-Album a Zichy Mihály-Album 
alakjában és nagyságában készül és c tartalmas 
diszkönyvet 20 nagy több színben nyomott mű
melléklet, továbbá -10 50 szövegkép fogja díszíteni.
E gyönyörű könyvel karácsonyi ajándékul megkapja . 
a „Pesti Napló" minden állandó előfizetője és 
díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki 
egész éven át fél- vagy negvedóvenkint vagy havon- 
kint, de megszakítás nélkül fizet elő a „Pesti 
Naplóra".

CSARNOK.
Sóhajtások.

Lásd, mint rohan, fut az idő, 
Mi elmúlt már vissza nem jő, 
Az óra üt nemsokára.

Ne menj el, maradj itt vélem,
A magányt annyira félem,
S ott künn sötétedik.

Nézd, hogy tűnik s elszáll a fény . . .
Mint lopott, clalvó remény
Utolsó sugara.

I)e kél a hold s egyre látom. 
Hogy felénk egy rémes álom 
Hogy néz, hegy integet . . .

Ó ne menj hát, hisz úgy félek!
Sötét az éj, fehér a lélek,
Fehér a holdvilág . . .

Simítsd meg lázas homlokom.
így . . . Így ... a szivem fáj nagyon, 
Künn nő. egyre nő az éjjel . . ,

Kanizsai Bella.

KÖZGAZDASÁG.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara ülése.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara hétfőn 

tartotta meg e havi teljes ülését Szarvady Lajos 
elnöklete alatt. Az ülés tárgyalásairól ti követ
kező tudósítást veszszük :

Szarvady Lajos elnök megnyitván az illési, 
első sorban az elnöki jelentések terjesztetlek elő. 
Fölemlítjük azok sorából u leiratokat, melyek sző

riül a kereskedelemügyi miniszter a szegedi árú 
csarnok szövetkezetnek egyelőre 10,000 korona, 
föltételessen visszafizetendő és 3000 korona be
rendezési segélyt, három kerülolbeli iparosnak 
pedig ipari munkagépekre összesen 5770 korona 
államsegélyt engedélyezett.

Jelentést tel.l az elnökség, hogy a budapesti 
technológiái múzeum gépkiállítás és n budapesti 
lunoncz- és segédmunka kiállítás iparos látogatói 
számára félárú menetjegyek engedélyeztetvén, azo
kat a kamarai kerületből 326-an vették igénybe. 

Tudomásul vette a kamura, hogy az elnök
ség a kerület több ipartestületének, a tunoncz- 
muuku-kiallilásuik dijaira 380 koronát küldőit.

Előterjesztést lett az elnökség, hogy Lukács 
György békési főispán a Gyulán fölállítandó lüdö- 
vész-szunalorium javára az Alföld házi- és nép
ipari czikkeiböl Budapesten, a régi Sándor-utezai 
képvisolöházbun kiállítást tervez. A kamara kész
séggel fölajánlotta közreműködését az emberbaráti 
és egyúttal háziipar fejlesztési akczióban és meg
küldte a kerület összes figyelemreméltó háziipari 
készítményeinek és vállalatainak jegyzékét.

Kulinyi Zsigmond titkár jelentési tett a 
kamarai irodának a szüneti hónapok alatt folyta
iéit tevékenységéről, melynek tudomásul vétele 
után az ülés áttért az indítványoknak és a napi
rend ügyeinek tárgyalására.

A munkások balesetbiztosításáról szóló tör
vénytervezetre vonatkozólag a kamara részletes 

I és alaposan megokolt véleményt fogadott el.
Kifejezésre jut ebben a helyeslése e nagy 

szocziális kérdés rendezésének, melyet az ipar 
szempontjából is sürgőssé lesz az, hogy a bírósá
gok, a munkásaik balesete t'évéu, egyesek terhére 
elviselhetetlen mérvű kártérítéseket ítéltek meg.

