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Baja -Báttaszék 
és Bezdán—Kis-Köszeg.

A „Zömben és Vidéke*  iiiegappreheiidálván 
a lapunk mull számában a fenti ügyekben 
megkoczkáztatott igazságokért, az alábbi kis 
czikkben ontja ki mérgét ellenünk:

Daczára azon határozott kijelentésnek, 
melyet a legiíletékesebb ajkról liiillollun l[! “,'iS 
közre adtunk. Ao//// a bezdán — kis-koszegi áthi
dalás törekvése nem irányul a baja —báttaszéki 
áthidalás ellen, meri egyik nem zárja ki ti másikat, 
lévén az első stratégiai, az utóbbi pedig keres
kedelmi szempontokból elbírálandó. ininda- 
záltal a „ Bajai Hírlap" minden szamában Zom 
bor ezen törekvése ellen nemcsak, hogy állási 
foglal, nemcsak hogy városunkat leszólja. de 
utóbbi számában már minden alap nélkül rútul 
meg is gyanúsítja az őszinteség hiányával, a 
mozgalmat leghatározottabban elítéli, s végül a 
vármegyéi is kipellengérezi. Folyvást hivatkozik
- és nagyra van azzal, hogy az ő törekvésük

nek I tata mögött 40 éves mull áll, Lehál más va
rosnak nincs jogosultsága a lélfentartásához szük
séges eszközöket szói gal mazni. Azt mondja, ha 
Zombor és Bezdán meg tudlak lenni négy év
tizeden ál, a nélkül, hogy eleijeit adtak volna 
magukról, várlak volna meg félévig, vagy egy 
esztendeig inig a baja—bállaszéki áthidalás 
meglesz. Hat mi megfordítjuk tisztelt laptárs. 
Ha Baja és érdekeltjei 40 év alatt nem tudlak, 
nem bírták meggyőzni az illetékes faktorokat a 
Ilid kiépítésére, akkor csak be kell látniok, hogy 
a Ilid kivihetősége körül elhárithatlan akadályok
nak kell lennie. Akadálya pedig az, mit Láng 
Lajos ki is jelenteit : a rossz talajviszonyok 
a Ilid építéséhez. Ha ott meglennének a híd
építéséhez a szükségelt kedvező viszonyok, 
és legyük még hozzá, ha ezen hídhoz a keres
kedelmi szempontokon kívül a stratégiai okok is 
fcnállanának, — bizonyára nem állana 40 évi 
törekvés és erőfeszítéssel elteli mull ez óhaj 
háta megéli, — már rég meglenne a baja-bálla-

T A R C Z A.
Abajai Casino múltjából ésjelenéböl.

Irta: Nagel Sándor.

A „Bajai Hírlap" eredőd tárcsája.
(Folytatás.)

1897-ben 445 KI. gyűjtünk ti helybeli sze- : 
génieknek ; ugyanezen évben Ö felsége a király 
néviinnepe alkalmával jó ebédel, kapnak a városi 
Szegényház tagjai: ezt a cselekedetet a következő 
évben megismételjük.

Baja város polgármestere több évben ir át 
a Casino elnökéhez, megköszönvén a városi polg. 
iskolának adott külömbözö ösztöndijjösszegeket.

Az orsz. munkás- és cselédsegitö pénztár 
alapitó, a képzőművészeti társulat rendes tagjává 
lesz a Casino és segélyezi a sárosmegyei es a 
helybeli árvízkárosultakat, a kolozsvári siket-némák 
intézetét és a fehér kereszt egyletei, anyagilag is 
támogalja a helybeli iparkiállilásl és az iparles 
tűiét házépilö szándékát; gyűjtést rendez a Kos
suth Lajos emlékre, a Baross szoborra, a Munká
csy Mihály szoborra, a Vörösmarty szoborra stb. 
es mindezen czélokra a saját pénztárából is áldoz; 
a Casino tagok hozzájárulásával előfizet a Jókai 
összes müveire és megszerzi Nemzeti Dicsőségünk 
ez. diszművel; bizottságot küld Kossuth Lajos teme
tésére es a bajai Dunahid létesítése iránt megin
dított mozgalomban részt vesz; megiinnepli a 
király névünnepéi és márez. lö-ét; 1898 hói ezen 
nap emlékére évenkinl lakomát rendez, a melyen 
egy tag hazafias beszédei mond és évröl-évre 
Kit) K ösztöndíjat a bajai áll. liinilóképzö, 51) -50 
K. ösztöndíjjal pedig a Baja városi és bajai izr. 
hilfelckez.eti polg. iskola részére ad ki s ezl örök 
időkre kiadni rendeli.

Nem hiányzik tehát a Casino egyetlen nagyobb 
helyi vagy országos mozgalomból sem, a hol reszt 
venni hivatása lehel.

A easinoi élet egyik legjellemzőbb vonásit

széki áthidalás. Baross (iábor a vasminiszter 
nem volt az az ember, aki, ha Győrött 1891-bon 
kimondta, hogy a Dunái Baja- Bállaszéknél al 
kell hidalni. ne hajl.ulLa volna végre, ha 
idejében be nem lálja. hogy ha már elkövették 
azl a végzetes hibát, hogy két vasuli végpontot 
neki vezettek a Duna oly részének, hol az át
hidalás többe kerül, mini máshol 3 Ilid, hogy 
akkor ö oll „bármi" áion is keresztül erősza
kolja az áthidalási. Ha Baross e meggyőződésre 
nem jut ideje volt annyi, hogy az előmun
kálatokat meglehette volna. Hisz mar 1848 óla 
Baja folyvást a Ilid építéséről álmodozik, 
mind megannyi országgyűlési képviselője prog
ramijába felvette, hál hihető az. hogy csakis ! 
egyedül a pénzhiány volt az oka, ez állta útját 
a terv megvalósításának ? Hat államféríiaink, I 
közlekedésügyi minisztereink oly rövidlátók voltak 
fel szazadon at. hogy a bajaink 40 éves törek
vésüket nem méltányolták, nem lógták fel annak 
a sokat fellnínytorgaloll 6 millió magyarnak az 
érdekeit melyekre a bajai sajtó folyvást 
figyelmeztette s mégis a helye t rendre épített 
más helyeken nagy vasúti hidakat! Hál erre 
tellett pénz? Azután meg mire való az a nagy 
ijedelem? Egyszer nevetségesnek sorolják fel 
Zombor törekvését, máskor meg ránezokba sze
dett homlokkal czikkeznek varosunk ellen. Hal. 
oly gyönge alapon áll a baja-—bállaszéki áthi
dalás biztossága. 40 éves törekvéssel megtámo
gatva, hogy egy Zomborban meg csak csirájá
ban megmozdult mozgalomra kártyavár gyanánt 
összeomolna ? Mi magunk sem hisszük, bár a 
Ilid vezérsajlója oly jajveszékelést csap, hogy 
szinte bennünket is megdöbbent: pétiig mi
váltig erősítjük, hogy az egyik hid nem zárja 
ki a másikat, lévén az egyik kereskedelmi, a 
másik strali ■giai szempontból fontos és elbírá
landó. Hogy Baja 40 évig döngeti az illetékes 
kapukat egy hid létesítése érdekében s nem birl 
eddig eredményi felmutatni az az ö baja, - s 
mondjuk a sajátos viszonyok hibái : viszont ha 
Zombor ezen 40 eves törekvés daczára csak 
most jut öntudatra, most latja elérkezettnek az 
időt létérdeké biztosítására, az meg Zombor 
hibája és dolga, azért ne fájjon Baja feje. De 

a easinoi tagok számának hullámzása. Erről a 
következő adatokat jegyezzük fel :

1884-ben a Nemzeti Casino tagjainak száma 
131 rendes, 4 leül és 2 ideiglenes, tehál összesen 
137 volt. — A kél Casino fúzióját az Uj Casino 
részéről 03. a Nemzeti Casino részétől 97, tehát 
összesen 160 tag írta alá.

1891-ben a zárszámadások szerint (tagjegy
zéket nem találtam) volt 105 rendes tag 10 írtjá
val, 10 rendes tag 5 írtjával, 6 kültag 5 írtjával 
és a havi tagdijjakból 45 frt. folyt be, a mi 
4 tagnak felel meg. Tehát összesen 125 tag volt, 
n mi magának a Nemzeti Casinonak a fúzió előtti 
lagállományával szemben is hanyatlási mulat.

1901-ben a tagok összes létszáma 203. 1902- 
ben 222 volt.

A Casino egyik főfeladatának tekintette min
denkor a tagok családjainak összehozása állal a 
easinoi élelet melegebbé s így a társadalmi életet 
minél színesebbé, vonzóbbá lenni.

Elmondhatjuk, hogy a Casino ezen irányban 
való törekvésének sikere mindenkor aranyban állott 
a Casino életének milyenségével.

A Casinoban a családok különösen a 90-es 
évek elején és közepén találkoztak legsűrűbbem 
Ekkor volt a társadalmi életben is a legnagyobb 
simulékonyság észlelhető. S a mint hanyatlás ész
lelhető a családok összejövetelében, úgy a Casino 
életében is némi hanyatlás vehető észre.

