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Tűzoltóságunk.
(I.) Egy jelentéktelen tüzeset alkalmából 

tereljük reá isméi közönségünk ügyeimét 
tűzoltóságunkra, arra az intézményre, melyei 
városunk lakosságának hagyományos nem
törődömsége a legmostohább bánásmódban 
részesít.

Tűz ütött ki a bél folyamán a l'rovália 
utczában. Mire a tűzoltók megérkeztek, fela
datuk csakis a tűz lokalizálására szorítkoz
hatott. Sietünk kijelenteni, hogy a késedel
met, inelylyel a tűzoltóság a színhelyre ér
kezett. nem a tűzoltóság lanyhaságának. 
hanem azon számtalan, sürgősen orvoslandó 
fogyatkozásoknak akarjuk betudni, melyek
ben, városunk közönségének állandó rész
vétlensége folytán, ezen intézmény sinlődik.

Avagy nent-e szégyenletes dolog, hogy 
a tűzoltóság oly nyomorult anyagi viszonyok 
között tengődik, hogy képtelen egy pár lovat 
beszerezni és tüzeset alkalmával egyik-másik 
bérkocsis lovaira van utalva?

Vájjon hány háztulajdonos, a ki szük
ségét érzi, hogy a tűzoltóságot egy-cgy tűz
eset alkalmából a sárga földig lekritizálja, 
ha ez nem érkezik nyomban a vész helyére, 
pártoló tagja a tüzoltóegyletnek és járul 
hozzá a maga áldozatfillérével az egylet 
anyagi helyzetének javításához?

A modern nemzedék gyorsan él és 
gyorsan feled. Hasztalan cseng a minden 
pénteken ebéd után megkonduló panaszos 
harangszó füleibe, emlékeztetve arra a bor
zasztó tűzvészre, melynek városunk 1840. 

évi május hó 1-én martalékául esett, hasz
talan van városunk krónikájának gyászos 
lapjaira feljegyezve, hogy Baját a tűz pusz
tításai igen gyakran látogatták, a lakosság 
csak egy elenyészően csekély töredéke része
síti a tűzoltó egyletet anyagi támogatásban.

Leszólni valamely intézményt, ahhoz 
nálunk pompásan értenek, de felkarolni, 
állandóan istápolni egy életrevaló, nélkülöz
hetetlen institucziót, mint a milyen az ön
kéntes tűzoltó egylet, azt már nem engedi 
városunk lakosságának ismert szükkeblüsége, 
végletekig menő indoleneziája.

Isten ne adja, hogy jöjjön oly idő, a 
mikor a mi fásult közönségünk saját kárán 

; okuljon, a mikor — immár későn — be
lássa, hogy azzal a pár nyomorult garassal, 
a mit a tűzoltó egyletnek juttat, azzal az 
ösztövér segélylyel, melyet a várostól nyer, 
egy intézményt fenntartani, fejleszteni, és 
a kor igényeinek megfelelő oltó szerekkel 
ellátni, lehetetlen.

Anyagi és erkölcsi támogatás hiányában 
tengödésre van kárhoztatva ezen intézmé
nyünk is, melyre életünk és vagyonunk 

. biztonsága van ruházva és melynek nemes 
hivatása, hogy veszély idején bennünket 
megvédelmezzen.

Hangos kritikával követeljük is e védel
met minden egyes esetben, de azzal mái 
nem törődünk, hogy támogatásunkkal lehe
tővé tegyük, miszerint e védelem minél 
gyorsabban és minél hathatósabban kekövet- 
kezhessék. - Gyors, széleskörű, mindenre 
kiterjedő szolgáltatást sürgetünk és szorgal

mazunk. anélkül, hogy az ellenszolgáltatás
ról csak némileg , is gondoskodnánk.

Ha egyébkor nem, de legalább akkor, 
mikor megkondulnak a vész harangjai, száll
junk magunkba és elmélkedjünk a felett, 
hogy megteltük-e polgári kötelességünket a 
tűzoltó egyesülettel szemben, azon intézmény 
iránt, mely életünk és vagyonunk biztonsá
gának őre I

Helybeli és vidéki hírek.
XIII. Leó pápa halálhíre f. hó 21-én, a dél

előtti órákban érkezett varosunkba és a legszéle
sebb körben őszinte megilletödést keltett. A r. k. 
templomokról, a plébániáról és a eziszterczi r. 
társházról, valamint a városi székház homlokzatá
ról gyászlobogó hirdeti a század egyik legkima
gaslóbb lángelméjének elhunytál, ki áldásdús életé- 

I nek 94 éves korában diesöült meg, belek óta 
j eltartott lassú, csöndes haldoklás után. — Az örök 
I világosság fényeskedjék halhatatlan szellemének I

Requiem. Őszentsége XIII. Leó pápáért a 
gyászistentisztelet holnap (hétfőn) d. e. II órakor 
fog a plébánia templomban megtartatni.

Érseki pásztorlevel a pápa haláláról. Csuszka
György kalocsai érseknek ii napokban kibocsájtolt 
és valóban szindús nyelvezettel megirt pásztor
levele megemlékezik XIII. Leó szomorú halálá
ról és miután a Szent Atyának az egyház érdeké
ben kifejlett elévülhetetlen érdemeit hódolatteljesen 
elismeri, elrendeli egyben, hogy a gyász jeléül, a 
temetésig az összes katholikus templomokban 
minden nap délben és esle félórán át harangozza
nak az összes harangokkal. Végül azon óhajának ad 
kifejezést, hogy egyházmegyéjének minden papja 
legalább egy misét szolgáltasson a pápa lelki 
üdvéért.

Gromon Dezső levele a löveszkerthez. Gromon 
Dezső, honv. miniszteri államtitkár a lövészkert

T ÁR C Z A.

| XIII. Leó~|

A múlt évben még mikor az Országos 
Pázmány Egyesület római zarándoklatával a pápa 
elé járulva, csodálattal szemléltük a 92 éves szt. 
aggastyán élénk taglejtéseit és fürge mozdulatait — 
száz éves kort jósoltunk a Szent Atyának.

Azok a vidám fényben ragyogó szemek, 
melyek éber tekintetét nem kerülhette el semmi 
körülötte történt dolog, — az az ép tüdőről tanús
kodó erőteljes hang, melyen hozzánk szólott és 
azon a nyugodt arezon kifejezett legjobb közérzet, 
a szellemi erő teljes birtoka mellett: az erősen
hajlott testalkat és remegő kezek daczára is 
az egészséges ember benyomását telte ránk. És 
midőn a külön audencziában is részesülő zarán- 
doklársaink egynétnelyike efölötti örömének kifeje
zést udott a Szí. Atya előtt: ö maga nyilatkoz
tatta ki, miszerint hogyléte — hála Istennek — 
nem ad okot panaszra.