Helyesli a kamara, hogy a törvényjavaslat a 
jarulék-szolgáltalásnak oly rendszerét alkalmazza, 
mely az első két évtizedben lehetőleg inérsőkef- 
tebb összegeket von el az ipartól. De éppen, mert 
az uj törvény révén a munkaadók még igy is 
jelentékeny újabb megterheltelés alá jutnak, szük
ségszerű követelmény, hogy a balesetbiztosításnak 
ne egész áldozatát viseljék a munkaadók, hanem 
viselje azt részben az állam.

A kamara aztán a törvényjavaslat számos 
szakaszára kiterjeszkedő észrevételeket tesz. Fölös
legesen általánosnak véli a bizlosilási kötelezettség 
alá tartozók megjelölését és a 2. §. szövegezését 
ankétnek tartaná fönn, mely megállapítaná a jogo
san és szükségszerűen bevonható iparüzemekel. 
Hasonlókép ipari fórumot kellene statuálni, mely 
a törvényben föl nem sorolt üzemek későbbi ren
deleti bevonását lesz meghatározandó.

A kereskedelemügyi miniszter állal alapítóit 
100 koronás állami munkásjultdmakból a kerületre 

5 eső 5 jutalomra hármasjelölést tett a kamqra és 
I első helyen (bár a benyújtott 52 ajánlat fele sze

gedi) különös méltánylással a kerület nagy vidé
kére, egy szegedi, egy szabadkai, egy hódmező
vásárhelyi, egy bajai és egy kübli munkást ajánlott 

I kitüntetésre és elhatározta, hogy kérni fogju u 
I jutalmak számúnak emelését.

Elhatározta a kamara, hogy ezentúl ti szak
irodalmi müvek megszerzését megkönnyítendő, az 
értékesebb müvek jegyzékéi idönkint oly biztatás- 

| sál küldi meg a kerület ipari és kereskedelmi 
’ testületéihez, hogy azok beszerzésénél a vételár 
i felét a kamara fedezi.

Részletesen ismertette az elnökség az augusz- 
j tus hó folyamán Szegeden rendezett kerületi tanoncz- 

és scgédmunkakiállilás eredményeiről a kereskede
lemügyi miniszterhez küldött jelentés adatait. Ezek 
szerint a nagysikerű kiállításnak kiváló iparfej
lesztő hatása volt és sok értékes tanulságot nyúj
tott. — A kiállításon u kerület 31 városából, 
illetve községéből 1095- segéd- es tanoncz és 45 
szakipariskolai növendék vett részt kézműipari 
tárgyakkal és emellett 7 ipari tanoncziskola, illetve 
szakrajzlanfolyam gyűjteményes kiállításán mint
egy 600 tanoncz rajza került bemutatásra. A részt
vevők száma tehát kb. 1700-ra lehelő. A kiállítás 
15 iskolai tantermet és egy udvari sátort töltőit 
meg. A jury 811 kiállítót tüntetett ki arany-, ezüst
érmekkel és elismerő oklevelekkel, melyek mellé 
a kamara 800 korona összegű jutalmakat oszlott 
föl 125 kiállító között. A látogatók száma közel 
10,000 volt. — A kiállítás megtekintése czéljából 
engedélyezett féláru kedvezményes vnsutjegyigazol*  
Ványokból a kamara 812 drbot szolgáltatott ki u 
vidéki'kiállítóknak és ezek munkuudóinuk,
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A kiilllitAssal kiipcsolutosiin a szegedi és 
vidéki iparosok élénk részvételű mellett kerületi 
iparosgyülést is rendezett a kamara, mely megis
mételte és sürgette azon kívánságokat, miket az 
iparosok az önálló vámterület, iparlörveny-revizio, 
vasáriigy slb. tárgyában előző gyűléseiken már 
hangoztattak. Az ipari szövetkezetek nagyobb ará
nyit szervezéséről és az iparfejlesztés gyakorlati 
föltételeiről tartattak még tanulságos előadások és 
o mellett a gyűlés kedvező alkalmát teremlelte 
annak, hogy a vidéki iparosok tanulmányozhassak 
a szegedi jelentősebb gyártelepeket, szövetkezete
ket, ipari szakiskolát slb.

