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A lövészkert százéves jubileuma.
(I.) Nagy ünnepélyességek keretében 

készül megölni a lövészkert fennállásának 
százéves jubileumát a jövő hónap derekán. 
Nincs társadalmi intézményünk, mely oly 
büszke múlttal rendelkeznék, mint a lövész
kert, nincs egyetlen oly institucziónk, mely 
annyi szívós életerővel daczolt volna az idő 
romboló viszontagságainak, mint ezen társas j 
egyletünk. Ha meg is őrölte a felelte elszá- 
guldó idők vasfoga, ha időnként a közön
ség megcsappanó érdeklődése a tönkrejutás 
szélére juttatta is, ha olykor küzdenie is 
kellett súlyos anyagi válságokkal, mégis 
mindenkor sikeresen birkózott meg az ellene 
szegülő akadályokkal és viharon és vészen 
át rendületlenül állta meg helyét az általá
nos dekadenczia közepette.

A krónikás, ki városunk száz éves tör- | 
tüneti múltjának lapjait forgatja, megdöb
benéssel fogja tapasztalni, hogy voltaképpen 
nagy temetökertben járkál. Bárhova is tekint, I 
siippedező, korhadt fejfák jelzik, hogy egy- 
egy jobb sorsra érdemes társadalmi intéz
ményünk aluszsza ott rövid, küzdelmes ten- 
gődés után örök álmát. Hány olyan értékes 
instituczióra mulathatunk reá, melynek böl
csőjét lángoló lelkesedés állta körül és mely 
pnnek daczára, pár évi nyomorúságos tes- 
pedés után a Tisza-virág szomorú sorsára 
jutott? Hány oly intézménye volt városunk
nak, melyről elmondhatjuk Arany Jánossal 
a Toldi Estéjében:

vApró szőlek, mikor repülni tanulnak, 
Födeléből egy-ogy léczközét lefúnak ; 
Egyszer majd neki vág a zivatar apja, 
Beleölti szarvát és a földhöz csapja".

Bizony-bizony neki is vágott és a földhöz

is csapta és az egyiknél, a másiknál is 
ugyanaz volt a halál oka : városunk közön
ségének eredendő bűne, a lanvhaság, a 
közönyösség és a fásult nemtörődömség.

Mily lélekemelő látvány tehát, hogy az 
általános kataklysinus közepette egy társa
dalmi intézmény büszkén daczolt a pusztu- i 
lássál, a rombolással! Méltó és érdemes, 
hogy nagyobbszabásu ünnepségek keretében i 
megálljunk egy pillanatra a tovarohanó idő 
e száz éves mesgyéjén és reámutassunk 
e társadalmi intézményre, melyet csak a 
dicsőséges múltjához fűződő hagyomány 
mentett meg eddigelé attól, hogy az újabb 
nemzedék szentségtörő keze alatt el ne 
pusztuljon. Hazajáró lelke a száz éves lö
kért annak a tündérszép, meseszert! kor
szaknak, midőn városunknak egy harmoni
kus egészszé tömörült társadalma Isten 
igazából tudott vigadni, midőn a polgárság 
verejtékes munkájából áldás fakadt és a 
virágzó ipar és kereskedelem szerteágazó 
erecskéiböl jólét és vagyonosodás terjedt 
szét mindenütt e városban.

Ápoljuk tehát lelkes szeretettel, hálás 
kegyelettel a dicsőséges múltnak ezen száz 
éven át fenmaradt tantijeiét, hogy újabb 
száz éven át tegyen tanúságot Isten és 
ember előtt, miszerint a most élő nemzedék 
híven követte az apák nyomdokait, hogy 
gondozni, fenntartani és gyarapítani igye
kezett az ősök eme szép örökét és hogy 
lelkében csak oly szeretettel csüng szükebb 
hazáján, e város sorsán, mint rég a sírban 
porladó atyái.

Városi törvényhatósági közgyűlés.
Baja város törvényhatósági bizottsága folyó 

hó 14-én délelőtt 8 órakor rendszerinti közgyűlést

tart, melynek napirendjére a következő tárgyak 
vannak kitűzve:

1. Polgármester időszaki jelentése a közigaz
gatás állapotáról.

2. A nagyin, in. kir. Belügyminisztériumnak 
körrendeleté a tjf. városok gyámpénztárainak keze
léséről. az árvapénzek gyümölcsözleléséröl és a 
gyámügyi számvitelről.

3. Ugyai tannak leirata a sörház-utezai ártézi 
kútfúrás költségeire felveti kölcsönről kiállított köte
lezvény tárgyában.

4. A nagyin, kereskedelem ügyi m. kir. minisz
tériumnak leirata az 1903—1904. évi közúti költség
előirányzat jóváhagyása tárgyában.

5. A nagyméltóságu földmivelésügyi ni. kir. 
minisztériumnak leirata a Sugovicza medrének téli 
kikötővé leendő átalakítása ügyében.

6. A városi tanács javaslata az uj közkórház 
alapszabályainak és házi rendjének megállapítása 
és ezzel kapcsolatban a szervezési szabályrendelet 
némely határozmányaiiiak módosítása iránt.

7. Ugyanannak jelentése a földbirtokok határai
nak megjelöléserői és a mezei közös dülöutak 
törzskönyvezéséről alkotott szabályrendelet életbe
léptetése iránt az érdekelt birtokosokkal tartott 
értekezlet eredményéről.

8. Ugyannak jelentése a városi közkórház 
j czéljaira megvett Mészáros-féle telken levő régi

épület anyagainak elárverezése tárgyában.
9. Ugyanannak jelentése az uj közkórház 

betegeinek ápolása iránt,a soproni irgalmas nővérek 
rendházával kötendő szerződés tárgyában.