És hála a Casino szerencséjének, itt sem 
politikai, sem társadalmi ellentétek nem érvénye
sülnek, jóllehet, a mint a politikai vagy társadalmi 
ellentétek a csaladokra es egyénekre mégis szél- 
válaszlólag hatnak, ezt a Casinonak is meg kell 

j éreznie.
A easinoi élei es a Casino halasa igen nagy 

mértékben nyilatkozik meg könyvtárának arravaló- 
síigábun és használatában.

A luzió után, 1885 végén 240 mii 380 kö- 
1 teltei all a tagok es ezek családjai rendelkezésére. 

A könyvtár használatára elég jellemző, hogy ez 
évbeli I I tagra 1-1 mii esik és minden műnek

féltékenységből senki kedvéért Zombor nem 
mondhat le jól felfogott érdekeiről, ölbe lett 
kezekkel nem nézheti, midőn életkérdésének 
tizenkettedik órája elkövetkezik, hogy fel ne 
ocsúdjon, s midőn kedvező szelek fújnak, ne 
ragadja meg az evezőket. Midőn tehát a „Bajai 
Hírlap" vasárnapi kirohanásai, melylyel Zom
bor város közönségének jogosult törekvését illette 

a leghatározollabban vissza utasítjuk, annál 
is inkább, mivel a bezdán kis-köszegi áthidalás 
eszméjének szülő anyául a „Zombor és Vidékét" 
nevezte meg — ismételve hangoztatjuk, hogy 
Zombor létérdeke a bezdán -kis-köszegi áthidalás.

Válaszunk ime a következő :

Igen t. laptársunk rossz nyomon halad, 
a midőn csőstül zúdítja nyakunkba a vá
dakat, mert mi nem gyanúsítottunk, sem 
„rútul* , sem szépen, nem szóltuk le Zombort 
és nem pellengéreztük ki a vármegyét. De 
ii/enis őszintén és igazán elmondtuk a mi 
lelkűnkön feküdt és az erre való jogosult
ságot azon szerény érdemekből véltük me
nthetni, melyeket a baja—báttaszéki áthidalás 
létrehozása körül kivívtunk, amit azonban 
— nehogy uj fegyvert kovácsoljon ellenünk— 
világért sem dicsekvésképpen hangoztatunk.

Hát már most ismételten, de egyúttal 
utoljára, egyszer s mindenkorra kijelentjük, 
hogy eszünk ágában sem volt a Bezdán- - 
kis-köszeyi áthidalás ügyében megindult ak- 
cziótól megijedni és hogy baja,—báttaszéki 
szénánk Istennek hála — a lehető leg
jobb rendben van. De valamint —■ a min
dennapi élet tanúsága szerint ■—• a keres
kedő, az ügyvéd, az orvos stb. nem szerelmes 
konkurrensébe, a ki tőszomszédságában nyit 
üzletet vagy ügyvédi irodát, vagy mint gya
korló orvos telepedik le, úgy mi sem lehet
tünk elragadtatva egy oly mozgalomtól, a

a könyvtárból kiadásáért majdnem 1-1 korona 
dijj esik.

Azonban épen nem csoda, hogy a könyv
tárt nem a kívánatos mértékben használják; hiszen 
1888-ban a választmány határozatikig kimondja, 
hogy csak tudományos szakmüvelcet szerez be!

A könyvtár viszonyairól Bellosics Bálint 
könyvlárnok ezeket Írja:

A könyvtárban ez idő szerint 935 mii van, 
körülbelül 1444 kötetben. 1902. évben 90 művel 
(116 kötettel) gyarapodott.

A könyvtár tulajdonát képező összes köny
vek egy sorszámnak, szakosztályi számnak, a czim- 
nek, a szerző nevének és a kötetek számának 
befogadására alkalmas módon rovatozott leltárba 
vannak bejegyezve.

A tagok rendelkezésére állott mull év októ
berig az 1897-ben nyomatott ezimjegyzék, mely
hez kel év elölt az újabb beszerzésekről pótló
jegyzéket nyomattunk. Múlt év október óta az 
összes könyveket magában foglaló uj ezimjegyzék 
(1902) van használatban.

A 935 mű öl szakosztály közt oszlik meg. 
Leggazdagabb az első, melybe ti belletriszlikus 
munkák sorolvák. Könyvei n legkeresettebbek.

A easinoi tagok közül 1899-ben 95. 1900-ban 
115 (190 tag közül), 1901-ben 130, 1902-ben 147 
használta állandóan a könyvtári. 1902-ben az ösz- 
sz.es kiadott könyvek köteleinek száma : 3896. 
Minden könyvtári óra meggyőzött arról, hogy 147 
olvasóra 8-1.5 mű kevés, mert a 90 mii csak ez 
év vegén kerüli a könyvtárba, tekintotlcl arra, 
hogy a munkáknak körülbelül ötödrésze tudomá
nyos tartalmú, s ezeket, valamint a régebben be
szerzett szépirod. termékeket alig keresik. Heten 
kint kelszer, kedden és csütörtökön d. ii. ■> - 6 ig 
állott a könyvtára tagok rendelkezésére; a l’allas- 
Le.x., a Szilágvi-fele történelem és a Megy, városai 
és varmegyei’ez. vállalat eddig megjeleni kötelei
hez a tagok bármikor hozzáférhetlek.

A kiveti könyvek jegyzékében mindegyik 
olvasónak külön lapja van, melyre a kiadóit mun
kák szakosztályi száma és teljes ezime is reá 
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mely ' éppen abban a pillanatban szüléiéit 
világra, a midőn Baja városa hosszú és 
fáradságos küzdelem révén, elvégre eljutott 
a baja báttaszéki áthidalás megvalósulása 
állal, legvitálisabb érdekének révparljába.

Hogy miért nem épült meg a baja -bátta
széki lúd 40 év óta? Hál tálán csakugyan 
azért, mert nem sikerült nekünk az illetékes 
körükéi meggyőzni. de hogy most 40 év 
után mégis csak sikerüli ez a meggyőzés, 
az a mi féltékenyen őrzőit, mindenki elle
nében megvédett és szívós és tánloril- 
hatlan kitartásunkat tekintve bizonyára 
jól ki is érdemelt vívmányunk.

Hogy Baross (labor miért nem valósí
totta meg ezen kedvenczeszméjét ? Hál 
kétségkirül csak azért, mert az isteni gond
viselés kifürkészhetetlen akarata közlekedés
ügyi politikánk e nagyeszű bajnokát időnek 
előtte elszólilotta az élők sorából.

Nem. igen tisztelt Kollega! a baja -bátta
széki áthidalás biztossága nem kártyavár, a 
mely a Zombor felöl fúvó szelektől össze
omlana. nem t. Kollega! az Önök mozgal
máról nem leend feljegyezve — Havit el 
dissipati sunt és nem is ezért szólalt fel 
lapunk, nem is azért emelte fel elítélő és 
tiltakozó szavát vagy ha Önnek jobban 
tetszik „jajveszékelését", hanem hogy nyíltan 
és tartózkodás nélkül mondja meg. miszerint 
nem tart sem illőnek, sem méltányosnak 
oly törekvést, mely sem előbb, sem utóbb, 
hanem a másodperezekre összevágóan, éppen 
abban az órában keletkezik, a midőn egy 
tekintélyes, küzdelemmel teli múltra vissza
tekinthető, hasonczélú törekvés kalászba szök
kent reményeit látja elvégre megérlelni.

Azt az állításunkat pedig, hogy a Bez- 
dán kis-köszegi mozgalom igenis a Baja — 
báttaszéki áthidalás ellen irányult nyíltan és 
kifejezetten és hogy csak most kezdik lefújni 
a mozgalom ezen odiozus jellegét, egész 
terjedelmében fenntartjuk.

Mi - I. laptársunk - nem gyanúsí
tunk, mi bizonyítunk. Tessék csak elolvasni:

A .Zombor és Vidéke" 1902. október 
héj 5-én kell számában ezt Írja: ,,a leg
határozottabban elhibázottnak kell jeleznünk 
a lmja -báttaszéki áthidalást.Esezulán 
igv folytatja: „Midőn ellenünk ily véj/Z’eű’s 
munka folyik, nem eszélyes ölbe tett ke
zekkel nézni, mikép tömörülnek az elemek 
..a mi érdekeink ellenére."

A „Zombori Iparoskor" és a „Zombori 

vezetteted. Az. idöszakonkint megjelenő és
könyvtárba kebelezett folyóiratok egyes példányai 
az uj szám megérkeztéig az olvasó szoba asztalán 
maradlak. Ilyenek az Osztr. Magyar Monarchia 
írásban es képben, az Akad, értekezések, u Nyelv
tud. közlemények, a Und. Szemle, az Akad. Érte
sítő, Természeltud. közlöny és az Archeológiái 
Értesítő fíiz.etei.

A többi folyóirat és napilap tudvalevőleg 
elárvereztelell, könyvtárba nem kerül.

Ma teliét, a midőn nem „tudományos szak
müveket" szerez bo a Gasino, a 935 mii közül 
egy-egy tagra 4 5. egy-egy könyv-olvasóra 6'30 jut.

Az 1444 kötet közül egy-egy tagra (5'7, egy- 
egy könyvolvasóra majdnem 10 kötet, mig az 
olvasásra kiadott 389(1 könyv közül egy-egy tagra 
18'28 es egy-egy olvasó tagra 211*.>1  es minden 
egyes könyv kiadásáért 3 fillér esik.

Azonban még egyszer vissza kell térnem a 
limit időkre, hogy a jelen állapot tárgyilagosan 
legyen megítélhető s a jövőre következtethessünk.