És mint tudjuk, csakugyan nem várt kórálla
potnak kellett bekövetkeznie, hogy a pápa szívós 
szervezetéi tönkre tegye.

A nagy pápa életrajzi adatait a következők
ben foglalom röviden össze:

Pecci Joachim (a pápa családi és kereszt
neve) 1810. évi márcz. 2-án a Kóma es Nápoly 
közölt fekvő Carpineló városban .születeti. Atyja 
Lajos, ezredes és kormánybiztos, az évszázadok 
óta első patrícius családok közé tartozó Pecci-ck 
tagja volt.

Az ifjú Joachim gyermekéveiben nem birl 
valami erős szervezettel; tanulmányait azonban 
páratlan szorgalma — és rendkívül fényes szel- 

[ lenti képességeivel 20 éves korában már csak- 
j nem teljesen bevégezte.

De magasba törő lelke még most sem hagyta 
I pihenni a korán pályavégzett ifjút, ki gyakran 
I éjjeleit áldozta lei — élete fogytáig lángoló —- 
i költői szenvedélyének. Ekkor írta meg azt a meg

ható elégiáját is, melyben önmagáról szólva mondja:

Ifjú Joachim, alig lépted még át huszadik éved —
És szegény, már is milyen súlyos betegségek gyötörnek . ..

22 éves korában theologiából, később — a 
nemesek római akadémiájában — a polgári és 
egyházjogból nyer tudori oklevelet.

Innét kezdve aztán Pecci Joachim páratlan 
gyorsasággal emelkedik a halhatatlanság felé.

1837-ben pápai praelatussá, két évvel később 
beneventi, majd 1841-ben perugiai kormány
zóvá, — 1843-ban pedig belga nuncziussá és

i érsekké neveztetik ki.
1845-ben már mint Perugia érseke munkál- 

i kodik apostoli buzgalommal e fényes szellemű főpap.
1853-ban IX. Pius cardinálissá nevezi ki és 

I az alig 43 éves bibornok előkelő helyet vív ki 
i magának a pápai tanácsban.

1878-ban IX. Pius halálakor már mint pápai 
| első bibornok intézkedik az új pápa megválasztása 

ügyében, illetve a concláve összehívása iránt.
A földkerekség 04 pápaválasztó bibornoka 

közül csak három maradt távol ; ezek is súlyos 
betegség miatt. A Kómában egybegyüll hatvanegy 
kardinális 1878. február 20-án 44 szavazattal vá
lasztotta meg Peccit pápává. Háromszori szava
zásra volt szükség a választásnál, minthogy az 
első két szavazás nem eredményezte a megkívánt 
abszolút többséget.

A római nép a szt. Péter templom erkélyé
ről lelt értesítve u válaszlás eredményéről. Pecci 
ekkor XIII. Leó nevet véve föl, pápai ornátusba 
öltözve, a bibornokok hódolatát fogadla és első 

pápai áldását adta válaszlóira, majd Kóma lakos
ságára.

XIII. Leó 1878. évi márczius hó 3-án ünne
pélyesen megkoronázlaloll és azóta a „Piát lux“ 
(Legyen világosság) jelmondat szellemében, csodá
latraméltó böleseséggel, negyedszázadon át kor
mányozta az anyaszenlegyházat. A magyaroknak 
mindhalálig igaz, őszinte barátja volt.

Demuth Gyula.

„Farsang utója" Baján.
A „B A J AI II 1 R L A P- T Á R CZAJA. —

Irta: Kovács Antal fögymn. tanár.

(Folytatás.)

így kergették ki a pogány rómaiak Mainurius 
Velurinst (Mars velus ■ ‘ ó tavasz) a városból, jel
képezve az ó-év elmúltál s az új kezdetét. A didák 
is az ó-év (dida---öreg, vén), kergelője pedig a 
fiatalság, az új.

A didák-k ergelők bottal dolgoznak, nagyokat 
ütve a szakajtóra. Egyik-másik közülük szintén 
felöltözik és ,szötyök“-kel (Brummlopf, Waldteufei) 
meg nótáival törekszik a didáknak szánt pár fillért 
a maga részére hódítani.

Deltái forduljunk vissza a kólótól (Így is kólé) 
és vitessük vissza magunkat az áradattal a bel
város felé. Minden liz lépésre újabb és újabb kép 
áll elöltünk, moly pár pillanatra lebilincseli figyel
münkéi. A nép fantáziája izgalomban van s a 
maga mulatságára a legkomikusabb, legkaczagla- 
tóbb alakok teremtésében e barom napon szinte 
kimeríthetetlen. De már ismét állunk. Vájjon miért? 
Egy czigány család az akadály. Az országban kó
borló ezigány famíliák akármelyiké rokonként üd
vözölné ökot; pedig hát csak bunyevácz asszo
nyok, lányok cgylöl-cgyig, de annyira fclistnerbe- 
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meghívó levelére az alábbi meleghangú levélben 
válaszolt:

Budapest. 1903. jut. 20-án.

Igen tisztelt Elnök Url

Figyelmes soraiért, melylyel engeinet a 
„Hajai Czéllövész Társulat" fennállásának 100 
eves évfordulója alkalmából rendezendő ünne
pélyre meghívni szives volt, fogadja szívből jövő j 
köszönetéinél.

Valóban a legnagyobb örömömre szolgálna, 
ha e szép ünnepélyen reszt vehetni szerencsés 
lehelnék, de előreláthatólag alig leszek ebben 
a kellemes helyzetben, a mit őszinte sajnálattal 
vagyok kénytelen kijelenteni, mert kedves tár
sulatukra. a hol oly sok kellemes órát töltöttem, 
mindig szívesen emlékezek vissza.

De ha szives meghívásának a legnagyobb 
sajnálatomra nem is tehetnek elegei, örömmel 
ragadom meg az alkalmai, hogy felkérésé folytán 
legalább egy díjjal képviseltessem magamat, 
melyet lesz szerencsém elküldeni.

Köszönetéinél ismételve, fogadjak mind
nyáján szives üdvözletemet.