10. Ugyanannak jelentése a tüdövész-pavillonra 
nézve beterjesztett műszaki műveletek tárgyában.

11. Ugyanannak előterjesztése az uj kórház 
és Piukovils Antal házlelke közötti kerítés felállí
tása iránt.

12. Ugyanannak javaslata az 1902. évi zár
számadások és vagyonmérleg jóváhagyása iránt.

13. Ugyanannak jelentése a székház 1., IX. 

T Á R C Z A.
Szélmalom.

Vágtatott a szél a pusztán
Széles szabadsággal:
Meghajlott a fa előtte
S hogy a sast is utolérte:
Volt nagy hahotával!

S hitte volna őkegyelme,
Hogy kifognak rajta t!
És pedig} hogy a nagy szégyen 
Két orczáján jobban égjen : 
Befogták malomba . . .

Hórihorgas nagy lapátot
Raktak ellenébe,
Hogy, - mikor jön, a két lába
Belebotlik s haragjába'
Forrhat az epéje . . .

■S jön is gyakran ! . . . Rárohan a 
Vakmerő lapátra . . .
Kl-clkapja ! . . . nagy haragja
Ahol éri, megforgatja
Istenigazába'! . . .

Sokszor egész nap se szakad
Haragjának vége! . . .
Tudná vsak, benn' hogy' mulatnak! *
Hogy' neveti a malomnak
Kárörvendő népe! . , .

Ldug .4. yáasef.

„Farsang utója11 Baján.*
— A „BAJAI HÍRLAP" TÁRCZÁ.IA. — 

Irta: Kovács Antal fögymn. tanár.

A „Pesti Hírlap" egyik februári száma hozta 
napi hírei közölt, hogy „Magyarország területén 
Fiume az egyetlen város, hol a farsang utolsó 
napját nagy mulatozás közölt az utczákon is meg
tartják".

Ez a hírlapi közlemény nem felel meg a 
valóságnak, mert van még nagyon sok hely hazánk
ban, hol a farsang vége ünnepszámba megy és 
az ünnepnek a színtere épen az ulczn. Azonban 
ez az évről-évre megismétlődő népszokás a helyi 
sajtóban sem talál kürtösre, épen azért nem cso
dálkozhatunk a fővárosi napilapok ilyen fönnebb 
közölt czikkein. Ez a körülmény, meg az a sze
rencsés helyzet, melyben csak a legutóbbi farsang 
alatt is voltam (hogy I. i. tanúja lehettem Baján 
a farsangvégi utczai jeleneteknek), indítottak arra, 
hogy a hazánk területén, sajnos már veszendőnek 
indult farsangi népszokásokról, de főleg a bajai 
„farsang utójá“-ról megemlékezzem s a mit még 
lehetett, a tipikusabb, ősibb vonatkozású utczai 
ünnepségekből megmentsek.

Pár évtizeddel előbb e farsangi jelenetek | 
általánosabbak voltak : mondhatjuk az egész ország- I 
bán, de főleg a délaiagyarországi helységekben 
nagyon is el voltak terjedve. Manapság azonban I 
alig találunk már valamit, minek oka a nép mű
veltségi viszonyainak javulása mellett a rendőrség 
közbelépése. A trivialisabb dolgok évről-évre elma
radnak, az ősi kép kivesz a néptudalból s lesz 
idő, mikor a farsang végét csak a hangos táncz- 
termek jelzik. Baján már most sem szabad a 
záró-órán (este 6 óra) túl álarczczal jarni-kelni 
az utczákon. Sőt a legtöbb helyen épen e beavat
kozás folytan már reg eltűnt minden az ulczáról 
s a jelenlegi nemzedék nem is tudja, hogy e na-

• Megjelent nz „Elhnogriiphiai Kiizlön.V'-ben.

pokoli mi minden furcsaságot csináltak elődeik. 
Szabadka, Zombor utczái 20—30 évvel ezelőtt 
a farsang utóján hangosak voltak a neveléstől, 
a vigságlól, melyet a fantasztikusan öltözötl ala
kok kelletlek; ma már csendes mindkét hely.

De azért van még „farsang az utczán" ha
zánkban Fiutnén kívül sok helyt: ilyen az erdély- 
részi „lurkajárás" ; a mátrai palóczság „koledá- 
lása" ; a göcseji „maskurások" ; a német prónai 
„luezák"; a szécsényi „farsangi kövelválasztás" 
stb. Ilyen utczai ünnep a mohácsi „búsók" és a 
bajai „didákok" járása is, mely utóbbiról lesz a 
jelen esetben bővebben szó.

Ha vizsgáljuk a körülöttünk lakó népek far
sangvégi szokásait, azokat már majdnem minde
nütt megfmomodotl alakban találjuk; az ősi, po- 
gány-kori népünnepböl csak itt-ott van meg egy- 
cgy alak s az is levedletté már jellemző vonásait. 
Nézzünk pl. egy ausztriai farsangi menetet (Wie
ner Bilder, 1903 márcz. 4. szám). Húshagyó-kedd 
mindenkit az utczára csal, hogy láthassa a város
ban járó menetet (Faschingszug). Olt van Karúéval 
herczeg díszes fognia, melyet a legtarkább jel
mezbe öltözőit álarezos, nem álarezos sereg kisér. 
A bohóczok és az „Augusztok" régi szokásos 
alakjai melleit oll vannak a lefolyt év minden 
nevezetes mozzanatának szereplői, természetesen 
kifigurázva: egyik kocsiban a Humbert-család, 
másikban a kis Kohlt, távolabb a lefolyt szabó
sztrájk, egy reichsrathi ülés, a Deutschmeister- 
Rcgiment asszonyokból. Külön fogatán közeledik 
a czigánybáró feleségével, azt követi egy kecske
fogat s az egészei bezárja a tengelyre rakott ven
déglő, maskarába bujt sörfogyasztóival. — Mind 
olyan kép, melyei a fiinlázia eszelt ki; kaczagásra 
ingerel valamennyi, de sehol egyetlen egy pogány 
emlék; a divat világa ez már, nem a hagyományé.