Az. 1890. évi jegyzőkönyvek egyik lápjáról 
világosan leolvasható, Imgy ezen évben 1000 frl. 
takarékpénztári kölesön. 500 Irt. számla tartozás 
es 35(1 frl. hazberlarloz.is lerln-li a Gasinot. De, 
hogy mennyi a valóságos, összes tartozás, azt 
nem Indiain felderíteni. Ilogv a most 3 teteiben 
említett 18.>0 frl. nem az. összes tartozás, az ki
tetszik abból, hogy ezen év deczemberében az 
elnök a pénzintézeteknél levő tartozásokról beszel, 
pedig az. ezer Irt. tartozás csak egy pénzinlézot- 
nél állott fenn.

Nem is csoda. 120 130 tag nem győzheti
a 700 frl. Imz.bert es a külön szolga, söl előbb 
2 szolga tartását, a tiszteletdijjakat. siti.

Annak az uj korszaknak kellett bekövetkeznie, 
a melynek hajnnlhasadasal 1892. január 24 en 
hozta meg magamik ii Gasino közgyűlésé, a midőn 
nemesen számító önbizalommal egyszerre kirántja 
magát a regi tospedlséghöl.

A Gasino felépült házában a lakok ugy meg- 
szaporodunk, a jólét .......  megnöveli az igé
nyeket. hogy 4' z óv múlva kicsiny u szép 4 terem
ből álló helyiség.

Ipari Hitel- és Arncsarnok Szüretkezet" 
együttes memoranduma pedig, a melyet 
Zombor város törvényhatósági bizottságá
hoz nyújtottak lm. ekképpen szól: ,,tnél- 
tiíztassék minden leltein és törvényes 
eszközt sürgősen felhasználni arra ttezve, 
hogy a tervbe vett dunai áthidalás ne 
Baja Báttaszéken. liánéin Bezdán Kis- 
k'őszegen át történjék. ...I baja -báttaszéki 
áthidalás oly összegbe kerül, b >\ ezen 
az állam a bezdán kis-köszegirel egyező 
három-négyet is építhetne."

Azt hiszem elég lesz az idézetekből, 
hogy meggyőzzük I. laptársunkat arról, mi
szerint, ha állítunk valamit, akkor nem 
i/i/aiiusitunk, hanem teljes bizonyossággal 
mondjuk el az ehnomlandóinkat.

Erre kötelessége volt „a hiti vezérsajló- 
jának" kifejezetten reámutalni. Egyébként 
pedig legyen szent a béke és valamint mi 
szívesen látjuk Önöket a baja báttaszéki híd 
megnyitása alkalmából rendezendő banketten 
Baján, úgy szeretettel valljuk, hogy Önök is 
szívesen látnak majdan bennünket Zombor- 
bun. ha a Bezdán kis-köszegi áthidalás alkal
mából Önökön leend a sor ünnepelni.

Ami végül a ..Zombor és 1 liléké" szel
lemi apaságát illeti a bezdán kis-köszegi 
áthidalásnak halvaszületeti ideája körül, és 
azl, hogy most utólag kárba veszett az 
exceptio plurium concubenlium, annak bizo
nyítására ugyancsak fejére idézzük I. lap
társunknak fentebb említett czikkéböl a kö
vetkező részletet: „Múltkori czikkünket a 
kis-köszegi áthidalás érdekében, melyben 
először mutattunk rá a helyzetre, a hozzánk 
érkezett levelek csak igazolják."

Dr. L. A.

Helybeli és vidéki hírek.
Eljegyzés. Romátka Jenő, a bajai kir. járás

bíróság rokonszenves, fiatal bírája jegyei váltott 
Tury Mátyás ügyved és nyug, városi tiszti ügyész 
kedves és művelt leányával, Gabriella úrhölgygyel.

Álarczos Piros-Bál. A „bajai korcsolyázó
egylet" 1903. évi február hó 14-én esti 8 órakor 
Baján, a „Nemzeti Szálloda" összes termeiben 
„álarczos piros-bált" rendez. Belépőjegy, vagy szá
mozott karzati ülőhely előre váltva 2 kor., este 
a pénztárnál 3 kor. — Jegyek előre válthatók: 
Drescher Gyula egyesületi pénztáros urnái, dr, 
Makrav László ur gyógyszertárában, Kollár A. ur 
könyvkereskedésében, Eischer Béla és Kiéin Dezső

1897. febr. 7-én elhatározzuk, hogy a Casinó 
főépületében lévő vendéglői helyiségei felmondjuk 
és a magunk használatába veszszük.

De nem is csoda. Mindannyian emlékezünk 
arra, a midőn meg helyet is alig kapott az, a ki 
későn érkezeit. Oly füst töltötte meg ilyenkor a : 
termeket, hogy még a gázlángok fényéi is megtörte. '

Újabb építést hozott tehát javaslatba az elnök.
Ennek a nagyon pozitív alapon nyugvó javas

talmik, a inelylyel a választmány az. újabb épiles 
tervét a közgyűlés elé terjesztette, egyetlen ellen
zője sem akadt.

A javaslat ez volt:
Vegyen fel a Gasino 15,000 frt. jelzálog

kölcsönt a bajai Takarékpénztártól 45' a évi 0" n-es 
töketörlesztéses kamatra.

Ezen összegből fizesse ki azon 5000 Irinyi 
tartozási, a melynek túlnyomó része meg az. első 
epiles előtti időből ered; váltson be 5000 irton 
100 db. házépítő részjegyei ; építsen a casinoi 
vendéglős szamara az udvarén egy helyiséget 
5000 Irt. költséggel.

A Gasino helyzete ezen lényegében csak 
5000 Irinyi tijabb tartozás állal a következő 
volna :

15000 Irt. kölcsön törlesztése és kamata 900 frl. 
Szelvények es ezek kamatainak terhe . 550 ,.
Hírlapok és könyvtár.................................... 700 „
Kártya . . . .......................................... 500 .
Vendéglősnek a kötendő szerződésre 400 „ 
Előre nem látható kiadásokra .... 400 ,.

Összesen : 3450 frt. |

Kiadás és a következő bevételek:
Tagdijjakb d...................................................... 2100 frt. I
Kártya................................................................. 2000 „
Biliárd....................................................................... 100 „
Előre nem látható...............................................100 ..

Összesen: 4300 frt.
ami évi 850 frl. felesleget jelentvén, n közgyűlés 
a javaslatot elfogadta, s az építésre felhatalma
zást adott. 

urak divatáru üzletében. A rendezőség kéri a 
tisztelt hölgyeket és urakat, szíveskedjenek lehe
tőleg piros dominóban és piros vagy pirossal 
díszített öltözékben megjelenni.

Szoyer Ilonka városunkban. A lmjai kereskedő 
ifjak egylete. mint értesülünk — f. hó 28 an 
miivészhangversenyt és lánczmulalságot rendez n 
Nemzeti Szálló összes léméiben, mely alkalomra 
Szoyer Ilonkát, a m. kir. operaház. kiváló szubretl- 
énekcsnöjét sikerüli megnyernie. Lejön az estélyre 
Uürijer, az előkelő müvész-cellisla is, ki a leg
újabb magyar nótákat fogja produkálni gondoukán. 
A fényesnek Ígérkező estély iránt városszerte élénk 
az érdeklődés es méltán, mert Szoyer Ilonka ének
művészedé és Biirger messzehirű briliáns technikája 
kétségkívül műélvezetet biztosítanak a legkényesebb 
igényeknek is. - A müvész-cslély programmját 
legközelebb hozzuk.

Nőegyleti mulatság. A bajai I. nöegylet elha
tározta, hogy luisvél második napján műkedvelő 
előadással egybekötött mulatságot rendez. A rende
zendő műkedvelő előadás sikeréi nagyban biztosítja 
az a körülmény, hogy Erdélyi Gyula városi főjegyző 
ur volt szives az előadás rendezésére vállalkozni.

Gyászistentisztelet. A lmjai izr. „Aggok Háza" 
felügyelő bizottsága m. hó 29-én d.u. 4 órakor néh. 
H'eiilinger Salamonim emlékére, halála évfordulóján 
gyászistentiszteletet rendezeti, melyen a családon 
kívül resztvettek a Iliik, elüljáróságának, képviselő
testületének és a felügyelöbizollságnak tagjai. Dr. 
.-Id/erLipót rabbi remek imát mondott, mig az ének
részeket Berger Salamon fökántor a templomi 
férfikarral látta el.

Farsangi naptár. .1 bajai kath. legényegylet, 
mint értesülünk, e hó 21-én műkedvelői előadással 
egybekötött tánezvigahnat rendez. Ez alkalommal 
a „Gzigányt" lógják előadni.

Közgyűlés. A helybeli kereskedelmi- es iparbank 
f. hó 15-én délelőtt 1 (I órakor saját intézeti helyi
ségeiben tartja meg évi rendes közgyűlését.

Pályázat a városi ügyészi állásra. Tury Mátyás 
nyugdíjaztatása folytán a városi tiszti ügyészi 
állásra a pályázat f. hó 21-iki lejárattal Íratott ki. 
A pályázati kérvények Sclimausz Endréhez, Baja 
város főispánjához intézendök.