Vagyok igen tiszteli Elnök úrnak

kész Ilivé :
(.'romon Dezső, államtitkár.

A lökért jubileumi lövészdijai. Elegáns lövész 
dijat ajándékozott Tojntls- István báró országgy. 
képvi selö n czéllövészlársulat jubiláris ünnepére a 

>hb lövőnek. Egy fényes kiállítású ezüst cog- 
nac-os készlet lesz jutalma a városszerte nép
szerű Vojnits báró jóvoltából — annak, a ki a 
lövészversenvböl győztesként kerül ki. — .Szemere 
Miklós es. és kir. kamarás, orsz. képviselő 500 
kor. dijat adományozott azzal a kikölessel, hogy 
ezen díjért csak katonai fegyverekkel lőhetnek. — 
Dr. lleich Aladár orsz. képviselőnk egy értékes 
ezüst írókészletet juttatott lövészeti díjul azzal, 
hogy ezt a dijat kizárólag fiatal lövészek vihessék el.

Eljegyzés. Mentényi János újvidéki járási 
Írnok, bajai földiák jegyet váltolt liohrböck Mariska 
kisasszonynyal, liohrböck Ferencz helybeli posla- 
és távíró tiszt leányával.

Estély a lökertben. A szokásos vasárnapi 
tánczmulalságol a lökertben ina este megtartják. 
A lánez 8 óra után kezdődik

A jubileumi rendező bizottság összes értekez
lete a lökertben. .4 czéllövész társulat ünneprendezö 
bizottsága ma d. u. 5 órakor a lövészkertben összes 
ülést tart, melyre ezúton kéretnek az összes rendezők 
sz i i 'es m egjel en ésre.

Magangyógyintézet Baján. Dr. Kuzman Oszkái 
bajai inülöorvos a Kossuth Lajos-ulcza 6*23.  szám 
alatti Bodrogi-féle házban a június hó 25-én kelt 
44,*245  903. számú belügyminiszteri engedély alap
ján. folyó hó elsején megnyitotta sebészeti-, test- 
egyenészeli-, gégészeti-, szemészeti-, női- es bel- 
g yóg y ásza ti m agá ngyógv i n leze lel.

Penziigyigazgatoi áthelyezés. Györffg Óvnia 
kir. tanácsos zombori penzügyigazgatól — mint 
értesülünk — Lévára helyezte át a pénzügy

miniszter; helyébe Pop György nyíregyházai in. | 
kir. pénzügyigazgató jön Zomborba. - Reméljük, 
hogy az új pénzügyigazgató égisze alatt elvégre 
megszűnnek majd pénzügyigazgatóságunknak sok
szor fölpanaszolt bajai és ezzel együtt új szellem 
és friss munkakedv vonul majd be a pénzügyi j 
hivatalainkba.

Bírói áthelyezés. Az Igazságügyminiszter Fo
dor Ernő pée.si kir. törvényszéki albirot, bajai 
földiákot, a szentlörinezi kir. járásbírósághoz, mini 
végleges székhelyére rendelte ki.

A zirczi perjel tragikus halála. A magyar 
eziszterezita rendnek gyásza van. Végzetes szeren
csétlenség áldozata lelt múlt szombaton Szalag 
Alfréd, dr.. a zirczi apátság nyolczvaneszlendös 
perjelje. Szalay e hó lti án érkezett nyaralásra n 
fonyódi fürdötelepre s 18-án, szombaton délelőtt 
fürdeni ment. Fürdésközben szélütés érte s a 
csekély, csak térdigérö vízben összerogyolt s meg
fulladt. A jelenetnek az olt nagy számmal fürdők 
közül többen tanúi voltak, de nem gondollak a 
szerencsétlenségre. Csak hosszabb idő múltán siet
tek oda: de az agg perjel ekkorra mar meghalt.

Az elhunyt Győrött született 1823-ban: a 
cziszlerczi rendbe 1842-ben lépett. A gimnáziumot 
és a jogot Győrön, a teológiái pedig a bécsi egye
temen végezte. Hosszasabban működött mint novi- 
cziusmester Zirczen, mint főgimnáziumi tanár Eger 
ben és Székesfejérvárolt. Két évtizeden át (18ti.> 

1884)a főgimnázium igazgatója volt Pécsett. Alapos 
tudása, széleskörű műveltsége, jó bánásmódja és 
szelíd lelkűidé az oktatásügynek kimagasló alak
jává avatták. Mint Író a tollat is sikeresen for
gatta; főleg a pedagógiai értekezéseivel keltett a 
szülök és tanférfiak körében feltűnést. Munkás 
életének utolsó éveit hívei körében óhajtotta leélni, 
hogy gazdag tapasztalatait a népnevelés javára 
értékesíthesse. Uj hivatásában azonban csak három 
esztendeig tevékenykedhetett, mert a rendtagok
nak titkos szavalás utján megnyilatkozó bizalma 
öt 1887-ben a magyarországi cziszterczi-rend kö
zéppontjába, Zirczre hívta meg rendi perjelnek. 
Azóta resztvett a rendi kormányzat fontos teen
dőiben. Az elhunyt disz.) jolgára volt Zircznek. 
Nyugodjék békében! — A bajai rendház Fölkér 
Gusztáv igazgatóval képviseltette magát a temetésen.

Uj városi végrehajtó. A főispán, az előléptetés 
folytán megüresedett II. oszt, városi végrehajtói 
állásra Auer Oszkár tb. könyvelőt helyettesitette 
a héten, ki f. ho 22-én lelte le a hivatali esküt 
a polgármester kezeibe.

A bajai katonai úszógyakorlatok elmaradnak.
A Sugoviczán tervbe vett katonai úszógyakorlatok 

mint értesülünk - a nagy vízállás és egyéb 
szolgálati okok miatt egyelőre elmaradnak.

Új orvosdoktor, lleich Mátyás bajai földiákét, 
lteicli lgnáez helybeli előkelő kereskedő fiat, f. hó 
22-ín avatták orvosdoklorrá a bécsi es. k. tudo
mányegyetemen.

Baja varos adománya a Schweidel szoborra. 
Baja város törvényhatósága a Zomborban felállí
tandó Schweidel szobor alap-javára 100 koronát 
gyűjtött adománykép.

Kérelem. A bajai iparoskor, az ipartestületiéi 
egyetemben, könyvtarának gyarapítására folyó évi 

augusztus lió 15-én, az ipartestület helyiségében 
tárgysorsjátékkal egybekötve lánczmulatságot ren
dez. __ Fölkérjük líaja város hazafias közönségét 

- tekintve a nemes czélt — hogy nyeremény 
tárgyakat ajándékozni szíveskedjenek. — Czémay 
Imre ipartestületi elnök.