Stájerország, Braunsehtveig már több emlé
ket őrizlek meg e napokat illetőleg. Stájerország
ban (lásd: Zeilschrifl l'íir öslerr. Volkskunde, 1897, 
von Franz lltvof, Graz) a többi közölt van egy
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es X számú bollhelviscgemek. valamint a községi 
bírósági helyiségek átalakítása iráni megtartott 
árlejtés eredményei ói.

14. Ugynmimiak jelenlese a városi legelők 
haszonberlieailasa iráni meglát tolt árverés ered
ményéről.

15. l'gvanamiak javaslata a sörház-iilczai 
artézi kúthoz állandó kúlállvány felállítása iránt.

Ili. 1'gyanannak jelentése a városi le rhazlsm 
levő poslafóuöki lakás kömives es szobafestői 
munkálatainak helyreallilasa iránt.

17. Ugyanannak jelentése a kórház /vkália- 
mentes szennyvizeinek levezetésére szolgáló beton
csatorna költségeire felveendő kölcsön tárgyában.

18. Ugyanannak jelentőse (lyurákovh-s Antal 
városi rendőr nyugdijazasa tmgyabnn.

19. Ugráltattunk jelentőse a városi tartalék
alapból SIKK! koronának a házi pénztárba történi 
ideiglenes beulalványozásáról.

20. Ugyannak jelenlese a Rókus ulczabtm 
levő Staeziok áthelyezési munkálatainak biztosítása 
iránt megtartott árlejtés eredményéről.

21. A korliázepitő bizottságnak elöterjesz.ése 
az uj kórháznál szükséges többköllségek megszavazása, 
a kapcsolatos munkálatok elrendelése és a meg
felelő kölesön felvételének elhatározása iránt.

22. Ugyanannak előterjesztése a kórháztelepen 
levő fertőtlenítő készüléknek eladása iránt.

23. Ugyanannak előterjesztése a regi kórház
épület lebontása és ezen munkálatokra a feltételek
nek megállapítása iráni.

24. Ugyanannak jelentése az uj kórház be
rendezési tárgyaira megtartott árlejtés eredményéről.

25. Jasz-Nagy-Kun Szohiok varmegye közön
ségének átirata Deák Ferenc/. születésnapja száz 
eves fordulójának megünneplése iránt.

26. Ugyanannak átirata Damjanich János 
szobrának költségeihez való hozzájárulás iránt.

27. Kassa szab. kir. varos közönségének át
irata Rákóczv Ferenc/, lovas-szobrának költségeihez 
való hozzájárulás iránt.

28. Győr sz. kir. város közönségének alirala 
a képviselőim/, tanácskozási módja folytan előállott 
törvényen kívüli helyzet megszüntetése végett, az. 
országgyűlés kepviselöházahoz intézett feliratának 
tárgyában.

29. Csanádvármegye közönségének átirata az 
1890. évi I. törv. ez. 5. §-útiak módosításával a 
községi közutak építésére és fentarlására szolgáló 
összegeknek az egyenes állami adó után kivetendő 
póladó által leendő fedezése tárgyában az ország
gyűlési képviselöházahoz intézett felterjesztésének 
partolása iránt.

30. Szabadka szab. kir. varos t.uiáesának 
átirata az. 1905. évben Szabadkai! rendezni szán

dékolt ipar- és mezőgazdasági kiállítás erkölcsi és 
anyagi támogatása iránt.

31. A szinügyi bizottságnak javaslata és ezzel 
kapcsolatban Czérnay Imre és társai bizottsági 
lúgoknak indítványa a színháznak a „/hírűm/" 
• rállmla telkén leendő febjiilése iránt.

32. A m. kir. szabadkai 4-ik honvéd huszár
ezred első osztálya parancsnokságának átirata a 
jelenleg használatban álló kis gyakorlóiéi- helyett 
inas gyakorlótérnek kijelölésé iránt

33. A zombori kir. pénzügyigazgaióságnak 
átirata az. 1880. év előtti állami ndófőkönyvek, 
kivetési lajstromok és befizetési napijegyzékek 
kiselejtezése tárgyában.

34. A pestmegyei sárközi ármenlosilö társulat
nak átirata az árinentesitett terület után az érdekel
tek állal fizetendő holdanként! járulékok tárgyában.

35. Bács-Bodrog varmegye gazdasági szövet
ségének megkeresése a város közönségének a 
tagok sorába leendő belépésé iránt.

36. A II. aljegyzői állásnak választás utján 
leendő betöltése.

37. Egy I. oszt, végrehajtónak választása.
38. Egy III. őszi. Írnoknak választása.
39. .4 városi tisztviselők, segéd- és kezelő

személyzet tagjainak kérrénge javadalmazásuk ará- 
nyosilása és felemelése iránt.

40. Friedmann Miksa ináléházi haszonbérlő
nek kérvénye jelzálog-biztosíték elfogadása iránt.

41. Weidinger Salamon és fia cserepes-pusztai 
haszonbérlők kérvénye őszi után a f. évre alkalma
zott 25 hold rozsvetés miatti birság mellőzése iránt.

42. A bajai czéllövész-társulalnak kérvénye, 
a 100 éves fennállása alkalmából rendezendő 
ünnepély költségeihez. való hozzájárulás iránt.

43. A polgári iskolaszéknek előterjesztése 
Weress Ilona óvónőnek az I. fizetési fokozatba 
leendő előléptetése iránt.

44. Bauer János tanítónak kérvénye harmadik 
évölödös korpóllékának folvóvá tétele iránt.

45. Hellschein IJpólné szül. Köbling Erzsébet 
bajai lakosnak kérvénye ulezaszabályozás czéljából 
24 □-öl közterületnek átengedése iránt. (Első 
szávazás).