Kardparbaj. Teltlegességböl kifolyólag G. Károly 
helybeli adótiszt és M. Zakár magánzó m. hó 25-én 
délután a lovassági laktanyában kardpárbajt vívtak 
bandage nélkül — végkimerülésig, melyben M. a 
jobb kezén súlyosan megsebesült, mire a segédek 
a párbajt beszüntették.

Házasság. Mull szombaton esküdött örök hű
séget Szalag Zsigmond apatini h. jegyző Piukocich 
Jolánka kisasszonynak, Piukovicii Imre volt dauto- 
vai, jelenleg apatini jegyző leányának.

Tragikus halál. Krausz József a helybeli izr. 
potg. iskola I. osztályának jeles tanulója tragikus 
végzetnek esett áldozatul. Pár nappal ezelőtt friss 
egészségben korcsolyázott a jégpályán, midőn oly 
szerencsétlenül esett el, hogy a tiidö tájékán egyik 
veredény megpatlaiil és a szépreményü fin belső

Az építő bizottság ugyan nemi nehézségim 
ütközött, mert Baja varos tárnicsa a Kenderes 
pataknak a Gasino területén keresztül folyó részéi 
nem akarta a varos költségén zárt csatornával 
ellátni, azonban a bizottság, s különösen ennek 
lelke, a Gasino igazgatója Latinovics János tevé
kenységének és leggondosabb, józan takarékossá- 
gumik sikerült az 5000 frlnyi előirányzat teljes 
kimerítése nélkül nemcsak a tervezett épületet 
felemelni, hanem meg a csatornát is kettes bur
kolattal, csaknem örök időkre megépíteni.

Gsináljunk most egy kis számadást. 1892 ben 
a Gasinónak a legalább 5000 K.-nyi adósságán 
kívül csekély értékű bútorzata volt.

Az elmúlt 10 év folyamán kiadott a Gasino 
telekre, épületekre, bútorra több mint (50 ezer 
koronái és kifizette a régi (legalább 5000 K.) 
tartozásokat. ((>5000 K.)

Ma van a Gasinónak 29 ezer K. lörlesztéses 
és 9(500 K. részjegy-tartozása és van 2000 K. 
pénze ugy, hogy bátran mondhatjuk: az utóbb 
mull 10 év alalt 30000 K. lökét törlesztett és 
27000 K. kamatot fizetett a Gasino.

De nem is csoda, hogy ily nagy a változás. 
Hégi elnökeink rendesen a főispánok - 

csak ritka vendég voltak a Gasínoban. Ma nincs 
nap, hogy az elnök 1-2. sőt több órát ne töltene 
ilt. Alig szegődött egyik társasághoz vagy egyén
hez, már másikai keres. Sokan azl mondják: 
nyughatallanságb jl, mások azl, hogy szórakozott
ságból, a valóságban pedig, mert ettől kérdezni, 
annak mondani valója van — a Gasino érdeké
ben. Kivaló figyelmet lantisii a Gasinora jövedel
met liozo karlya társaságok összehozásában. Ha 
nincs „negyedik", leül ö annak : ha kell, el is 
vészit 1-2 K.-l, de a fő, hogy a Ingok szórakoz
zanak, a. Gasinónak pedig jövedelme legyen. A 
mint „foghat" valakit a maga helyére, elhagyja 
társasagát és boldog, ha újat hozhat össze. Otthon 
a vacsorája1 a szerint ül le jó, jobb, legjobb 
vagy lege bb kedvvel (mert azért soha sem 
rossz kedv a mint, „minél nagyobb számban 
voltak az asztalok elfoglalva".

(Vége következik.)
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elvérzés kövolkezlóbi'ii I -2 napra meghall. Teme
tésén tiinulolársiii n tanári kar gvászlobogó 
utalt vetlek részt.

Gyász a Vojnich családban. A nagy bajsni 
Vojnich családban gyász van. /</. Iinjsui Vojnieli 
Mátéi nagybirtokos, szabadkai városi virilis képvi
selő in. Iio 2(i án este, életének lil-ik evében meg
halt. Ismert es közszeretetben álló tagja volt a 
szabadkai társadalomnak. Politikával nem foglal
kozott, a városi ügyekbe se avatkozott, közgyűlé
seken nem vett reszt. Demokratikus érzelmű férfin 
volt, aki még a cselédeinek sem engedte meg, 
hogy mcgnagyságolják. „Tensur" volt ö mindenki
nek, urnák, szolgának egyformán. Itendkivüli ven 
dégszerelö ember volt, akinek háza mindenki elölt 
nyitva állott és aki szállási birtokán, hol immár 
15 esztendeje állandóan lakott, meglátogatta, na- i 
pokig oll vendégeskedett. Szerdán lemelték szabad
kai Kosstilb-ulezai palotájából a messze környék 
számos előkelőségének és nagy közönség rész
vételével.

Harmadik vonatpár a baja-zombori vonalon. 
Megbízható helyről vesszük a hirt. hogy Baja és 
Zombor közölt május hó 1-től egy harmadik vonat
pár fog közlekedni, ami a nagy környék forgalmi 
érdekeit lényegesen előmozdítani fogja. Mint érte
sülünk, az uj vonalgarnilura csak Baja és Zombor \ 
közöli fog közlekedni, tehát nem megy majd Új
vidékig.

Baja város tisztviselőihez. Lelkes hangú föl
hívás érkezett a héten Baja város polgármesteré
hez Kemény Bélától, Pápa r. t. város jegyzőjétől, 
a „városi közigazgatási tisztviselők országos egyesü
letéinek megalakulása iránt. E mozgalom pro- 
graminja és czélja, — a felhívás szerint, •— hogy : 
„az ország összes városi tisztviselői egy közös 
táborba loborzódva, közös igyekezettel és egyesült 
erővel, mint egy lest és egy lélek hassanak a 
városi közigazgatás kóros tüneteinek orvoslására, 
vagy legalább is tovább terjedésének meggátlására, 
a városi közigazgatási tisztviselők helyzetének javi- i 
tilsára, társadalmi bajaiknak lehelő megszünteté
sére. Terjeszkedjék ki az egyesület mindenüvé, 

igv szól a felhívás, — hol a magyar városok 
közigazgatása és azok tisztviselői érdekében lenni 
való mutatkozik. Legyen védője és képviselője a 
városi közigazgatás és tisztviselői jogos kívánni- j 
mainak''. — Az akczió kezdeményezője, Kemény 
Béla kéri ezúton is a városi tisztviselőket egyen
ként és összesen, foglalkozzanak behatóan a két
ségkívül közös érdeküket szolgáló ideával és érte
sítsék csatlakozásukról levélben. A mozgalom 
síkéi éhez a magunk részéről sok szerencsét kivá
ltunk, addig is, mig a közigazgatásnak óhajtva- , 
óhajtóit államosítása elkövetkezik.

Köszönetnyilvánítás. Mindazon ncmeslelkü I 
urhölgyeknek és uraknak, kik az elmúlt évben 
havi 20 filléres adományaikkal az elaggott és 
segelyre szorult 48 49-es honvédeket segélyezni 
kegyesek voltak, a segelyre szorult és segély
ben részesüli öreg 48 49-es honvédek nevében 
ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a segély- 
hi zotlság i álasztmánya.

A bajai 48-as honvédek kérelme. A bajai 
1848 49-es elaggott, ke: eselképlelen és minden 
tekintetben segélyre szornlt öreg honvédek azon 
tiszteletteljes és alázatos kérelemmel járóinak Baja 
város nagyérdemű közönségéhez, miszerint őket 
a havi 20 filléres kegyes adományaikkal továbbra 
is támogatni szíveskedjenek. Nemkülönben
ezúttal is felkérik a varos azon nemeslelkii höl
gyeit és urait, kik ezideig a 48 49-es honvéds?- 
gélyzö bizottságnak nem tagjai, szíveskedjenek a 
bizottság tagjai sorába belépni. Beiratkozás 
czéljából aláírási ív a Casino, a polgári olvasó 
egyesület és az ipartestiilet helyiségében tétetlek , 
le, nemkülönben beiratkozásokat Czérnay Imre 
bizottsági elnök is elfogad.

Utólag befolyt felülfizetések. n miért a Bajai 
izr. nőügyiét Elnöksége hálás köszönetéi mond a ' 
ucmesszivii adakozóknak: özv. Sehwarlz Lászlóim j 
10 K., Héo .Samu Becs ti K.. Blau Zsigmond 
Becs 5 K., Mnyer Vilmos Becs 5 K., Kimig Vilmos 
Budapest 5 K., összesen: 31 K.

A bajavidéki tanítóegyesületről. A kalocsai 
érsekmegye területén működő tiniiló-egylotek 1902. [ 
évi tevékenységéről számol be az a vaskos füzet, 
a mely Dreisziger Ferenc/, képezdei tanár szer
kesztésében most jelent meg Kalocsán. A fűzel 
3 részre oszlik. Az I. rész az egyesületek kor
mányzásáról, a II. az egyes egyletek évi műkö
déséről szol, mig a III. rész négy jelesebb dolgo
zatot közöl egész terjedőimében. Legtöbb tagja, 
van a baja-vidéki egyletnek: ItiU, legkevesebb a 
bács-kulaiuak: 07. A hács-tiszavidékinek, a mely
hez Ó-Becse is tartozik, 125 tagja van.