Halálozás. Pfeiffer Kornél helybeli derék 
kéményseprő iparos e hó 22-én, fiatal életeitek 
27 éves korában és házasságának 7-ik havában 
váratlanul meghall. Pénteken temettek sok közön
ség és az ipartestülel részvétele melleit.

Pár szó a Corsoról, amely nincs. Kezdhetnék 
ügy is. hogy: de slrigis verő, quae non exislunt, 
nulla fiat meiilio. Mert voltaképen thjf. Baja város 
széles területén korzó nincsen, csak egy kis 
sugoviczaparlt szemétlerakodó hely, amelyet Így 
csúfolnak. De hát 167.000 koronás kórházépitkezési 
ráfizetésünk után, meg az immár előrehaladott 
nyári saisonra tekintettel, még sem követeljük a 
városi tanácstól, hogy valósítsa meg el végre reg vajúdó 
tervét és parkírozza a varos hepe-lmpás főterét, 
hanem — úgy gondoljuk - joggal óhajtjuk mégis, 
hogy ne rontsák el az urak azt, amit a természet 
a maga jóvoltából nyújtóit a kánikula napjaiban 
némi üdülést kereső bajai közönségnek. - Tudat
juk ezennel a tekintetes tanácsosul és mindenkivel, 
akit illet, hogy a sugoviczaparti természelalkotta 
sétányon, hova tudvalevőleg százával szokott ki
járni egy kis térzenére Baja város közönsége, az 
ott fölhalmozott homokbuezkák és koesilúrások 
miatt immár két hete végigmenni is alig lehet.— 
Bizton reméljük, hogy az illetékes hatóság pana
szunkat meghallgatja és a „korzót" pár forint 
költséggel egy holdvilágos éjszakán valamennyire 
planiroztatni és tisztára söpörtetni lógja. (Bekül
detett.)

Öngyilkossági kísérlet a Nemzeti Szállóban. 
Egy kereskedelmi utazó (kinek nevét az esetnél 
hivatalosan eljárt Tury alkapitány azért vonakodott 
velünk közölni, mert ö — úgymond — szavát 
kötötte le az öngyilkosnál, hogy nevét ki nem adja 
senkinek,) e hó 21-én a délutáni vonattal érkezeit 
Bajára és az állomástól egyenesen a Nemzeti 
Szállodába hajtatott. Megérkezvén, mindjárt szobai 
kért, melyből alig negvedóramulva négy pisztoly
lövés zaja hallatszott ki. Mikor betörték a szoba 
ajtaját, vértől elborított arczczal és összeroncsolt 
állal találták az utazóvendégel, ki azonban nem
sokára magához tért és immár minden életveszé
lyen túl van. A helyszínén megjelent rendör-alkapi- 
tánynak elmondotta azután az öngyilkos-jelölt, 
hogy végső elkeseredésében követte cl teltél. Közel 
kilencz hónapon út nem tudott álláshoz jutni, 
most pedig, hogy két hónap óta állása van, alig 
képes egyetlen üzletet is megkötni. E fölött való 
elkeseredésében és mert félt, hogy ezért uj főnöke 
majd elbocsájtja, szánta el magát az öngyilkos
ságra. — Bármennyire méltányosnak tartjuk is. 
hogy a szerencsétlen öngyilkos-jelöltnek neve, 
jövő” sorsa érdekében clhallgattassék és a köte
lező, úri diszkreczió föltétlenül elhallgallatla volna 
velünk ezt, még ha az alkapitány úr kötelességé
hez híven közölte volna is egyenes megkeresé
sünkre a nevét, mégis helytelenítenünk kell a föl
merült rendőr: híreknek a fenti módon, becsületszó 
lekötésével való elhallgatását, mert a sajtónak még

tétlenné léve, hogy nemcsak mi, de az érdekelt 
férjek is elinehetiiének mellettük. Ismerősök, mert 
kezet lógnak velünk s míg azon tűnődünk, kik 
lehetnek e czigánybörbe bújt menyecskék, már is 
eltűntek. De mi még nézünk titánok s csak arra 
fordulunk meg, hogy valaki végig söpri poros 
felöltőnket. Boszorkány csoporttól vagyunk körül
véve; lejükön koszorú, arczukoii fátyol, nyakukban 
gyöngy és ékszer, öltözetük a ruhán felülhúzott, 
bokáig érő ing. kezükben lollsöpríi, melylyel gyen
gén körültisztogatnak. Hogy néha az iirezunkra is 
jut valami poros fegyverükről, hát az a mi bajunk 
— de ez évben legalább nem leszünk himlősek. 
Énekszóval tovalibbennek s mi már ismét újabb 
kép elölt vagyunk. Egy fiatal lm yevácz. pár tart 
félénk s csutorájából kínálja a bácskai vilikét. 
Elfogadjuk annál is inkább, mert a férfi szélesebb 
csip ije, x-lába. főleg pedig a kalap ala alig leró 
dús haja, a bajusz ellenére is elárulja, hogy me
nyecske.

Hirtelen lovas csapat száguld el niellettünk. 
Festői bunyevácz jelmezük eszünkbe jullulja a 
kövelválaszlás banderisláit. Ruhájuk a bunyevácz 
nép ünnepi felöltője, de a nmhajiisz, meg az 
álarcz bizonyara nz intelligensebb osztályhoz, tar
tozót takar. Nem is csalódunk, mert a piros nap
ernyői gigerli, meg az angol lord, kik a legna
gyobb flegmával lassú lépésben zárják be a menetel, 
integetnek is felelik. A lord komolysága éktelen 
kaczajt fakaszt. Mivel lúlkövér lovát Inába nógatna 
gyorsabb ménéire, ügy tünteti fel a dolgot, mintha 
paripáját erőszakkal kellene csendesen tartani.