Azonkép részletesen ismertette az elnökség 
a kamara közreműködésével rendezett zenlai mező
gazdasági és ipari kiállítás jelentős eredményeit 
és ezek közölt, hogy e kiállítás több, mint 3000 
korona fölöslege ipari és gazdasági közczelokra 
forditlatik.

Tudomásul vette a kamara, hogy a külföldi 
államokkal kötendő kereskedelmi szerződésre vo
natkozó észrevételei bevételiek a kamarák együttes 
emlékiratába és hogy külön fölterjesztést tett az 
elnökség Kulinyi Zsigmond titkárnak kereskedelmi 
szerződések áruosztályozásának egységesítésére 
vonatkozó indítványáról. Azonkép tudomásul szol
gált, hogy a kereskedelemügyi miniszter Szegedre 
szabóipari tanfolyamot engedélyezett és hogy a 
közös hadsereg lábbeli szükségletének szállítására 
a szokásos módon fölhívta a kamara az érdekel
tek figyelmét.

Végül letárgyalta a kamara 1904. évi költ
ségvetését, mely 45,375 kor. 75 fillér bevétellel 
szemben 43,231 korona 40 fillér kiadást irányoz 
elő. Ebben 9000 korona van fölvéve ipari és 
kereskedelmi czélokra, 1375 korona pedig a kerü
leti munkaközvetítő költségeinek harmadrészben 
való fedezésére.

Törvényke z é s.
Szavatosság a sertésvészben elhullott 

sertésért.
Sertéskereskedöinket és hizlalóinkat közelről 

érdeklő ügyben hozott elvi jelentőségű határozatot 
a bpesti keresk. és váltótörvényszék, mint l'eleb- 
bezési bíróság azon kérdésben, vájjon az eladó 
az átadás után rövid időre vészben elhullott ser
tésért kártérítéssel tartozik-e vagy sem. Sem Kő
bányán, az olt érvényben levő és miniszlerileg 
jóváhagyott szokások alapján, sem a sertésvész 
kiütése után a Ferenczvárosóan létesített consum- 
piaczon az eladó nem volt és nem felelős az át
adás után elhullott sertésért és így azért sem, 
ha az elhullás oka serlésvész volt. Midőn a fővá
ros 1902-ben ti sertésközvágóhidat létesítette, a 
hentesek ezen újonnan létesített piaczon e szo
kást megdönteni iparkodtak és a vészben elhullott 
sertésért kártérítési követelésekkel leptek föl. A 
hentesek jogtanácsosuk dr. Erős Samu budapesti 
ügyvéd utján kártérítési pereket indítónak a bizo
mányosok ellen, mely pereket a bpesti keresk. 
törvényszék, mint felebbezési bíróság a bizomá
nyosok jogi képviselője dr. Pólyák Béla bpesti 
ügyved érvelése után végérvényesen akkép dön
tötte el, hogy az eladó az átadás után vészben 
elhullott sertésért kártériléssel nem tartozik, mert 
egyrészt ez az üzleti szokás is c piaczon fenn
állónak tekintendő, másrészt, mert a vevő ezen 
piaczon vásárolván, vélelmezheti, hogy a sertés 
vésszel lehel infiezíálva.

köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóakaróink és ismerőseink, 

kik felejthetetlen férjein, illetve édes 
atyánk elhunyta alkalmából részvétük
kel, úgy a temetésen való megjelené
sükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ezúton hálás köszöne- 
tünket.

özv. Rácz Lászlóné és családja.

Nyilttér.*)

QnritTÁfrnolr kik a bort •»«DUl IV UAkllClIkj rétik vegyíteni, mindenük wUtt

-tjfcnihMtó.' E víz közömbösíti a bor savát és az itatnak 
felette kellemetes, ingerlő mellékizt ád, annélkül, hogy 
%’t feketére festené.

(*E  rovatban közlöttokórl felelősséget nem vállal a 
szerk.