Érdekes döntvény a tisztviselői minősítésről. 
Tisztviselői minősítés szempontjából a tanítóképezde 
elvégzéséi a főgymnasium vagy főreáliskola tanfolya
mának befejeztével és az érettségi vizsga letételével j 
egyenértékűnek kell tekinteni. (A m. kir. közigazga
tási bíróság 2039. 1902. sz. határozata.)

A helybeli honvédsegélyzö bizottság közgyű
lésé. A hajai 1848 49-es elaggott es szegénysorait 
honvédeket segélyező bizottság f. évi január hó 
18-án délután 2 órakor tartotta az iparlesliilel

helyisegében évi közgyűlését. Czérnay Imre 
bizottsági elnök ez alkalommal a mull évi ered

| monyt jelentette be, mely szerint a varos jóllevő 
es nemes adakozóitól 20 filléres havi segély es 
adomány czimén befolyt : f>7.> korona .'itt fillér. 
Ez összegből levonva a pénzbeszedö illetéket : 
100'70 K.-l és a könyvkötői számlát: 2 79 K.-l, 
a maradványból a következei 48 49 es elaggott, 
segélyre szorult öreg honvedek részesültek az 1902. 
övben segélyben: Nililz.i Ágoston 84 eves, 70'94 K.. 
Xuszpl Aulai 81 éves. f6'8o K.. Németh István 
81 éves, 76’85 K . Juracsek József 78 eve-e 
76’85 l\., B.icz Gvörgy 77 éves. 76’89 K.. Tiiiv
J. uios 77 éves. 76'89 K.. Wollner Jakab 77 éves. 
7()’85 K., Simonovils Aulai 77 eves. 76’85 K.. 
Taub ■József 76 eves. 76 95 K., Kronenweller 
Lipól. 79 eves. 1902. július 15-töl élvezeti 34’43
K. . Palovits Aulai 75 éves. 1902. június 15-től 
41'70 Ív. K.alz István, ki évközben elhalálozott 
46’43 K . Kovács Eerencz, márczius- április hó
ban L>27 K., ez utóbbi évközben a budapesti 
honvéd menházba veletell lel. A bajai takarékpénz
tárban elhelyezve voll 40’ K. Összesem : 973'30 
K. Ez a 40 korona a közgyűlés alkalmával a folyó 
január havi segély kiosztáskor lelt az öreg honvedek 
közöli egyenlő arányban szétosztva és ez alka 
lommal a pénzkezelő bizottságnak a számadási 
felmenlvenv a közgyűlés állal megadatott.

Mezőgazdasági háziipari kurzusok Bácskában. 
Vármegyénkben Bacs Mad írás, Bikily. Baja-Szent- 
Dtrán. Baja, Hódsági). Vajszka, Zenla, Kis-llegyes, 
Adorján. Ö-Kanizsa. Bács-Marlonos, B.-Kula, 0- 
Becse. B.-Topolya, O-Morovicza. Jankovácz. Béregli. 
(lombos. O-Szlapár, Zsablya. Bezdán. Temerin, 
Zombor. Telő Kis-hegves községekben, illetőleg 
városokban lesznek a tél folyamai) háziipari tan
folyamok.

Kivándorlás Bikityröl. A megyei lapokat a 
következő kósza híresztelés járta be a héten: 
..Bikityröl múlt szombaton harmincz gazdag paraszt 
család indult, útnak Dél-Amerika felé. A parasztok 
minden vagyonukat pénzzé lelték és Brazíliában 
szándékoznak letelepedni". Mint Tománorics 
György bikityi jegyző úr nyilatkozik, ez a hir 
teljesen valótlan es minden alapot nélkülöz. — 
Az újságírás jó hitelének megóvása érdekében 
fölötte kívánatos volna az ilyen álhirekben utazó 
obskúrus egyéniségeket leleplezni.

Sertés zárlat. Az uralkodó járvány miatt a 
sertéseknek Báes-Bodrog vármegye apatini, bács
almási. bajai, hódsági, kulai, ó-becsei, topolyai, 
újvidéki, zentai és zombori járásaiból, valamint 
Zenla sz. kir. városból Ausztriába való szállítása 
betiltatott.

Lopások. Krékity l’eter kalyinári lakosnak 
! a méntelep előtt voll kocsijáról in. hó 27-én egy 

szürköpönveg ellopalolt, mely Erős István csiz
madiainas tulajdonában megtalállatotl. A gyerek 
Szvelnyik Eereiiczlöl, gazdájától szökött el és oda 
vissza is kisérteletl. Krausz Lipól órás- és ék
szerész üzlete elölt a falon lógó kis szekrényt, mely
ben 27 K. 20 f. ért. ezüst tárgyak voltak, ismeretlen 
lettes in. hó 28-án este 6 és 7 óra közt leakasztotta 
és elszökött. A feltört szekrényt kel halászlegény a 
Sugovícza-parlján m. hó 29-én reggel megtalálta.

Macskaveszedelem. Mull hó 26-án Pintér Gyula 
borbélyinast egy kőbőr macska a kezén megkar- 
czolla. A macska bonczolásánál veszettség-gyanús
nak találtatott, miért is a fiút a Pasteur-mlézelbe 
vitték, a Szállásvárosi macskákat pedig lebunkózzák.

A Pesti Napló Magyarország legrégibb napi
lapja. moly ötvennegydik évfolyamába lépett. A 
régi hagyományaihoz híven partoktól függetlenül, 
mást, mint az ország érdekéi nem ismerve, küzd 
a magyar alkotmány sértetlenségéért a nemzeti 
jogok kivívásáért, az ország érdekeinek istápolá- 
sáért. Bátor szókimondása a napi politikában es 
közéletünk minden terén, társadalmi, irodalmi, mű
vészeti és közgazdasági kérdésekben a hazafias és 
müveit magyar közönség kedvel tjévé tették az újsá
gol. Munkatársai a legkiválóbb publicisták és irók, 

I kiknek komoly, magvas és gazdag munkája mellé 
pompásan illeszkedik a vidám és hamar ország
szerte népszerűvé váll Tarka Krónika. A lap irányán 
és tartalmán kívül barátaivá telte olvasóit azokkal 
az irodalmi és művészi jelentőségű diszmüvekkel, 
amelyeket hal éven ál, évtől-évre előfizetőinek kará
csonyi ajándékul adott: Madách „Ember tragédiája". 
„Arany balladái44 Zichy Mihály rajzaival, ,.Bánk- 
bán-Album“, Himfy-Album" s a „Költök-Albuma" 
után az idén országos feltűnést kellett „Zichy 
Mihály -Albumáéval.

A lap előfizetési ára egész évre 28 kor., félévre 
14 kor., negyedévre 7 kor. Aki most legalább egy félévre 
(•lefizet s magát kötelezi, hogy eg.v további féléven át 
előlizotő marad, mig a készlet tart, megkapja a Zichy- 
Albumot. Az előfizetések a lap kiadóhivatalába, Budapest, 
VI.. Bndrássy-ut 27. szám, küldendők.

A Horgony Pain-Expeller (Richters Lininicntum Capsici 
rmiip.J igazi népszerű háziszer, mely számos családban 
már több mint 34 óv óta mindig készletben van. Hátfájás, 
esipőfájdalom, fejfájás, köszvóny, esúznál stb.-nél a Hor- 
gony-Pain-Expellerrel való bedörzsölésok mindig fájdalom
csillapító hatást idéztek elő, sőt járványkornál, minő; a 
kolera és hányóhas-folyás, az altestnek l’ain-Expellerrel 
vidó bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredményűvel használtatott az 
influonza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 Ilii, és 2 k. árban a 

legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan; .,Hichter-féle Horgony Pain- 
l'.xpellert“vagy ..Richter-féle Itorgony-lJiiimenCet tessék 
kérni és a ..Horgony*  védjegyre figyelni kell.

Lehmann kenőcs az egyetlen <zer, mely pár 
napi használni után megifjilja az arczbörl, eltávolít 
rcdökel, szeplöt, májfoltol, boraikat (mitesser) slb. 
Egy tégely ara I kor. Csak nevem és arczképem- 
mel ('Halott tégelyt fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gyógyszertára a „Szent-Háromsághoz Baján.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia templom kifeslésére 
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ
kezők ad.(kozlak :

Újhelyi Géza és Wilhelm Károly gyűjtő ivén befolyt :
W’ilhelm Karoly 10 kor.. Szűcs Eerencz 10 

kor., N. N. 20 íil.. Nagy Péter 5 kor., Alexievics 
1 kor.. Görheny 40 íil.. N. N. 30 íil. Spiizer Ven
del 2 kor., W’iesel Illés 2 kor.. W’iesel Mór 2 kor., 
özv. Bogeánczki Eerenczné 2 kor., Dr. Uermann 
Adolf 10 kor.. Bogi Zsigmond 2 kor., Isten dicső
ségére 5 kor., Összesen 51 kor., 90 íil.

Repka Mihály és tfj. Szélig Ferencz gyűjtő ivén 
befolyt:

Bernschütz Lajos 60 íil.. Godó János 40 íil.. 
Zenovai Péter 1 kor.. NTehr István 50 íil., Ozswald 
Eerencz 2 kor. (’) sszesen 4 kor., 50 íil.