De hat ezek is elmentek már. Fejünk zúg 
a lármától, erszényünk is meglehetősen megcsap
pant u medvék, didákok, dudasok, kárlyavelok 
ügyességétől, mikor végre beérünk a belvárosba, 
l.altál-e mar, tisztelt olvasóm, amolyan ezirknszi 
felvonulást, mikor a derek társulat éhező tagjai 
czifru rongyuikbun lóru. tevére, szamárra kapnak 
s a klarinét meg a nagy dob füllmsogaló hangjai 
mellett bejárják n vidéki városkái, bucsúelőadásru 

hívogatva a müpárloló közönségei? Hat ilyen jele 
net tárul itt elénk. Meg csak a zaj, tronibilaszó. 
meg a nagy dob hallatszik — majd közelebb ér 
a tömeg s kiválik belőle a maskarának öltözött 
„tűzoltóság”. Ez az évröl-évre megismétlődő kép 
húsliagyó-keddnek a föeseménye. Hatalmas sertés 
szaliitó kocsi, mely elé négy ló van akasztva, 
tömve van zászlót, seprőt, czintányérl, szalma
bábot s mi egyebet szorongató maszkával, kiknek 
éktelen lármáját, uólázását a harmadik ulczáru 
elsegili a trombita-banda. Meg is van a hatás, 
mert szinte veszedelmesen nagy tömeg szorong a 
kocsi körül és ha a botra kötött marhahólyagok, 
meg a seprők nem dolgoznának onnan felülről, 
összeroppaiilaná a faalkotmányt.

Minden téren, sarkon megáll a díszes fogat 
s köztük a legjobb hangú tüzör, a „hosszú" 
Szekeres, csendet kér. Elcsitul a nép, mire előadja 
jövetelük czélját:

Adatik tudtára mindenkinek, a kit illet, annak 
is. a kit nem illet, hogy ma este itt meg itt, 
paronkéiiti 8() vas belépő-dij mellett nagy álarezos 
tűzoltó-bál lészen. Eljöhet mindenki, otthon ne 
maradjon senki, mert . . . igy meg amúgy lesz, 
a ki nem jön, hat beteg lesz . . . stb. Végül 
ismételt invitálás után iszik egyel a közönség 
egészségere, a banda tust húz s falrongclö lárma, 
kiabálás között megmozdul az élő plakát és be
kanyarodik a másik utczára. Ismertebb emberek 
hazai, azután a jó bort mérő vendéglősök külön 
részesülnek abban a .szerencseben. hogy előttük 
megáll a lógat, a mi aztán a közlekedést teljesen 
megakasztja. Ilyenkor leugrik egy pár farsangi 
vitéz a kocsiról utat nyitni: hun szóval, hun bottal, 
de csak előrébb jutnak.

Az elpíilölt sulianez seregre, a megszoron
gatott közönségre aztán a kocsi hátulján lévő pap 
hinti engeszlelésképen az áldást, kannába mario
gatott meszclővel, miközben e hagyományos sza
vakat hadarja:

Bonodictiuni I)ei:
Több árpát, mint vizet, 
Ha használ használ, 
Ha nem használ — hát fájjon !

Jó képet törekedtem adni, de c törekvésem 
csak úgy sikerül, ha u t. olvasó hozzágondolja a 
leírtakhoz mindazt az apró-cseprő, jelentéktelennek 
látszó dolgot: t. i. u határtalan vigságot, a zajt, 
iónnál, incselkedésl, tréfát, stb.. melyek nélkül 
népmulatság el sem képzelhető.

A tűzoltók ezen maskarájával vége az ulczai 
farsangnak. Találkozunk még egy ideig maszkával, 
de mind siet már hazafelé, mert közeleg a 6 óra, 
melyen túl álarczczal járni büntetés terhe mellett 
tilos. De a farsang tulajdonképen csak reggel ér 
véget a zajos tüzollóbállal, mely kedves találkozó 
helye a köznépnek. Hamvazószerdával aztán vége 
a dáridónak, csak egy-kél dülöngö, az alkohollal 
küzdő alak jelzi meg, hogy tegnap farsang utója volt.

A bunyeváczok előbb megkezdik a böjtöt. 
Kedd éjfélig azok is tánezolnak, mulatnak, de 
éjfélkor elhallgat a tambura, a duda, s vége min
den zajnak; a szerdai hamvazáson már nz jár 
elől jó példával, ki tegnap még a legvigabb volt.

Ezekben számolok be a bajai farsang utójá
ról. És mikor köszönetét mondok mindazoknak, 
kik eme vállalkozásomban támogatni szívesek vol
tak, még egy dologról legyen szabad megemlé
keznem czikkem befejezése előtt, a Baján is divó 
farsangi fánkról. Pogány időknek ránk maradt 
emléke ez is. Az ősi télkergelö ünnepek alkalmá
val az isteneket ábrázoló szobrocskákat gyúrtuk 
tésztából, azokat megsütötték s a rokonok, szom
szédok egymásnak ajándékozták. (Braunschweiger 
Volkskunde, Richard Andrée.)

Innen ered a fánksiilcs. És bár semmiféle 
vonatkozása nincs meg már a nép ludutában, 
mindazonáltal a farsang utóján egyetlen ház asz
taláról sem hiányzik,

(Vége.)
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Muesún is jussa van hozzá, hogy mindenről alapos 
és szavahihető tudósítást a rendőrségtől szerezzen 
be, annál inkább Baján, hol a rendőrség sokkal 
többet köszönhet akárhányszor a sajtó éberségé
nek, mint önmagának.

A vidéki hírlapírók szövetségének kérelme 
Baja varosához. A vidéki hírlapírók országos szö
vetsége megszivlelésre méltó kérelemmel fordult 

több város közöli Baja városához is. A szövetség 
arra kéri a tanács utján a törvényhatóságot, hogy 
más városok példájára, lépjen a szövetség ülepítő 
tagjainak sorába. Méltányos és igazságos dolog, 
hogy a szövetség, mely a vidéki sajtó munkásai 
nak szoezialis érdekeit vállalta előmozdítani, érdek 
lödésért és anyagi támogatásért a törvényhatósá
gok közönségéhez főidül, s ezért hisszük is, hogy 
Baja város közgyűlése majd nem fog elzárkózni 
a kérelem elöl. A kérvényt a I'. II. 0. S;. elnök
sége a napokban küldte el lapunk felelős szerkesz
tőjének, dr. Lemberger Árminnak, ki azt a város
nál immár be is nyújtotta.

Tüzeset. Nagy szélvész közben gyulladt ki 
f. hó 21-én délelőtt 9 órakor a Provália során a 
(baracskai) Spilzer-féle ház és a hosszú épület j 
tetőzete csakhamar lángokban állott. A tetőzet 

.egészen leégett és csak véletlen szerencse, hogy 
a nagy szélben a veszély tovább nem terjedt. 
Mire a tűzoltók megjelentek a helyszínén, mar 
nem voll menteni valójuk és munkájuk pusztán a 
tűz lokalizálására szorítkozhatott. A tűz űgv kelet
kezeti, hogy a házban nagymosás volt aznap és 
pár elszabadűll szikra gyújtotta lángra a háztetőn 
lévő nagymennyiségű száraz csutkát. A kár mintegy 
3000 korona.