HIRDETÉSEK

Női divattereni áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. hölgyközönség b. 

tudomására adni, hogy az Ujvilág-ulczában lévő

női divat szalont
Attilla utcza (volt Fürdö-utcza) 13 sz. alá helyez

tem át.
Minthogy Budapesten 5 évig önállóim működ

lem és így a budapesli hölgy társaság előkelő 
tagjaitól számos elismerő nyilatkozat léven birto
komban, igazolhatom, hogy képes vagyok a leg
messzebbmenő kivánalmaknak is megfelelni és a 
legnagyobb igényekéi is kielégíteni.

Az itt lévő őszi idény alkalmából elvállalok 
és készítek a legolcsóbb árakon és a legizlésescbb 
kiállításban menyasszonyi-, báli-, estélyi-, látogató- 
és utczai ruhákat a legújabb angol és franczia 
divat szeriül, továbbá blousokat. pongyola- és házi
öltönyöket. valamiül gyermek-ruhákat.

A n. é. hölgyközönség szives pártfogását kéri 
mély tisztelettel

Wagenblatt Gizella.

Egy jó házból való iskolázott fiú

tanulóul felvétetik.
Bövebbett

e lapok kiadóhivatalában.

Csuz, köszvény (rheuma) 
szaggatás, derék- és hátfájás, valamint mindennemű 

izületi bajok ellen legbiztosabb szer a törvényesen védett

HALÁPI-féle

« RESTAURÁTOR,« 
mely már rövid használat után a fájdalmat nemcsak enyhíti, de sikeresen gyógyítja.

Számos orvostanár által kipróbálva és ajánlva.

Kjjy tubus ára 1 korona GO fillér.
Egyedüli raktár; 

„APOSTOL" gyógyszertár, BUDAPEST, Vili. József-körut 64.
Eveken át szenvedtem rheumatikus bántalmakbán. Semmiféle gyógy

szer, sem fürdő nem használt. Az Ön Restaurátor kenőcsének köszönhetem 
egyedül gyógyulásomat. Fogadja ezért hálás köszönotemet és abbeli Ígéretet, 
hogy mindenkinek, ki hasonló botegségbon szenved, legmelegebben fogom 
iijunlaiii. — Budapest, 1003. szopt 10. MUNKÁCSY JÓZSEF

Árverési hirdetmény.
A bajuszéiilistváni plébánia-javadalom 

részéi illető szölüti'rniés f. hó 4-én d. u. 4 
Órakor a helyszínen nyilvános árverés utján 
el fog adatni.

Bajaszenlistván, 19(13. évi október 1.

Muzik István
zárgondnok.

Pályázati hirdetmény.
A bajai kerületi betegsegélyző pénztár

nál leköszönés folytán üresedésbe jött és 
1400 korona évi fizetéssel javadalmazott 
ellenőr-könyvelői állásra ezennel pályázat hir- 
dettetik.

Pályázni kívánók kellően felszerelt folya
modványai a pénztár alólirt igazgató-elnöké
nél —• hol bővebb felvilágosítások is nyer
hetők f. évi október 10-ig benyújtandók.

Kell a kerületi betegsegelyzö pénztár 
igazgatóságának 1903. évi szeptember 27-én 
tartott ülésén.

CZÉRNAY IMRE
igazg. elnök.

11016. szám, 
tkv. 1908.

Ujabbi árverési hirdetmény.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy dr. Fischhof Zsigmond bajai ügyvéd 
által képviselt Patocskai Jánosné szül. Gálitz Erzsébet tata
házi lakos végrehajtatónak Patocskai János bikityi végre
hajtást szenvedő ellen 40 korona tőke és járulékai iránt 
folyamatban tett végrehajtási ügyében a szabadkai kir. 
törvényszék területén a bikityi 390 számú betétben A I. 
1. 2. 4. és 5. sorszámú végrehajtást szenvedett nevén álló 
405. és 406. hrszámu 418. ö. i. számú házas békéinkből és 
4429/60/b. és 4429/84 a. hrszám a ...Mosztonga" dűlőben 
fekvő 448 négyszögöl és illetve 291 négyszögöl nádasok
ból álló jószágtestre 1219 kor. kikiáltási árban a beadott 
utóajánlat folytán Bikity községházánál 1903. évi novem
ber hó 9-ik napjának délelőtt 10 orakor ujabbi bírói végre
hajtás alá fog bocsájtatni azzal, hogy az utóajánlat tevő 
által beígért 143 koronánál alább nem fog eladatni.