Vidákovics Benedek és Trszkity György gyűjtő ivén 
befolyt:

Agatics István 1 kor., Trszkity György 5 kor., 
Trszkity Katalin 1 kor., Gyurinovics Mihályné 40 
íil.. Horváth Sándor 40 íil., Kubatovics Islvánné 
20 íil.. Csilics Eerenczné 20 íil.. Vidákovics Lukács 
I kor.. Lovrics Mátyás 40 íil.. Pongrác/, Mátyásné 
I kor., Cziczovszki Lajos 2 kor., Vukovics József 
20 íil., Gyurákovics Eerencz 30 íil., Orlovácz Ist
ván 20 íil.. Barakovics András 40 íil., Jaszenovics 
Benő 40 íil.. Aladsics Miklós 1 kor., Marosovics 
József 40 íil., Vuikovics István 60 íil., Aladsics 
Mihály 60 íil., Gyurákovics Sándor 60 íil.. Csilics 
József 40 íil., Vidákovics István 20 Íil.. Bukovácz 
Sándor 20 fillér, Paslrovies József 40 fillér, Ko
vács Sándor 40 lil., Bukovácz János 1 kor., Világos 
Mihály 20 íil.. Csilics Alajos 40 íil., Sárácz Antal 
40 íil., Készei János 40 íil.. Androvics János 12 
íil., Eebó József 20 íil., Mándics József 20 íil., 
Bukovácz István 1 kor., Valkár József 40 íil., 
Csóka István 20 íil., Kuls János 4 kor., Bácsics 
András 40 íil.. Sztipics Boldizsárné 40 íil, Jerko- 
vic.s Józ-ef 40 lil.. Gyurákovics Ádám 1 kor., 
Peszcrlícs Antal 1 kor.. Bosnyák András 1 kor.. 
Agatics Benő I kor.. Agatics Péter 2 kor., Rajcsics 
Jstván 40 íil.. Dugalics Antal 40 íil.. Tóth Lukács 
40 lil.. Patanicza Márton 50 íil.. Ikolics János I 
kor., Ib-mszler István 40 íil.. Gilyán Antal 20 íil.. 
Jaszenovics Imre 20 lil.. Bikán János 20 íil., Alad- 
zsics Szlánkó 60 íil.. Pasztrovics Lajos 30 íil., 
(ioreliv (iyörgv 40 íil.. Gyuics Sándor 20 íil., Gilyán 
Sándor 20 lil.. Polvak Eerencz 2 kor., Gyurákovics 
Alajosné I kor.. Gyulanszki Mátyás 20 íil.. Pukli 
József 1 kor.. Összesen 44 kor. 32 íil.

Halpauer András és Várkonyi János gyűjtő ivén 
befolyt :

Halpauer András 1 kor.. Polyákovics János 
20 lil., Polyákovics György 20 lil., Szölösi Örzse 
20 lil.. Eehér László 2Ó lil., Kovács Lajos 20 íil., 
Kákonyi Dániel 20 íil.. Viola Mátyás 20 íil.. Bakó 
Eerencz 20 íil., Mezei Pál 70 íil.. Rácz Lajos 10 

, íil., Kis Jónás 40 lil., Pillát. Györgyné 40 íil.. Za- 
1 varos János 20 íil., Karzen Erigyesné 20 íil.. Dara

bos Pál Peler 20 íil., Gyurinovics János 20 fillér, 
Kristóf Jánosne I kor.. Csoli Antal 10 íil., Nagy 
János 20 lil.. Kollár Lajos 20 íil , Kovács György 
20 lil.. Mezei Tamás 20 íil., Csilics Gergely 40 fii., 
Mészáros Antal 30 íil.. Nendekán Jánosne 20 íil.. 
Májer András 20 lil.. Kis Géza 20 íil., Pataki 20 
fik. Horváth József 20 íil., Neuman István 10 íil., 
Boros József lil., Besze Márton 10 íil.. Suber 
Ilon 10 íil„ Pólyák József 10 íil., Kimfeld József 
H) fit.. Bull Ádam 20 lil., Pllé Máléné 1 kor., 
Lilncr Zsófi 20 lil. Összesen 10 kor., 55 fillér.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
halas köszönelünkol. Isten áldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

.-\ végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső, Vojnits Dániel. Demuth Gyula, 
titkár. elnök. jegyző.

Szerkesztői üzenet.

Halifax. Beküldött költeményéért köszönet, Anyag
halmaz miatt egyik közelebbi számunkban közöljük.

T. Hetén k. a. Helyben. \ verset is. a tarezát is 
közelel>l> közreadjuk. Köszönjük szives küldeményét1
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II1RDE
Egy zóna reggeli 6 krajczár.

Figyelem!
A BÁRÁNY VENDÉGLŐBEN

naponta friss

Zóna reggeli o kr.
EGY LiflKAS^ 

mely áll 2 utczai szobából és konyhából 
ZZ KIADÓ. ZZ

Bővebbet Sárdiiánosnál vagy 
Borndornfer Edénél.

20. szám 
végrh. Too ’.. r

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. jj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti VI. kér. kir. járásbíróság 1902. V. p. Vili .'•78 29. 
számú végzése következtében Szalay Gábor b|..->ti lak-s 
javain id. Pock József bajai lakos ellen 179 K. GO fii. s 
jár. erejéig 1903. évi január hó 3-án foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és G50 koronára becsült 
következő ingóságok, u. in. : ké<z. • z.ipők nyilvános árve
résen viadalnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 19(>2-ik 
évi. V. 1 149 2. számú végzése folytán eddig összesen '.'<>4 
korona 20 fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Baján alperes lakásán leendő eszközlésért1 1903. 
évi február ho 9-ik napjának délután ' .*3  órája határidőül ki
tűzetik és ahhoz a venni szándékozok oly megjegyzéssel 
hivatnak nv-g, hogy az érintett ing. ságok az 1881 évi 
I.X. t.-.'Z. 107. és iüS. s.aj fit. hűében ké>Z|-énzli/.< b' s
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak átlátni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. íj. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt, Baján, 1903. évi január hó 24-ik napján.
Fehér Géza

kir. bírósági végrehajtó

Eiiadó lukas.
A Báró Eölviis-uíczai 

Scherer-lele házban a jelenlegi 
közjegyzői iroda, mely áll 4szoba, 
konyha és a hozzá tartozó mellék
helyiségekből. 1903. május i--éjétől 
kiadó. Bővebbel

Seherer Antal tulajdonosnál.

Egy tanuló felvétetik
KchleNiiiger’ Nyíllá

v n s 1< <' re s 1< < * c l <' s <? I) <' n.

fegr Ingyen és bérmentve kap -bs

mindenki
egv kezelési könyvecskét, melyből bárki képes 

legfinomabb Likőröket bs Rumot 
hideg nlon minden készülék nélkül meg a legki
sebb mennyiségben is országszerte ismeri aro- 
zzzzzzzzzzzzz máimmal előállítani. .... .......

WATTERICH A.
Budapest. VII.. Dohány-utcza 5. sz. a.

J?e Sriffon

V
A Richter-féle

Llnlment. Caps. coipp.
Horgony - Pain - Expeller

! °gy rég*  kipróbált háziszer, a mely 
■ már több mint 33 év óta meg
1 bizhatóbedörzsölésGlalkalmaztatik 

kötvénynél, csúznál ■- meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 
--------- bevásárláskor "vato-ak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokbana„Horgony" v«-lj- g> gyei 
és a„Ricbter" czegjegyzesscl fogad- 
junk cl. — SO f.. 1 k. lOt. k. 
árban a legtöbb gyógvsz.-itarban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad és társa, 

csást. es kir. udvari szállítók.
Rudolstadt.

> ■

Szölölugast ültessünk
minden ház mellé é. házi kertjeinkben.

Erre azonban 
nem minden sző

lőfaj alkalmas, 
(bár mind kuFZÓ 
termesze ü) mert 
n gxol brésze ha 
megnő is, termést 
nem hoz, ezért 
sokan nem értek 
el erecményt ed
dig. Hol lugasnak 

alkalm s a okát ültettek, azok őven 
el atjáx hazukat az egész sző őéres 
idejen a legkitűnőbb muskataly és 
más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s nincsen oly ház, mrív
nek fa a melleti a legcseké.yebb gon
dozással felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek. kerítéseknek stb. n legremekeb 

hogy legkevesebb helyet is e ogialna az 
álható részekből Ez a leghál da osabbdísze anélkül 

egyébbre haszi . ......
gyümölcs, mert minden evben terem.

/ fajok ismertetésére vo. atkozó szí- es énvnyo- 
matu katalógus bárkinek ingyen és bérmentye küldetik 
meg. aki < imét eey levelezőlapon tudatja. ......
trmelléki első »t6l6ollranytelep Magy-Kígya, u. n. Ke.yh-.d

I
A

..BAJAI HÍRLAP-
KIADÓHIVATALA.

valódi franczia 
szivarfíapapir és áiivety.

Kapható minden jobb kereskedésben.

<........... .............

4
4
£

4
$
$
4
ú

4

4

MAGVAKBÓL A LEGJOBBAT!
FÁKBÓL A LEGNEMESEBBET I

tartalmaz nagy képes árjegyzékem, leírá
sokkal : sok fe I e kcrli-könyvel pólói, az 
egyedüli a maga nemében s ki vattaira 

— bérincnlve megküldelik. —

valósabb
CSOKROK ÉS KOSZORÚKAT

friss élővirágokból minden vidékre pon
tos és üde megérkezés biztosítása melleit 

szállít, az udvari mag- es virágkereskedő

Tltihle Vilmo*
es. és kir. u d v a r I szállító

TEMESVAROTT.

selyemszövetek felülmúlhatatlan nagy választékban.
Legutolsó divatu zsanérok feliéi-, fekete- és színesben, a legolcsóbb árakon, akár csak nagyban való vétel
nél : méterenként, magánosoknak is portó- és vámmentesen. Minták postaköltség nélkül. Lovéldij 24 fillér.