Tűzoltó szaktanfolyam. A magyar országos 
tűzoltó-szövetség a belügyminisztérium megbízásá
ból az idén rendezi a XII. országos tűzoltó szak
tanfolyamot, amely július 28-tól augusztus 19-ig 
tart. A kurzusnak tagja lehel minden IS -42 éves 
feddhetlen előéletű ember. A kurzuson résztvevők, 
ha kellő időben jelentkeznek, különböző kedvez
ményben részesülnek.

Vásári csendélet. F. hó 19-én az országos 
vásárra jött Merkovics Jeromos szabadkai bocsko- 
ros segédei, Gibicz János bajai zsebmelszö kétszer 
hátba szúrta azért, mert .Szabadkán, a vasúti állo
másnál Gibicz több társával pénzen osztozott s 
ezt Merkovics az oltani rendőrökkel közölte, de 
amit Gibicz észrevett s társaival kerekei oldott. 
Tehát megboszulta Merkovicsol.

Cserecsalás is történt a vásárban. Nikolits 
Szávó sombereki lakos 100 K. értékű két lovat 
eladás végeit elküldte a bajai országos vásárra 
21 éves fiával, Nikolits Markóval, kinek a. vevők 
már 900 koronát ígértek a kél. csikóért, de az 
1000 koronán alul nem akarta eladni. Délután 
Nikolics lovai mellé állt két lóval egy ismeretlen, 
kinek lovait azonnal kérte egy magát urasági 
ispánnak vallott egyén s 1100 koronát Ígért érte, 
de az eladó 1200 koronán alul nem akarta eladni, 
mondván, hogy lovai telivérek. Az állítólagos ispán 
rábeszélte Nikolics Márkot, hogy cserélje el lovait 
a mellette árusító emberrel, neki megadja az 1200 
koronát, de annak nem adja meg. Nikolics örült, 
hogy 200 koronával többet kap az atyja lovaiért, 
a csere-adás-vevést megkötötték és a marha-leve
leket egymásra álriiházlatlák. Az ispán eltűnt, 
Nikolics a csere-lovakat eladta 230 koronáért, mert 
a gebéket nem merte haza hajlani. Az egyik csaló 
Gilicze Antal szabadkai lakos volt, ki a szép kél 
fekete lovat kapta.

Lopások. A folyó hó 19-én tartott országos 
vásár alkalmából Schreier Simon korcsmaajtajában 
egy szabadkai zsebmelszö kikapta Kopcza Mihály 
mélykúti lakosnak 400 koronát tartalmazó pénz- 
lárczájál s azzal a vasúti parkba futott. Kopcza 
Mihály utána vetette magát, a tolvajt elfogta és 
a pénzét visszavette. A tolvaj társai ezt látván, 
Kopcza Miliályra rohantak s összeszurkálták.

Oláh István jankováczi lakostul 240 koronát 
oly módon rabollak el hajnali 4 órakor, hogy a 
rablók egyike megkérdezte tőle, mi járatban van, 
mit akar vásárolni. Oláh mondotta, hogy tinókat 
vesz. Csakhamar egy harmadik, személy nagy 
sietve elhaladt mellettük s pénztárczáját szándé
kosan elejtette és az Oláh mellé szegődött egyén 
ezt felvette s hívta Oláhot, hogy menjen vele a 
Vöröstáblás utczába, olt a talált pénzt megoszt
ják. Minden szabadkozása ellenére azonban az 
megfogta Oláhot s behúzta a Vöröstáblás utezába, 
hol hamarosan m égjél ént a pénztárczál elejtett 
egyén és Oláhra rivallva követelte, hogy adja át 
a talált pénztárczál. Oláhnak zacskóban volt pénz
tárczáját ekkor erőszakkal elvette. Majd a csiz
máját húzták le s azt eldobták és a kél rabló 
futással menekült a 240 koronával.

G. Lugas Pál öcsenyi lakos pénztárczáját 
reggel 6 óra tájban és Széki Pál öesényi lakostól 
2 drb. pénztárczál 412 koronával, Sítúrák István 
mohácsi szigeti lakos zsebéből reggel 7 órakor a 
vasúti átjárónál fehér zsebkendőjét 20 kor. 24 
fillérrel, özv. Nemes Dánielnc pénztárczáját 7 kor, 
32 fillérrel, Roller József kunbajai lakos 314 kor. 
értékű arany zsebóráját arany óralánczczal együtt 
ismeretlen tettesek ellopták. Ez utóbbi lopással 
egy volt Írnok, országos csavargó s a vele járt 
nő gyanusitlatik.

Tetten fogott tolvajok, l1’. bő 19-én. a marha
levél útirutási helyiség elölt Kasaiba Gergely janko- 

vácz.i lakos lelten lógta Kovács Bogyó Mihály 
szabadkai lóalkuszt. amikor 370 koronát tartal
mazó pónzlárezajának ellopása vegeit mellénye 
belső zsebébe nyúlt. Bekísérték a rendőrséghez.

Sárközi Margit czikói illetőségű kőbőr czigany- 
nöl pnpiicslopíison Ingtak. Letartóztatott és mind 
kél lelten kapott tolvaj a bajai kir. jbiróságnak 
átadatott.

CSARNOK.

A' . . . . hez.
A kárhova s merre nézek. 
Mindenütt csak Téged látlak.
Télied, mert csak Érted élek 
S mindenünnen Téged várlak.

Szép vaun Teles, nagyon szép vagy, 
Szebb már Xálad, nem létezhet. 
Xálad, a kit egyhangúlag
Csak a tündér név illethet.

I>e nemcsak én. hanem az is, 
Ki bejárt már nagy világot 

Mind azt mondja, hogy Te nálad 
Szebbet ö még soh'sem látott.

Örülhet is ez a város, 
llogy ily szép láng lakik benne: 
Itt nem léted rája káros, 
Ránk nézve meg rideg lenne.

___  K. Aladár.

IRODALOM.
ISKOLAI ÉRTESÍTŐK.