46. Hutovits Hermina bajai lakosnak kérvénye 
építkezés czéljaira 9 -öl közterületnek átenge
dése iránt.

47. Roller Dezső városi könyvelőnek kérvénye 
egy havi szabadságidő engedélyezése iránt.

48. Szécsényi Nagy Gábor állatorvosi okle
velének meghirdetése.

49. Kazal Józselné szül. Barlos Anna szülész
női oklevelének meghirdetése.

50. Netán utólag beérkező és szabályszerűen 
közzé teendő egyéb tárgyak.

Helybeli és vidéki hírek.

A kereskedelmi miniszter Baján. A „B. F. U." 
értesülése szerint Láng Lajos kereskedelem űgvi 
miniszter közelebb a dunai híd előmunkálatainak 
megtekintésére inkognitóban Hajára érkezik.

Személyi hir. Boroviezényi Gyula ezredes a 
héten llajan időzött ii honvédhuszár helyőrség 
megvizsgálása végeit. A tapasztalt rend felett 
teljes megelégedéséi fejezte ki.

Közigazgatási bizottsági ülés. Közigazgatási 
bizottságunk f. lm 8-án délelőtt tartotta meg július 
havi rendszerinti üléséi Sclimausz Endre főispán 
elnöklete alatt. A referensek havi jelentései kevés 
mondanivalót tartalmazlak. Tudomásul szolgait, 
hogy a pénzügyminiszter a zombori megy. kir. 
pénzügyigazgalóságnál egy harmadik pénzügyigaz- 
gato-helyetlosi állási rendszeresített és általános 
örömei kelteti, hogy a népesedési mozgalom 
statisztikája is kedvezőbb adatokat mutatott föl, 
amennivben az elmúlt június hónapban kile.nezczel 
többen szüléitek, mint amennyien meghaltak. Az. 
ülés délelőtti 10 óra után ért véget.

Számonkérö szék. Sehmausz Endre főispán a 
folyó hó 14-iki közgyűlés után az összes városi 

[ hivatalokban számonkérö széket tart.
Magangyógyintézet Baján. l)r. Kozmán Oszkár 

, bajai mütöorvos a Kossuth Lajos-utcza 623. szám 
| alatti Bodrogi-féle házban a junius hó 25-én kell 

44.245 91)3. szá inti belügyminiszteri engedély alap
ján, folyó hó elsején megnyitotta sebészeti-, test- 

I egyenészeti-, gégészeti-, szemészeti-, női- és bel- 
gyógyászati magángyógyintézetét.

Hymsn. Dr. Nicora László miniszteri segéd
fogalmazó, tartalékos honvédbuszárhadnagy jegyet 
váltott Csiliás Flóra úrhölgygyel, özv. Csihás Fe- 
renezné úrnő szép és szeretetreméltó leányával 
Baján.

Estély a lövészkertben. A lőkerti szokásos 
lánczestélyt — jó idő esetére •— ma megtartják.

A verbászi kerület uj képviselője. A minap 
elhunyt dr. Hadzsy János örökébe — mint ludó- 

. silónk értesít — a tegnapelőtt megtartott válasz- 
j tiison Vojnich István báró, Bácsvármegye volt 

fölötte népszerű főispánja lépett, kit szabadelvű 
programmal. 740 szótöbbséggel választottak meg 
a verbászi kerület országgyűlési képviselőjévé.

Uj orvos. Stein Oszkár dr. bajai földinket 
a mull héten orvostudorrá avatták a budapesti 
kir. magyar tudományegyetemen.

Halálozás. Lemberger Rezső urat fájdalmas 
veszteség érte. Édes atyja. Lemberger Ignácz buda
pesti magánzó f. hó 9-én Gödöllőn, hol á nyári 
hónapokon ál üdülést keresett, életének 77-ik évé- 

■ ben elhunyt. Lapunk felelős szerkesztője nagy
bátyját gyászolja az elhunytban.

Elhunyt járásbirósági Írnok. Róna Vilmos, 
a helybeli kir. járásbíróságnál éveken ál alkal
mazva volt dijnok a mull bélen, hosszas beteges

alak : a szdhnabab. Ez még eredeti pogány emlék, 
jelképezi a lél es nyár küzdelmét. De a nép mar 
a török időkből maradinak véli s ugv magyarázza, 
hogy mikor Gráezből a törököt kiűzlek, egy Tartar 
nevűt elfoglak es póznára kötve vittek ki a varos
ból. hol agyonverlek. A szalmababol is végigviszik 
a varoson és azon kivid elégelik. A bab neve 
Graczban ma is Tartamúm.

Ezt a szalmababol megtaláljuk Mesapust 
(horvátul diúshagyó) névén Fiúméban es a horvál 
teng'Tparloii. Négyén egy nevetségesen öltöztetett 
szahiiabábol visznek végig a varoson s azután 
kést í ves >ira< közt elégelik, vagy a viz.be dobjak.

A braunschweigi nép a lel es nvar küzdel
mének egy má-ik pogány alakjai őrizte meg: a 
medvéi Erbsbár (Braunschweiger Volkskunde. 
Rirliard Andree, 1901.). Sajnos, hogy a tilalom 
ezt az alakot is megölte a graezi szalmabábhal 
egyinl. Van azonban meg egy-kel helység, a hol 
előfordul a medve a megengedett farsangi jelene
lek közölt. Egy legény felöltözik rongyos ruhába, 
azután erősen behintik szalmával és borsó-szarral 
(A borsó Donar növényé). Azután társai, kik szin
ten maskarába biijuak, felczifrázoll seprőkkel ve
zetik végig a helységen s minden háznál kéregéi
nek. A seprőket s az összekunyerall elemózsiát 
esle eladjak s lakomat csapnak.

Erre az „Erbsbar^rv élénkén emlékeztet a 
fiumei külvárosok medvéje. Farsang utolsó hétfő
jén egy csapat fiatalember részint állalhÖrbe. 
részint rongyos, viseltes női ruhába öltözik. Egyi
kük kötélen vezet egy különös alakot: fű, zöldelö 
borostyán, fűzfa vessző kepezik öltözékét; dere
kára kötél van kötve hatalmas cscngelyiivel. Ékte
len zsivaj mellett vezetik liázról-házra, vezetője 
botjával nagyokat üt rája, s a medve ordiiozasa 
képezi a mulatság főtárgyát. Ezalatt gyűjtik a 
sokféle ennivalót (Elhnogniphiii III. Fiume nép 
rajza, Körösi 8.).