Selyem szövetgyár Unión

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

JÓZSEF
1

■W i ■> áFJ x W 1J *
KÖNYVNYOMDÁJA BÁJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÖZSEF-UTCZA

mer Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállal latnak n. in.:

A

..BAJAI HÍRLAP 
KIADÓHIVATALA. I

üönyvefi, folyóiraíod, ügyvédi- és fieresüedeimi nyomtatványon.

EL1E™m,A« LAKODALMI MEGHÍVÓK. GVA‘~S£K
SZÁMLÁK. LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVELBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

Síáii megfiivófí a iegizléseseGG fiivitelfien olcsó áron flészittetnefi.

A 
..BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek. ”"0$. 
©■F Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TB®

A

..BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.
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ÍD E G H I V Ó.
A „BAJAI KÖLCSÖNÖS SEGÉLYZÖ-EGYLET

1903. évi február hó 22-én, d. e. 9 órakor az intézet saját helyiségében

tartja, melyre az egylet tagjait tisztelettel meghívom.

-------  A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI: --------
I. Az igazgatóság- és a felügyelő-bizottságnak a lefolyt év ügykezeléséről szóló jelenlése. — 2. Az igazgató-tanáes és a felügyelő-bizottság által megbírált 
mérleg előterjesztése és az igazgató-tanács úgy a felügyelő-bizottságnak számadási felmentvénye. — 3. -Az 1898. évtársulat végleszámoló bizottság 5 tag
jának megválasztása. — 4. 6 kilépő igazgató-tanácsi tagnak és illetve a 6 kilépő közül egy le is mondott igazgató-tanácsi tagnak választás utján leendő 
betöltése, úgyis ti igazgató-tanácsi póttagnak megválasztása. — 5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő bizottság 2 tagjának megválasztása. A részvényesek 

által az alapszabályok (42. §. 4. pontja) értelmében netán teendő indítványok megvitatása és eldöntése.
Haja, 1903. január hó. _________________________________ Somogyi Emil igazgató.

NYEREMÉNY- ÉS

VAGYON. A „BAJAI KÖLCSÖNÖS SEGÉLYZÖ-EGYLET

Készpénz ......... 8592 72
Kezességi kötvények ....... 505904 35
Magán kötvények ....... 397377 —
Jelzálogos kötelezők ....... 287586 59
1897. évtársulat végleszámolása .... 334000 —
Ezek kamataiban ....... 7243 92
Kisbirtokosok ío)dhilelinlézele 2000 —
Intézeti ház ........ 30000
Hátralékos kamatok................................................................. 20056 75
Hátralékos heti befizetések ..... 12577 —
Pótlékok...................................................................................... 520 60
Nyomtatványok ........ 265 41
Felszerelések ........ 1123 94

1607248 28

VAGYON MÉRLEGE AZ 1902-IKI ÉVRŐL. teher.

VESZTESÉG-SZÁMLA.

1897. évtársulat beiratási-dij sz. . . . .
1

4464
1898. H •• 5208 —
1899. 5464 —
1900. 5016 —
1901. 5776 ’ —
1902. I, 6624 —
1897. évtársulat hetibefizetés sz. . 1 348192 —
1898. V „ 304495 —
1899. 260238 —
1900. 182701 —
1901. » •• 134678 —
1902. «» .. 77762 —
Előre bevett kamatok 3497 12
Tartalékalap 50674 87
Nyugdíjalap 34122 92
1897. évtársul at 1897—1901. kamatai á 42-98 47965 68
1898. 1898—1901. á 25'28 32914 56
1899. 1899—1901. á 13-92 19014 72
1900. 1900—1901. á 610 7649 40
1901. 1901. .. . á 1 -56 2252 64
1897. évtársu al 1116 betéteinek 1902. kamatai á 17-80 19864 80
1898. 1302 1902. .. á 13’20 17186 40
1899. 1366 1902. „ á. 1020 13933 20
1900. 1254 1902. „ á 7-20 9028 80
1901. 1444 1902. .. á 4-20 6064 80
1902. 1656 1902. .. á. 1-48 2450 88
Oszthatlan kamat 9 49

1607248 28

NYEREMÉNY.VESZTESÉG.

Kezelési költségek ....... 
Üzleti költségek .......
Jólékonyczélok ........ 
Adó . . .......
Nyomtatványok elhasználása ....-, 
Felszerelés avulásért ......
A 6 évtársulat kamatai . .
Oszthatlan kamat .......

10480
4134

500
3151

265
124

68528
9

84

85
41
88
88
49

Kamat áthozat múlt évről...... 
Kamatok ......... 
Késedelmi illetékek ....... 
Átiralási dijak ........ 
Házjövedelem ........

6
83830 

2319 
39

1000

07
69
59

87195 35 87195 35

Baján, 1902. deezeinber hó 31-én. Pénztár forgalom: 3.460,051 kor. 90 flll.

SOMOGYI EMIL s. k. igazgató. NÁNAY LAJOS s. k. aligazgató. SZIKLAI ZSIGMOND s. k. fökönyvvezelö. FRIED SAMU s. k. pénztárnok.

Jelen vagyon-mérleget, ugv a nyeremény- és veszteség-számlát megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő-bizottság :
KOLLÁR ÁGOSTON s. k. HELLER RICHÁRD s. k. ERDŐS JAKAB s. k.

Tisztelt közgyűlés! A lefolyt 1902. évi üzleteredményt, vagyon-mérleget, nyeremény- és veszteség-számlát van szerencsénk ezúttal bemutatni. 
Intézetünk fenállásának 35. évét következő eredménnyel zárjuk le és pedig: A 0 évlársulatnnk 68,538 korona 37 fillér nyereséget mulatunk ki.

Zárszámadásunli szerint a kitüntetett eredmény a ti év társulat között felosztatott. Az 1897. évben alakult társulat következőképen záratott le : 
I. Alapítási dij I törzsijeiét után 4 korona — fillér 1116 törzsijeiéire 4464 korona ül.

II. Törzsbetétenként 6 évi befizetés — — — — 312 korona — fillér Ulti „ 348192 korona — fii.
III. Nyeremény 6 évre — — — — 60 korona 78 íillér 1116 ■ 67830 korona 48 íil.
IV. 1903. január 1-töl márczius 1-ig kamat ________ 3 korona 22 Íillér 11 Ili .. 3593 korona ->2 til.

Összesen: 380 korona - fillér 1116 törzsbetétre424080 korona - íil.

A jelen évben felmutatott üzleti eredmény valamivel Csekélyebb az 1901-ik évben elért üzleti eredménynél, mert intézetünk sem maradhatott 
megkímélve nz általánosan uralkodó mostoha viszonyoktól. Ezek különöseit az ipar és kereskedelem terén jelentkező pangásban, az el nem helyezhető 
tőkék nagymérvű felszaporodásában és a kamatláb leszállításában mutatkoztak — de ennek daczára az elért eredmény teljesen kielégíthetőnek mondható.

A többi társulat nyereményrészc zárszámadásunkban található. Kötvény- és egyéb tározóink teljesen biztosak. A tartalék alap 50674 korona 
87 fillért mutat fel. vagyis az előző évihez képest 3042 korona 25 fillér emelkedés jelentkezik.

A tiszti személyzetnek elismeréskép az igazgató-tanács 1230 koronát szavazott meg julalomdij czimén.
Ezen előadott jelentésünket elfogadni, jóváhagyni és a felmentvényt úgy az igazgató-tanács, mint a felügyelő-bizottságnak megadni kérjük. 
Baján, 1903. évi január hó. Az igazgatóság.



1903. BAJAI HÍRLAP. február 1.

MEGHÍVÓ.
a ..Bajai takarékpénztárnak1 1903. évi február hó 8-án d. e. 10 órakor saját helyiségében tartandó

- •

; ■♦ ■■ O ■

2. Az évi zárszámadások és mérleg beterjesztése és annak lár- 
Az alapszabályok 23. §. értelmében kilépő 3 igazgatósági-tag meg- 

SZUTRÉLY LIPÓT, vezérigazgató, 

kézirvűlósmi részivel!..t minden !<•,/.vónv. -. im a közgyűlés hirdetéseit, illetve eg-yl.eliiv&sít megelőző év deczemher hó 31-ig 
részvénynyel bír és azt legkésőbb nappal :■ kőzgyúlés előtt az ig izgatásáénál ténlvénv mellett letetemenyezl , lla ezt tenni 

gyakorolhatja, (5. S0

MÉRLEG-SZÁMLA 1902.

TÁRGYAI: I. Az igazgatóság és felügyeló-bizollság jelentése a lefolyt évi üzletről, 
gyalusa. 3. Az igazgatósig- cs feliigyHó-bizoltsag rc-zcti' a felment vény megadása. 4. 
választása. 5. A közgyűlési jegyzőkönyv bilelesitesére 2 részvényes tag kiküldése.*  

Baján. 1903. január bő 23-án.
*) Kivonat az alapszabályokból 12. jí. A 

az intézet részvénykönyvében saját nevére átirt 
elmulasztja, szavazati jogát a közgyűlésen nem

VAGYON. ÉVI DECZEMBER HÓ 31-ÉN. TEHER.