I., Venni szándékozók kivéve az utóajánlat tevőt 
tartoznak a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben vagy ovadék- 
képesnek nyilvánított értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy neki a bíróságnál előlegestül elhelyezett 
bánatpénzről kiállított elismervényt átszolgáltatni.

A kir. j bíróság mint tkvi hatóság.
Baja, 1903. évi augusztus hó 5-én.

Temmer, 
kir. járásbiró.
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Törlesztéses
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsérléke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

=T— SZEGEDEN. ---------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfiapapir és Hüvely.

Selymek portó és vámmentesen 
küldünk bárkinek gyönyörű választókban és jó viseletért garantálunk. Bámulatos újdonságok fekete, 
tehér es színes selymekben minden árban már K. 1’20-tól kezdve. Minták a kívántak megjelölésénél 

---------- bérmentve. Levélportó Svájcéba 25 fillér.

Selyemszövetg-yár Unión

6RIEDER APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

fe 4 4 4 4' 4 444444444

Kapható minden jobb kereskedésben.

EGY KORONÁÉRT
portómenleseii küld az Orvosszövetség 

sorsjálékához egy sorsjegyei az

Országos Sajtóiroda,
Budapest, Kemény Zsigmond-ulcz.a 11.

Húzás már október 10-én.

INGYEN!
A Pesti Napló, amely edd igeié az Ember tragédiáját, Arany János balladáit Zichy Mihály 

illusztrációval, Katona József Bánk bán-ját, a H ím í‘y-Albumot, a Költök- Albumát, tavaly 
a remek kivitelű Zichy-A Ibumot. stb. adta olvasóinak a köny vpiacz.on általános feltűnést keltő 
kiállításban, az idén eddigi kiadványait felülmúló fónynyel és pompával, a Vörösmarty Mlhály- 
Albumot fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni. ...—=---------- -------------

A Vörösmarty-Album a Zirhy-Album.iál is díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog meg
jelenni. Magái) m foglalja a költő életrajz it. Csong’OP Ó3 Tündét, Vorösniartvnak e kedves drámai 
költeményét, a Szózat, a Vén czlgányt, Szép Ilonkát és Vörösmartynak legkiválóbb 
költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, 2(1 műinellékletlwn és számos 
szövegbe nyomott képpel és illusztráczióval, a valóban remek kivitelű mülapoknak egy része gyönyörű 
színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelöni meg magyar diszműben. A Vörösmarty-Albumot 
megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra, amely legrégibb, legfüggetlonebb és egyike a leg
elterjedtebb politikai lapoknak, ogy évre előfizetnek, -------- . ■■ ■■ --------

Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, de állandóan, legalább egy évig előfizetők 
maradnak, szintén megkapják a Vörösmarty-AIbumot. Minden félreértés elkerülése végett meg
jegyezzük, hogy akik a Ziehy-Albumot az 11103. évre való előfizetés alapján tehát 1903. évi ajándékul 
kapták, azok a VÖrÖsmarty-Albumot csak úgy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.

1340 nyeremény. I főnyeremény 40.000 kor.
Legnagyobb nyeremény legkedvezőbb cselben

50.000 korona.

I korona

I sorsjegy. SZERENCSE FEL!
I korona 

I sorsjegy.

A Pesti Napló előfizetési ára: Egész évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 
40 fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest. VI. Andrássy-ut 27. szám alatt van.

A
„BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN, BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

A
„BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállal latnak u. m.: "9MJ

ftönyvefc, folyóiraton, ügyvédi- és fieresftedelmi nyomtatványon.

NÉVJEGYEK. 

ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.

LAKODALMI MEGHÍVÓK. G»“ESE3)
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

ffláti megftivón a legizlésesetiti fövitetóen olcsó áron nészittetnen.
Vidéki megrendelések gyorstan és pontosan eszközöltetnek.