A szalmababii elégetése, valamint az. a szo
kás, melyet a mai nemzedék medvetánczoltatásnak 

kél izei, kétségkívül nem egyéb, mint a pogány 
világ télkergelö ünnepe. Ilyen volt a „Mamuraliii" 
a rómaiaknál. Mamurius (Mainers, Mars) Vetnrins 
(velus) tiszteletére márcz. 15. elölt egy nappal 
bőrökbe öltözött embert, kit Mamurius Veturius- 
nak nevezlek el. vezettek végig ti városon, közben 
hosszú fehér pálczákkal ütlegelték s ilyen módon 
a városból kikergették. Mars a tavasz, képviselője 
is volt, kinek jöttét megelőzte a régi évnek, illetve 
a télnek elűzése. — íme a mai farsangi szokások 
egyike-ntásika mily ősi időkre vihető vissza.

A regi pogány ünnepekre vonatkozó szoká
sok rendesen abban az. időben szerepelnek, illetve 
tartatnak meg most is, mely időhöz a pogány 
vallásban fűződtek. A télkergelés tulajdonképen 
a tavaszi napforduló ünnepe volt, mely inárczius 
közepére esik. A katholikus egyház, azonban, mint 
tudjuk, e pogány emlékek teljes kiirtására tőreim 
deli mindig, s a hol ez nem volt lehetséges, ott 
befolyásával annyira vitte, hogy a régi ünnep 
napjának megfelelő idő ellolatott az ugyanazon 
időben levő keresztény ünnep vagy böjt miatt. 
A luisvél előtti nagyböjt épen a tavaszi napfor
dulóra esik, minek folytán a pogány emlékű ünnep 
visszaszorult a böjtöt megelőző napra. Innen a 
pogátiykori ünnepnek húshagyó-kedden való meg
tartása.

Az a kérdés már most, hogy a farsang végét 
megtartják-e hazánk területén is’ugv, mint a fen
tebb említett népeknél; ha igen,' megvannak-e 
meg nálunk is a pogány időkre emlékeztető ala
kok? A kérdésre, mint már fentebb jeleztem, ha 
nem is általánosságban, igennel felelhetünk.

A málravidéki palőezság. mielőtt a bőitől 
megkezdené, a farsang farkán jól kimulalja magát 
(Ethnographia, V. kötet). Valóságos ünnep e három 
nap: áldoz, toroz., vígan lakik! Minden nap más 
haz.mil gyűlnek össze: „Ahun a gvész.nao nem 
sz.aladl ál a leütött káposztán, hátiéin beledöglöll 
sz.eöröstö'-beöröstú'". A fiatalság közül többen 
koledtllni járunk. Rongyos férfi és női ruhát ölte

nek magukra, arczukal bekormozzák s nagy kísé
rel mellett bejárják a falul, minden háznál kére
gelve. A mit összeszednek, azt este elfogyasztják. 

Ugyanilyen az erdólyrészi „lurka-járás" (lásd
I Ethnographia XIII. évf. 6. füzetéi Semayertöl)

A göcseji népnél (Ethnographia VI. köt.) htis- 
[ hagyó-kedden némely faluban „maskarások" mu

lattatják az utczál; faradságuk dija minden háznál 
egy kupa bor és egy kis étel, melyet, ha még 
annyi volna is, el kell fogyasztani: „Inkább a has 
fakaggyon ..."

A iiémelprónaiak fiatalsága (Ethnographia 
IX. kötet), hogy a lánczra buzdítson, szintén „fel
öltözik" ; ezek a luczák, kik a korcsmák elölt levő 
tereken járják a bolondját.

A nagyfiúról y-vidéki sváboknál is utczai ünnep
i a farsang utója. Néhány legény rongyból és szal

mából csinál öltözéket, mindegyiknek a kezében 
suhogó vessző van. Bejárják a falul, s a kit az, 
ulezán találnak, megütlegelik s bekergetik vala
melyik házba. — Valamikor a braunschweigi nép
nél is megvolt e szokás; legények, suhanezok 
vesszőből font ostorral (Fuen, Fichte-fenyö) járlak 
az utezákon nagy zajjal, énekekkel s minden 
szembejövőt addig ütögellek gyengén, mig valami 
ajándékkal meg nem váltotta magát. Közben ezt 
énekelték:

„Fúe, fáé, éren
Wat vvilt jii mik bescheren ? 
Appel odor béren, 
Oeld néni ik géren . . . t"

Ma tilalom alatt van a vesszözés: 30 márka vagy 
10 napi elzárás mellett (lásd: Braunschweiger 
Volkskunde, Andree, 1901.). — Nem juttatja-e 
eszünkbe úgy a németpróntii, mint ti braunschweigi 
szokás a romai Mamurius Veluriust ?

(Folytatása következik.) 

k
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kedés után, liidövész következtében meghall. Élte 
javakorában hunyt el, miután évek óta hiába várta 
Írnokká leendő kinevnz.tetesét, de ez az óhaja 
beteges állapota miatt valóra váltható nem volt. 
Vasárnap temették a bírói és tisztviselői kar rész
vétele mellett. Nyugodjék békében I

Tisztviselői választások a városházán. A lapuul, 
más helyén olvasható közgyűlési programul szerint, 
a f. hó I I iki törvényhatósági bizottsági ölesen, 
választás útján betöltésre kerül a II. aljegyzői, 
egy III. oszt, irnoki és egy városi végrehajtói állás.