39
40

3 5 3 S \s
59 ül l«

<W 73
69

Pénzkészlet 1902. deczember hú 31-én.
Főtéri ház...................................................
Mngy. ar. jár.- és értékpap. 1902. dei z. 31. árf. s;
Fentebbiek kamatai 1902. évi deczember 31-ig
Váltó kölcsön...................................................
Jelzálogilag biztosított váltókölesön
Jelzálog kölcsön...........................................
Törlesztéses jelzálog kölcsön ....
Zálog kolcs.in...................................................
Előleg.............................................................
Perköltségek .......
Óvadékok ...................................................
Szerelvények .......
Folyószámlái
Hátralékos kamatok

adósok

VESZTESÉG.

korona Hl.

1697995 
17850

50
in.

1294739 
731835

11.
US

2984052 
1765990

19
11

1715846

2026574

4750042
16466
4374

140
1956
2857

25989

9301581

Folyó

88

49

87

30
62

25
15

78

NYEREMÉNY- ÉS

Baján. 1902. évi deczember 31-én.

Folyó korona Hl. korona m.

9
29
40
44
45
46
73

Botóli kamatok adója...........................................
Váltókölcsönnól lei rá-
Szerelvényeknél avulásra .....
Betéti kamatok...................................................
Adó.............................................................................
(Isztalék után bélyegadó..................................
Kezelési költségek .......
Mérlegre........................................... ........

31247
3600

318 
312470 

10237
105

36413 
103200

06
- 1

69
07
84
03
79 497622 48

497622 48

SZUTRÉLY LIPÓT. s. k
v. igazgató.

2
3
4

6
8
9

12
69
70

7 10
11 07

T

Részvény tőke ......
Tartalék tőke .......
Külön tartalék tőke..................................
Értékpapírok tartaléktőkéje . .
Nyugdíj alap...................................................
Betételek . . ......
Betéti kamatok adója..................................
Benhagyott osztalékok ..... 
Előre fizetett kamatok ..... 
Engedményezett jelzálog kölcsönök 
Folyó számlák..................................
Múlt évről áthozott nyeremény
Házjövedelem, adólevonás után
Magyar aranyjáradék és záloglevelek szelvényei
Pénzintézeti kamatok .....
Ez évi tiszta üzleti oredmény

VESZTESÉG SZAMLA

,j kara...

287296 44
54394 40
44387 22

5194
9597 01

67876 81
3029 15

17563 27

200000

386078
140293

8230646
15374
2512

78676
134820

9979

103200

9301581

06
30
07
62

80
90
24

79

78

NYEREMÉNY.

Folyó korona Hl. korona til.

22 Mull évről áthozott nvereménv .... 5194 55
42 Főtéri ház jövedelmi’ ...... 9597 01
47 Pénzintézeti kamatok ...... 3029 15
69 Kamatok ......... 411924 III,
72 Értékpapírok szelvényei ..... 67876 SÍ 497622 48

497622 48

Pénztári forgalom: I212OG1.717 korona 7 1 fillér.

ECKERT ISTVÁN, s. k.
főkönyvelő.

Jelen Mérleg-számla, úgy Nyeremény- és Veszteség-számla általunk megvizsgáltatván, az a fő- és segédkönyvekkel összehasonlittatván. azokkal mindenben megegyezőnek és 
helyesnek találtatott.

DELY GÉZA, s. k. SCHUMACHER FRIGYES, s. k. Dr. N1KOLAUS BÉLA, s. k.
szám vizsgálók.

Jelen Mérleg-számlát, úgy Nyeremény- és Veszteség-számlát megvizsgáltuk és annak minden egyes tételét a fő- és segédkönyvekkel megegyezőnek találtuk
BAYER ADOLF, s. k. SÁRD1 JÁNOS, s. k. MITTERMANN ANTAL, s. k.

felügyelő-bizottság.

Tisztelt közgyűlés!
A midiin alapszabályaink értelmében a legközelebb lefolyt íizlelévről jelentésünket megtennénk, elsősorban is ki kell emelnünk az általában 

uralkodó pénzbőségét, mely nemesük nálnilk. hanem egész Európában mutatkozott, s jelenleg is ellialinozza az intézeteket, úgyszólván felesleges beté
tekkel, ehhez képest intézetünk is a hitelt kereső közönséggel szemben n kamatlábra nézve a legmesszebbmenő engedményekéi telte, mégis az üzletágak 
szokott emelkedése a felszaporodott betétek ertekesitesére elegendőnek nem mutatkozott, ugyanazért tőkefeleslegünket értékpapírokba' helyeztük el termé
szetesen a kellő óvatosság szemmel tartása mellett csakis zálogleveleket vásároltunk, a melyek piipilláris biztosítékon nyugodván, nagyobb árhullámzá- 
soknak k'*vésbbé  vannak kilőve.

Mindamellett az üzleti ével megelégedéssel zárhattuk le. mert a végeredményt képező tiszta jövedelem a megelőző évet kerek számban 
SIKK) K.-val meghaladj:!.

Az eredményezett tiszta jövedelem 103.200 K. 79 f. felosztására nézve egyetérlölog a felügyelő-bizottsággal, a következő javaslatunkat terjesztjük elő:

1. Osztalékra részvényenkiiit 125 Iá. .
2. Alapszabályszcrii lantié nek 28" n .
3. Tartalék lökére 5" u
4. Jótékony ezélra . . . .

50,000 Iá. - f.
28,89(5 .. 22 ., 

5.1(50 ..
2,000 . - - „

Átvitel: 8(5,05(5 Iá. 22 f.

Áthozni: 86,05(5 K. 22 f.
5. Tartaléktöke rendkívüli dotálására . . 10,000 ., — „
(i. Felügyelő-bizottság dija . . 1,200 „ — „
7. Átvitel a jövő évre .... 5,944 , —

1O3.21X) Iá. 79 1.
ösztöndíj 101) K. /)) A helybeli polgári és kereskedelmi iskolának ösztöndíjA jótekonyczélu 2000 K. bél: a) A helybeli fögymntisiumnak 2 rendű

50 Iá. c) A helybeli elemi iskolás szegénysorra gyermekeknek könyvre és
<•> A helybeli állami tanítóképző intézetnek ösztöndíjra 50 Iá. /') A heh1 " 
hl X bajai gyümölesés/.e1 i egyletnek 50 Iá. ii A bajai I. nőügyiéinek 100 K. j) A In 
legényegyletnek 40 Iá. I) A helybeli kereskedöifjak betegségét yzö egyletének 20 Iá 
I ll I! í I llk Ii . » n i <-.,>■ i, _> i i \ . <// /. !'., ,.| . E.-nck -ni iá. /ii A feivider
Velödési egy.■sídéinek 2(1 Iá Összeseit 1180 K. levonása után lemmiradó 820 K. i.......................................  ,......  „„

Alapszabályaink rendelkezése szerint Miehilseh István, l)r. Nicolatis Hála es Séhtiehinaelmr Frigyes' i'gaz’al"is"i7i
ez.i.k helyeinek betöltés., a közgyűlés halasköret képezvén. kérjük a választás iránt intézkedni. < az előterjesztett zárszámadások elfogadása után’ 

úgy az igazgatóság, valamint n felügyelő bizottságnak n felmenlvényl megadni. ’
Végül tisztelettel figyehnöleljük n vidékén Iáim részvényesekéi. hogy részvényszclvénveinket a Magyar leszámítoló es pénzválló baiik (Buda- 

|H>I, \. Dorollya-ulcza b. sz.) díjmentesen szintén bevallj.i. 1
Baján. 1903. január líó 23-an. AZ IGAZGATÓSÁG.
TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az intézet igazgatósága állni elSlei-jeszletl llllhj-iki iizlolév zárszámadásait h-hismi n záiinérlegnt óm vcszlnsóo num.fr „iái

giUtak, azok innid.-n egyes támlát a vonalközé számlákkal is ill.lv.- a felvitt t.liár adataival teljesen egyezőnek találnia ' ' * ' ' * számlát mogtizs-

.... ..............................................................................
Baján, tttti.'t. január hó Í8. ...... '

lyboli
ruhára 23(1 Iá. <l) A helybeli ipnrostanoncziskolasok részére jutalom 50 K. 
üuk. !ü.z,'’.il11 eáylelnek Í0 ) lí. i/) A helyben létesítendő árvaházra 200 Iá.önk. liiz.oi , y ,___

>) A helybeli l'őgymn. ifjúsága segélyegylelének 50 Iá. Ic) A helybeli katli. 
21.1 K. >n) A helybeli szegények felruházására 40 K. n) A miv'varországi 

;,,V '(' lv M K- ,; n”k n) K- 1)1 Á líöz-mivdödesi (-felnek 20 K. 7) A dmrmtnli magyar közmü-
11 ' ....................... •.... . ; "-j'j JlZ| (!v |o|y|;ln előforduló jótékonyságok fedezésére szolgál.

-ni tagok mogbizatása lejárván, 
- kérjük a választás iránt intézkedni, s i ........................................................................

Beyer Adolf. ». k.
A fel ü g y e 1 ő-b i z o t t s á g :

SArdl János, s. k. Ml Herma nn Antal, h. k.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.

num.fr