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

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

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.
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Van szerencsém a n. é. hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy tekintettel az őszi idényre leginkább készíttetni 

szokott fl^íGOLi MUNKÁKRA. ennek megfelelöleg,Női piVat termemet &
elsőrendű fővárosi angol és franczia erők alkalmazásával bővítettéin ki.

Különös yonclot fordítok arra. hogy női divtát termemben jövőben

elsőrendű confectió darabok u. ni. «r sacco, zsák és ar.gol kabátok, palletok és gallérok, valamint costume és 

angol toillettek a legdivatosabb és Ízléses kivitelben készüljenek. E czélra nem kímélvén költségei, szerződtettem szakmájá
ban kitűnő és kiváló tehetségű COIlfeCtiO SZabáSZt ÓS munkást, kik korábban több éven keresztül, 
híres divattermékben, PARISBAN, BERLINBEN és BÉCSBEN, utólag pedig ÁCS és Ta, MONASZTERLY és KUZMIK neves 
és jóhirü budapesti czégeknél működtek. --------—-

A midőn tehát ezt a nagyérdemű hölgyközönség szives tudomására hozom, kérem engem nagyrabecsült szives 
bizalmával •—■ úgy, mint eddig - a jövőben is megajándékozni, magam pedig igyekezni fogok, hogy a divattermemből 
kiadott loilettek és confectió darabok Ízléses és pontos kiállítása által a legmesszebb menő igényeknek is megfeleljek.

Lakásom: özv. Manhold Istvánná úrnő házában (Kossuth Lajos utcza 16.)

kiváló tisztelettel
A m. t. hölgyközönség jóindulatába és kegyes 

párfogásába magamat ajánlva vagyok Schmidt Adolfné
volt özv. Heislerné.

ORVOS
I koronáértI koronáértVan szerencséin a n. é. közönség szives tudo

mására juttatni, hogy 15 év óla fönálló 50.000
korona nyerhető.

50.000
korona nyerhető.

NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- D1VATÁRUHÁZA

== BAJÁN. ■■ ■ •-
■gXx?—......

NÖI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK-
> DIVATÁRUHÁZAMAT < 

több árúczikk hozzávételével megbövilctlem, ugyanis 
nagybani

BhOUSE AHÚSITAST
vezettem be, kezdve a legegyszerűbb házi-blousok- 
tól a legdíszesebb kivitelig.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyártását, 
úgy színes mint feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek gyorsan és 
jutányosán saját műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemesen kibővített legújabb divatot és leg
jobb gyártmányú férfi- és gyermek kalapok, úgy
szintén mindennemű sapkák nagy raktáromra bátor 
vagyok a n. é. közönség szives figyelmét felhívni.

Nemkülönben szőrme boák úgyszintén
karmantyúk (Mull) óriási nagy választékban találhatók.

Stiglitz és Unger-féle fehérnemű, menyasz- 
szonyi kelengyék egyedüli elárusitása ezégem állal 
eszközöltetnek.

Minthogy több évi működésem alatt alkalma volt 
a nagyérdemű közönségnek pontos és szolid kiszolgálá
somról moggyőződóst szerezni, jövőben is azon leszek, 
hogy vevőimet minél olcsóbban juttassam első rendű árúk 
beszerzéséhez, mely tények valódiságáról mielőbbi meg
győződést szerezhetnek. Kérőin minél számosabb megren
deléseiket és szives további pártfogásukért újabb válla
latomban is eseduzvo, maradtam

kiváló tisztelettel

Fisdier Pál.

Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a.

Főnyeremény <»<»<> kor. ért
€gy Sorsjegy ára I korona.

Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sors
jegyek nagy kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tisztelettel kér
jük, hogy a sorsjegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem 
nagybecsű megrendelését szíveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, 
mert a húzás már

f". é. október hó lO-én lesz.
Orvos-sorsjáték központi irodája:

Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a. "»»
Sorjegyek kaphatók helyben:

Rotscliihl Zsi
és minden dohánytőzsdében,

£||| Ollónál.
valamint minden vidéki városban.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek e lapok kiadóhivatalában.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