Megbízható helyről kapott értesüléseink szerint : 
a II. aljegyzői helyre dr. Rimler János mostani 
h. aljegyzőnek van biztos kilátása. Írnokká előre
láthatólag Móder Géza jogszigorló fog megválnsz- 
talni, inig a végrehajtói állásra egyformán erős 
kandidátusok: .4uer Oszkár és l'.írm/i (Weisz) 
Miksa joghallgató.

Véglegesített bajai állami állatorvosok. A föld- 
mivelésügvi miniszter Szoyka Józsefet, mint a X. 
lizetési osztályba sorozott állatorvost és Boróczy 
Ernőt, mint a XI. fizetési osztályba sorozott állat
orvost — a magy. kir. állami állatorvosi karban 
véglegesítette.

Bajai tanító a palicsi mezőgazdasági tanfolya
mon. Palieson e hó 15-én négyhetes mezőgazda
sági tanfolyam indul meg, melyre a helybeli tanítók 
közül. 100 korona állanisegélylvel Nágel Lajos 
bajai városi elemi iskolai tanító vétetett föl.

Katonai úszógyakorlatok a Sugoviczán. A -I -ik 
honvéd-huszár ezred julius hó 15-től kezdve a 
Sugoviczán, az uszoda régi táján úszógyakorlatait 
tartja, mely alkalomra az egész ezred tiszti kara 
és legénységé Bajára összeponlositlatoll. — Az 
úszógyakorlatok f. hó' 20-áig tartanak el.

Elhunyt törvényszéki bíró. A szabadkai tör
vényszéki palotáról gyászlobogó hirdette a héten, 
hogy a birói karnak egyik legkiválóbb tagja el
költözött az élők sorából. — Olsavszky Jenő tör
vényszéki biró, hosszú évekig úrbéri referens, 
bünügvi fölárgyalási h. elnök e hó 4-én este 10 
órakor súlyos betegség után meghalt. Szókimondó, 
kedves, kitűnő humorú, kiváló itélőképességü biró 
volt. Rendkívül szerették birótársai és szerette 
úgy az ügyvédi kar, mint a jogkereső közönség. 
Hétfőn délután temették nagy részvét mellett.

Az ipartestület köréből. A kereskedelemügyi 
miniszter úr mull évi 60167. szám alatt kelt le
iratával jutalmakat alapított oly ipari mun kasoknak, 
akik hosszú időn át hűséges szolgálattal erre 
érdemekét szereztek. — Felhivatnak azon iparos 
segédek, kik ezen jutalomra igényt tartanak, hogy 
f. évi augusztus hó 1-ig pályázatukat a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarának terjesszék be. -- 
A kitüntetésre való igény előfeltételei az itteni 
iparteslület hivatalában, a hivatalos órák alatt bc- 
tekmlhetök.

Szomorít statisztika. A belügyminiszter most 
közli jelentését arról, hogy Magyarországon ez 
év április havában hány egyén halt meg lüdövész- 
ben. 7842 embert puszlitolt el e gyilkos kór orszá
gútikban április hónapban. Szabadkán 40, Bács- 
megyében 268, Baján 11, Újvidéken 10, Zomborban 
9 egyén pusztult el lüdövészben.

Czéllövészet. F. hó ö-én a lékeidben tartott 
czéllövészel alkalmával történt 230 lövés; ezek 
közül volt 42 egyes, 28 kettős, 32 húromas, 6 
négyes és 2 szeglöves. Szegei lőtt Bittermann Ká
roly 1, F uchs Vilmos 1. Négyest lőtt Bittermann 
Karoly 3, Somogyi Emil 3. Hármast lőtt Bittermann 
Karoly 14, Somogyi Emil 14, Gebhai'dl Dezső 2 
es Scharpf Elek 2.

Gözgépkezelői vizsgák. A gőzgépkezelök es 
kazánfűtők képesítő vizsgái Szegeden, julius hó 
26-an d. e. 9 urakor fognak megtartatni. Vizs
gálati kérvények, kellően felszerelve, a magy. kir. 
kerületi iparlelügyelőséghez (Sziiágyi-u. 1.) kül
dendők Szegedre.

Veszélyes fahíd a baja-szabadkai vonalon. A 
M. A. V. osztálymérnöksége átirt a napokban 
Szabadka városának, hogy ti baja-szabadkai vasúti 
vonalon, a „llorvat-timyak" állomás melletti 2. 
számú örháznál lévő fahíd immár oly rozoga álla
potban van, hogy közlekedni rajta, veszély nélkül 
-- alig lehet. — A szabadkai tanács a rozzant 
falud helyreállításáról, hir szerint, már gondos
kodott.

Tüzérség a vármegyében. Évek óta húzódó 
harez volt Szeged, Zombor és Szabadka közöli, 
hogy melyik kapjon tüzérséget. Most azonban ti 
hadügyi kormány végleg döntött s a döntés loira- 
liiit el is küldte Szabadka varosnak, a melyben 
értesíti, hogy u tüzérségét Szabadka kapja meg.

A leirat felhívja a várost, hogy a laktanyának 
minél előbb megtörténendő felépítése vegeit lepjen 
érintkezésbe az illetékes körökkel.

Az adótörvény revíziója. K ineses Kolozsvár 
föliratot intéz a kormányhoz, amelyben arra kéri, 
hogy az adótörvény revíziójára tegye meg lehelő 
lég még ez esztendőben a szükséges intézkedést. 
A fölirat szerint a magyar nép nem bírja mar el 
a nagy adóterheket. A tőkekamutadól azonban 
kevesli. Úgyszintén a házudómenlesség korlátozd 
sál is kívánja. A kolozsváriak átiratban több város 
támogatásai kérik. De nem hihető, hogy ezek a 
fölirathoz, csatlakoznának, mert a házuiióinonlesség 
korlátozása a városok fejlődését akasztana meg 
és ezt komolyan egy magyar város som kívánhatja.

Lopás és sikkasztás. László Lajos borbély 
és fodrász, segédje László Karoly ellen többszörös 
lopás és sikkasztás miatt feljelentést telt.