Ismét megjelentek a tarka fedelű füzetek, 
hol vékonyabban, hol vastagabban, hogy tanúságot 
tegyenek egy esztendő munkásságáról, tanítók és 
tanulók iparkodásáról. Örömmel szemléljük és 
ismertetjük őket, mert meglátjuk belőlük, hogy a 
tanítók buzgósága nem lett csekélyebb, mint voll 
és a növendékek iparkodása nem fogyott meg. 
legalább nagyban és egészben nem. Égyébbként 
hadd álljanak itt egy másulán az „Értesitö“-k 
és beszéljenek maguk helyett.

I.

A cziszterczi rend bajai katli. fogymnasiuma- 
nak értesítője 1902 1903. Közli Fölkér Gusztáv

i igazgató.

Bevezetésül l)r. llorcáth Jeromos az intézel
I egyik tudós és álalán kedvelt tanára értekezik 

„ Termés-elrajti kiránduld sok" czimen és elmondja 
az iskolai kirándulások rendezési módját úgy, 
amint azt a szakférfiútól és gyakorlott, paedagogus- 
tól várni lehet. A bevezető értekezés után a tanári 
személyzet, a tananyag, az Írásbeli dolgozatok 
anyaga és a szertárak szaporodása következik. A 
„Tóth Kálmán önképzőkör*'  évi jelentését a segítő 
egyesület, a zene- es vivő iskola méltatása követi. 
A vizsgarend után az iskolaév története követke
zik. Az érdemsorozalból kitűnik, hogy az első 
osztályban 42 tanuló közül csak 3 bukott végleg

| és csak 7 tanulónak kell javítóvizsgára mennie, 
I viszont van 14 olyan tanuló, akinek nincs elégsé- 
I gese, ami a tanárok paedogiai tapintatát dicséri 

első sorban. A tanulók haladása a többi osztályok
ban is igen kedvező, néhol fényes, az V. osztályt

i kivéve, ahol 42 tanuló közül 16-nak van elégtelenje 
(latinból 10, mennyiségtanból 9) úgy, hogy 8 tanuló

I végleg megbukik. A statisztikai kimutatások és 
jutalmazásuk után, a jövő évi tudnivalókat közli 
az értesitö.

II.

A bajai izr. hitk. elemi- polgári flu- es leány 
iskolájának huszonkettedik értesítője az 1902 1903. 
évről. Az iskolaszék megbízásából szerkesztette a 
tanitótestület.

Ez .Értesitö" a folyó évben sokkal tartalma
sabb, mint máskor, mert sok rendkívüli eseményt 

i tárgyal. Bevezetésül néh. Stekler Sámuel nyug, 
igazgatóról közöl nekrológot, utána a polgári fiú
iskola 25 éves fenállásáról van értekezés. Mind
kettőt Lengyel Manó el. isk. tanító irta. A tanítói 

i könyvtár és a szertárak katalógusából, melyet első 
Ízben közölnek, meglátjuk, hogy az iskolák jól 

i elvannak látva szemléltető eszközökkel. Az iskolaév 
története után az iskolák számadása és az alapít
ványok felsorolása következik. A felügyelet után 

j a tanitótestület és feldolgozott tananyag következik.
Az érdcriisorozatból kitetszik, hogy leginkább az I. 
11. elemi osztályban buknak a tanulók, ami helyes, 
mert a gyenge tanuló nagy nyűg a felső osztályok
ban. Jutalmazások és statisztikai kimutatások után 
a szükséges tudnivalók zárják be az „Értesitö“-t.

III.

Baja thjf. város rom. katli. elemi népiskoláinak 
ertesitője az 1902 1903. évről. XXIII. Közli az 
igazgatóság.

Ságul Lajos cl. isk. tanító alapos értekezése 
...I példa hatása a gyermeki jellemre" vezeti be 
nz „Érlosilő“-t, mely után a tanhatóságok, az. 
érdemjegyek és iskolák szerint u tanítók és az 

érdemsorozalok következnek. Statisztika, jutalma
zás es értesítés a jövő évre foglaltatnak meg a 
füzetben.

Tanító.

SZÍNHÁZ.
A jövő bajai saison színtársulatának névsora,

A jövő saison társulatának névsorát végre- 
valahára beterjesztette Festi Ihász Lajos színigaz
gató a szabadkai kullurtanácsnokhoz és illetve a 
polgármesterhez, s bár a bujái városi tanácshoz 
hivatalosan még be nem érkezeit ez a névsor, 
mégis bizton hiszszük, söl követeljük hogy a 
direktor elvégre respektálja szerződésileg szabá
lyozott jogainkat es a teljes szabadkai társulattal 
vonuljon be hozzánk az idei szeptember-októberi 
saison ra.

i\ névsor meg nem teljés, amennyiben az 
igazgató jelentésében azt mondja, hogy drámái 
anya és id. tragika, seged énekesnő es társalgási 
szülésznőt, seged drámai színésznő, komikus és 
hulló, továbbá szerelmes es társalgási tagokat csak 
augusztus 20-ig szerződtethet, Ígéri azonban, hogy 
mindegyik szerepkör a legjobb erőkkel lesz betöltve.

A névsort alább közöljük és most csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a társulat egyik leghasznál
hatóbb tagjának: Simon Mariskának nevét nem 
találjuk a beküldőit névsorban. Valószínűnek tart
juk. hogy ez csalt tévedésből maradt ki.

A névsor a következő:
Aldor Juliska opera, operetté, első koloratur 

és népszínmű énekesnő, primadonna, .... Gerlaki
Hermái operetté es népszínmű énekesnő, — Bonis 
Ilona operetté és népszínmű (all) énekesnő, — 
Olasz Klári fiatal hősnő és tragika, — P. Tárnoki 
Giza drámai szende és társalgónő, — Szabados 
Gizi vígjátéki szende, naiva. — Kovács Ilonka, 
Fenyő Jozsa, Bródi íren. Kapusi Íren, Abali Margit, 
llodossy Rózsiba. Molnár Íren, Farkas Katieza 
segédsziuész-, kar- és lánczosnök, — Zoltán 
Józsefné sugónö, Boila Fercncz opera és ope
retté tenorénekes, Tóth Antal drámái apa és 
tragikus, Fehér Gyula hősszerclnies és tragikus, - 
Barátiig Antal jellem- es csolszövö, Bapp Mihály 
lírai szerelmes es társalgási bonvivant, rendező. 