Ablakbeveresek. E. hó 6-ikára virradóra 3 és 
fél órakor Matkovies János vendéglős, Oberbreiler 
Jakab és özv. Kiéin Ignáezné ablakait beverték. 
A rendőrség Horváth Kálmán, Marcsinké András 
es Vézler Eerenez személyeiben a tetteseket ki
nyomozta s ellenük a feljelentés megtételeit.

Lopás. Czigler Eerenez 15 éves bikityi fiú 
szüleitől 30 korona pénzt és ruhaneműt lopott. 
Elfogatván, a pénz és ruhanemű birtokában nem 
találtatott. Állítása szerint ruhaneműit a vasúti 
park egyik bokorjábim rejtette cl, de onnan isme
retlen tettes ellopta. Egy 20 koronás bankjegyről 
pedig azt állítja, hogy egy suhancz kérte, hogy 
mulassa meg s azzal azután elfutott.

Megszökött tanoncz. Berta József csizmadia 
14 éves tanoncza Eüstös József f. hó 6-án meg
szökött s azóta holléte ki nem puhatoltatott.

,.A fürdés arányában". Valamelyik közeli 
Dunamenti faluban, ahol persze nagy kényelem
mel berendezett fürdőház nincs, a Dunaparljan 
lakó János gazda a kánikulát kiakarván a maga 
részére használni, összetákolt néhány szál desz
kából egy „fürdőházat*  és annak a falura néző 
falazatára a következő jóizü hirdetést ragasztotta ki:

TUDNIVALÓK AZ

fürdés erányában: Fürdeni lőhet ruhával 40 fi. 
annélkül 30 ti. Egész nyárára, még csak be nem 
fagy 12 ko, Feredési üdö: uralmak estélii rög- 
gelig, asszony népnek napközbe. Az iigön túlsá
gos íilzkándozás veszéjes, a parlrú inzni az nyű 

szöméllöket ammög nem illik.

KÖZGAZDASÁG.
Országos czipesz-gyiiles és kiállítás Debre- 

czenben. A debreczeni iparteslület az 1901-ben 
Szegeden tartott kongresszus megbízásából ez év 
augusztus 15 és 16-án országos gyűlést rendez a 
czipész ipart érdeklő sérelmek és kívánságok tár
gyalása érdekében és ezt országos czipész-kiálli- 

I lássál kapcsolta össze. A gyűlés és kiállítás iránt 
nagy az érdeklődés, mert' a kereskedelemügyi 
miniszter a czipészipari munkagépeket működés
ben fogja bemutattutiii a kiállításon.

Kisipari motorok kezelőinek tanfolyama. A 
in. kir. technológiai iparmuzeumban a jelenleg olt 
kiállított kisipari benzin, petróleum- és gözmotorok 
szerkezeiének, működésének és jókarban tartásá
nak megismertetésére és okszerű kezelésüknek 
begyakorlására ez évi június hó 15-dik napjától 
kezdve rövidtartamú tanfolyamok rendezlelnek. 

, Egy-cgy tanfolyam tartama hat nap, a tanítás dij- 
j tálán. E tanfolyamokra felvételnek elsősorban a 
í kisiparimólorok tulajdonosai, másodsorban azon 

gépkezelők, kik k isipari motorokat már kezeltek 
vagy most kezelnek, végre a mennyiben a 

I jelentkezők száma megengedi - • vizsgázott gép
kezelők is. Beiratkozni lehet a múzeum irodájá- 

! bán (Vili., József-kőrút 6. sz.) A vidékiek okmá

nyaik beküldése mellett levél útján is beiralkozhat- 
j nak, vagy a szegedi keresk. és iparkamara útján.

Kerületi tanoncz- es segédmunka kiállítás es 
kerületi iparos gyűlés Szegeden. Ismeretes, hogy a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara ez év auguszt. 
havában kiállítást rendez a kerülelbeli iparos- 
timonczok és segédük munkáiból, melyre eddig 
mintegy 700 kiállító jelentkezett a kerület csaknem 
minden városából és községéből. Ugyanez illőben 
Zentán is lesz mezőgazdasági és ipari kiállítás és 
a kamara e kel kiállítási alkalmat föl kívánja hasz
nálni arra, hogy a kiállítás megszomlélésére Sze
gedre és Zentára utazó iparosok részvételével kerületi 
iparosgyűlési tartson és e gyűlést összekapcsolja 
hasznos szakelőadásokkal, a kisiparban is husz- 

■ llálalos több munkagép bemutatásával stb.

A gyűlésen az ipartestülelek, ipái társulatok, 
szövetkezetek és egyeli ipari szervezetek kiküldöttein 
kivid részlveliet minden kerülelbeli önálló iparos.

A kerületi gyűlés programmjál a kamara 
előzetesen a következőkben jelzi:

I'llsö nap. 1903. augusztus 19-én (szerdán).
I, I). u. I órakor gyülekezés a kamarai gyűlés

termében. •
II. I). u. ' s2 órakor a szegedi tanoncz- és 

segéd-munkakiállilás megtekintése.
HL D. u. 3 órakor több szegedi ipartelep 

megtekintése (Ramer-féle asztalosgyár, hordógyár, 
a szegedi fii- és fémipari szakiskola munkagépei 
szakelőadásokkal kapcsolatosan stb.), valamint szá
llónkéit a szegedi bőripari nyersanyagbeszerzö 
bútoripari raktár- és az agyagipari nyersanyag- 
beszerző-szövetkezetek tanulmányozása, esetleg a 
szegedi gyártelepek megtekintése.

IV. Este 8 órakor a később kijelölendő helyen 
találkoznak a gyűlés tagjai vacsoránál.

Második nap. Augusztus 20-án, Szent-István 
napján (csütörtökön.)

1. Megalakulás, elnöki megnyitó.
2. A kézműipar helyzete és érdekei. (Javas

latok az önálló vámterület, az ipartörvény revízió, 
a vásárügy, a belegsegélyzési ügy, a fegyenczipar, 
a szakoktatás-ügy és a kisiparosok gyűlésein már 
többször kifejezett más kívánságok megsürgetése 
érdekében.

3. Ipari szövetkezetek nagyobb arányú szer
vezése.

4. Előadások az iparfejlesztés gyakorlati föl
tételeiről.

5. A kerületi iparos nyugdíjintézet ügyének 
tárgyalása.

6. A testületek és egyéb ipari szervezetek 
részéről beérkező indítványok tárgyalása, melyek 
a kamarához legkésőbb 5 nappal a gyűlés elölt 
beérkeznek.

A gyűlés d. e. 3 <12 órakor berekesztetik és 
az esetleg le nem tárgyalt pontok a Zentán foly
tatandó gyűlés napirendjére tűzetnek ki, de az 
indítványok tárgyalása mindenesetre a zentai gyű
lésre marad.

VI. D. u. 2 órakor a közös ebédről indulás 
Zeniára. valószínűleg külön vonaton vagy hajón.

VII. A megérkezés után a kiállítás megte
kintése.

VIII. Ezután a kerületi iparosgyülés folytatása.
IX. Esti 8 órakor közös vacsora.
Az előzetes programúi kapcsán közli még 

a kamara, hogy azok számára, a kik részvételü
ket julius 20-ig a kamaránál bejelentik, úgy Sze
geden, mint Zentán szállásról is gondoskodik a 
rendező bizottság azonkívül, hogy az iparosok 
fjláru utazási kedvezményben is részesülnek.

köszönetnyilvánítás.
Mindazon tisztelt barátainknak és ismerő

seinknek, akik felejthetetlen emlékű édes 
atyánknak, illetve szeretett nagyatyámnak 
váratlan elhunyta felelt érzett mély fájdal
munkat és bánatunkat szives részvétnyilat
kozatukkal vagy a drága halott temetésén 
történt személyes megjelenésükkel enyhíteni 
kegyesek voltak, hálás köszönetét mondunk!

Or. Gaál Ernő. özv. Natti Jőzsefné, 

Natti Clotild.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátok és ismerősök, 

kik felejthetetlen férjein elhunyta alkal
mából részvétükkel fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, fogadják ezúton a 
magam és mélyen sújtott családom 
nevében is hálás köszönelemet.

özv. Róna Vilmosné.
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Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek. 
vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építő- 
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. % 
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Első cs, és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT FESTÉKGYÁR
Kronsteiner Károly Becs, III., Hauptstrasse 120

(saját házában) ■ -.=

A k’ANYÉ K’.X IEKKEL KITÜNTETVE.
Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festék-kereskedésében, BAJA „Központi Szálloda’* épület.
H E vihurinontns homlokzul-festókek, melyek lueszben föloldhalók, 

száraz állupolban, poralakban és 46 különböző mintában kilón
kéit 16 krlól fölfelé szállíttatnak és a mi a festék szintiszlaságát 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

MF 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. 
Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve,

ST« Wrfi Wh WTM íWM JR’í: aRrfi Sfffi

Y X * Y *■  tt' «*•  «*  X <*■  X
Legjobb minőségű

COXOT
igen nagy hőfejlesztéssel 

métermázsánként

1 forint 60 krért
házhoz szállítunk.

FOFLARDS-SELYMEK
fölötte különleges mintákban 1 korona 20 fillértől feljebb és mindenféle selyemszövetek fölülmnlhalatlan 
választókban a legolcsóbb árak mellett akárcsak nagyban való vételnél, méterenként és ruhánként 
magánosoknak is porto- és vámmentesen. Mintaküldemények postadijmentesen küldetnek. Levélporto 25 fül.

Selyemszövetgyár Unión

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

Pályázati hirdetmény. Kaszárnya-utcza
Előjegyzéseket októberi szállításra irodánkban
L-.1.. .......  1elfogadunk. 1 "

Scfiön flntal és Séza.
-o 15 *>  Y -o ■*  ;<• -o i*.-  x- x * x

hogy mindenki
az egészségtelen, penészesedé szalmazsákját 
eldobhassa és helyébe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, fakerelii 

aczélsodrony ágybetétet

& & & & & & ík .4% & 4*

| Itt az alkalom,
*

$
4-
«•

4?
*
$
$

$:

rendelhessen nálam, mely 
tartós és olcsó, szag- és féregmentes. 
ennélfogva egészséges. Az ágy belméreté- ü 
nek beküldése után, annak megfelelően £ 

szállítja a készítő : JT
ifj. UTRY PÁL, Baja. | 

sj? $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $

Leköszönés folytán üresedésbe jött Bi- 
kity székhelylyel, Csávoly, Felsö-Szent-Iván 
és Borsod községeket magában foglaló 1200 
korona évi javadalmazással és szabályren- 
deletileg megállapított látogatási díjjal egybe
kötött körállatorvosi állásra ezennel pályá
zatot hirdetek és felhívom pályázni óhajtókat, 
hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket 
f. évi augusztus hó 
nyújtsák be, mert a 
vényeket figyelembe

Baja, 1903. évi

31-ig annál is inkább 
később érkezendő kér
nem veszem.
julius hó 8-án.

Vojnich Máté,
főszolgabíró.

& :O:

£e Sriffon
valódi franczia

szivardapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

$ $ $ $ $ $ $ $ $

664-ík sz. ház 
ELADÓ.

Törlesztéses
kölcsönök 

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

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS 
bankigazgató 

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

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.
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KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.
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Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállaltalnak u. ni.:

dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.
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I AK( )I)ALMI MEGHÍVÓK.
LEVÉLPAPÍROK.____________A LZ 0 _______________ LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

^áli megfövöd a tegizléseseóó divitelóen olcsó áron dészittetned.
\ idők! megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

NÉVJEGYEK. 

ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.

A
„BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

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

A
„BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