Németh János es l’jrávi Miklós komikus, ope 
retto buffó, rendező, Herényi Miklós hurleszk 
komikus, társalgási, - Kovács Andor segédapa, 
Farkas Mihály, Horváth Gyula, Koncz Mihály, 
Paksi Sándor, Sz. Nagy Kálmán, Egry Jenő, 
Fabriczky Zsigmond, Rozsa Jenő segedszinészek, 
kardalosok és lanezosok, Németh Ignacz karnagy. 

Zollán Lajos karlaniló.

A szinügyi bizottság értekezlete. F. hó 23-án 
délelőtt értekezletet tartott a helybeli szinügyi 
bizottság, melyen Erdélyi Gyula városi főjegyzőt 
és Denneberg Kálmán dr. szinügyi bizottsági tagol 
választották meg Baja varos közönségének képvi
selőiül — a Szabadkán augusztus hó 1-én meg
tartandó színi kerületi nagy értekezletre. Kimon
dotta ez alkalommal a bizottság azt is, hogy a 
bajai színházi saison csakis a szeptember és május 
közti hónapok valamelyikére eshetik.

Nyilttér.*)
Van szerencséin a n. é. ltölgyközönség 

b. tudomására hozni, hogy nyári szünetel nem 
tartva, varrodámmal állandóan rendelkezé
sükre állok.

Teljes tisztelettel CZÉRNAY IMRE 
női-szabó iparos.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarftapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

(*E  rovatban közlőitekért fololőssAg-ot nőm vállal a
Hzork.
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Árverési hirdetmény.
A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

kegy tíz árverést Dr. Neu József bajai ügyvéd kérelmére, 
Körösi Janns es neje Orjan Zsuzsanna szeremlei lakos ellen 
44 korona tőke, ennek 1903. évi január hó 27-től 5°o 
kamatai. 16 kor. 60 lil. eddigi. 16 kor. 50 fii. ezúttal és 
a még felmerülendő költségeknek, nem különben csatla
kozott Dr. Roller Imre bajai ügyvéd 59 kor. 70 fii. és 
járulékai és csatlakozott özv. Vaita Jánosáé Miké Anna 
200 kor. és járulékai kielégítése végett az 1881. LX. t.-cz. 
144. és következő §§-fti alapján a szabadkai kir törvény
székhez tartozó a bajai kir. járásbíróság területén lévő 
a szeremlei 842. számú betétben A I. 1-2. sorszám 1192. 
és 1193. hrszámu végrehajtást szenvedettek nevén álló 
34G. ö. i. számú házas beltelekre 863 kor. kikiáltási árban 
ezennel elrendeli, és annak Szeretnie községházánál 1903. 
évi augusztus ho 14-ik napjának délelőtt 10 óráját kitűzi, a 
midőn a fenébb körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul 
is eiadatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10"<>-át készpénzben, vagy 
Óvadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. j bíróság mint tkvi hatóság.
Baján. 1903. évi május hó 25-én.

Ő50. sz.
1903.

Temmer.
kir. járás bíró.

Alulírott községi elöljárók ezennel köz
hírré tesszük, miszerint Bikily község házá
nak és iskola épületének a községházán 
megtekinthető terv és költségvetésben meg
határozott módon való tatarozása 1903. évi 
augusztus hó l én d. e. 9 órakor, a község
háza tanácstermében nyilvános árlejtésen ki 
fog adatni.

A terv, költségvetés és feltételek a köz
ségházán, a hivatalos órák alall bármikor 
betekinthető!,.

Bikily, 1903. évi julius hó 21-én.
Tomanovits,

jegyző.
Szesz Márton.

h. bíró.

ZÜRICHI SELYMEK
világhírűek. Legdivatosabb fehér, fekete és színes minták. Felülmúlhattál) választéka legolcsóbb 
nagybani árakban méterenként vagy ruhánként magánosoknak is portó- és vámmentesen. 

Ezernyi elismerő tővel. Mmla bérmentve. Lovélportó 25 fillér.
Selyemszövelgyár Unton

ŐRIEPER APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállitók_______  _____________ (SVÁJCZ.)_________

Törlesztéses
köicsönök

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 körömi, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsérlóke és valóságos 
forgalmi ára arányában 10 évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosilással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

----  SZEGEDEN ' '
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Itt az alkalom,
hogy mindenki

az egészségi elei), pe.lészesedö szalmazsákját 
eldobhassa és helyébe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, fakeretii

aczélsodrony ágybetétet
rendelhessen nálam. mely

tartós és olcsó, szag- és féregmentes, 
ennélfogva egészséges. Az ágy belméreté- 
nek beküldése után, annak megfelelően 

szállítja a készítő :

ifj. UTRY PÁL, Baja. |
4 4 "ífí üt

894. szám.
v. 1903.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai 
kir. járásbíróságnak 1903. évi V. 438 2 számú végzést1 
következtében, Dr. Lemberger Ármin ügyvéd állal képviselt 
Bajai Kölcsönös Segélyzö Egyletnek Loósz Zsigmond és neje 
bajai lakosok elleni 740 K. s járulékainak kézizálogból 
leendő kielégittelés iránti ügyében, 1903. évi julius hó 
22-én foganatosított becslés alkalmával összeirt és 710 
K. ra becsült következő ingóságok, u. m. : arany ékszerek 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 438'6. színű végzése folytán, 740 kor. tőkekövetelés, 
és ennek járulékai erejéig a Bajai Kölcsönös Segélyzö 
Egylet helyiségeben Báján leendő eszközlésére 1903. évi 
augusztus ho 5-ik napjanak délutáni *23  órája határidőül 
kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak inog, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. jj-ai értelmében készpénzfizetés 
niellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Néhai Loósz Zsigmondné ismeretlen örökösei 
részére ügygondnokul Dr. Britek Samu ügyvéd kine- 

czteiik.
Kelt Baján, 1903 évi julius hó 22-ik napján.

Fehér Géza.
kir. bírósági végrehajtó.

BÚTORGYÁRA BÉKÉ S-C S A B A
i Fiók-telepek : Nagyvárad

BAJA
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llönyvefí, folyóiraton, ügyvédi- és fceresícedelmi nyomtatványon.
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NÉVJEGYEK.

ELJEGYZESI KÁRTYÁK 
K— SZÁMLÁK.
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ffláli megfiivóft a legizléseseóó niviteltien olcsó áron ftészittetnefi.

A

..BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

IW Hirdetések olcsó áron felvétetnek. "gM! 
EMT Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TB®
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Nyomulóit Kazal József könyvnyomdájában Bajait.


