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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Ünnepi hangok.

Ünnepel ül ma a bajai izraelita hit
község, megünnepli polgári fiúiskolája fenn
állásának huszonötéves fordulóját. Illő dolog, 
hogy a jubileumok forgatagában is figye
lemre méltassuk ezt a 25 éves jubileumot, 
mert az, hogy a polgári iskola fennáll és 
virágzik immár negyedszázada, az első sor
ban a tanítótestület lankadatlan buzgalmának 
és a hitközség páratlan áldozatkészségének 
köszönhető.

Mert a polgári iskola tanítóinak helyzete 
nem irigylésre méltó olt, ahol a városban 
középiskola van, mert látnia kell, hogy a 
növendékek jó része a gymnasialis stúdium 
felé törekszik és igazi tehetség alig-alig marad. 
Áll ez az igazság légióként az utóbbi évek 
tapasztalatai szerint. A hitközség érdeme ez 
iskola fenntartásánál szinte szembeszökő, 
mert az iskola nem üzlet, nem vállalat, mely 
anyagi hasznot hoz, hanem oly intézmény, 
mely anyagi áldozatot igényel.

De a bajai izraelita hitközség szívesen 
áldoz a kultúra oltárán, mert az okok, melyek 
fennállottak akkor, mikor iskoláját megala
pította, fennállanak változatlanul ma is. 
Huszonöt évvel ezelőtt, mikor városunk lélek- 
száma nem volt sokkal kisebb, mint ma, 
sem a város, sem az államhatalom nem 
érezte szükségét annak, hogy beváltsa az 
1868. évi XXXVIII. 1. ez. rendelkezéseit, 
mely szerint minden 10,000 léleknél nagyobb 
városban polgári iskola állítandó fel. Pedig 
Baján ezen a legelső sorban iparos- és keres
kedő városban égető szükség volt polgári 
iskolára és nagyon helyénvaló lett volna, 
ha az akkor fennállott Stekler-féle kereske
delmi iskolát felső kereskedelmi iskolává fej
lesztették volna. Mindebből keveset váltottak 
be, és amit beváltottak, az a bajai izraelita 
hitközség érdeme, amely polgári iskolát ala
pított, hogy benne hitfelekezetének buzgó 

híveket, jó magyar embereket, derék iparo
sokat és kereskedőket neveljen. Dicséret 
illeti ezért, hála és köszönet, mert nem | 
szűnt meg czélja felé törekedni.

És ha valaki fáradságot vesz magának 
kutatni, hogy mivé lettek azok, kik az iskola 
falai közül kikerültek, ugv jóleső örömmel 
tapasztalhatjuk, hogy legeslegnagyobbrészt 
iparosok, kereskedők, hivatalnokok, polgári 
és elemi iskolai tanítók, tehát mindazon 
pályákon találhatók, amely pályákra a pol- ' 
gári iskola képesít.

Jól esik nekünk azt a tényt megállít.- i 
pilani, mert abból látjuk, hogy a czéltuda- 
tos vezetés sikereket mutat fel, oly sikere- I 
kel, melyeket méltányolnak városunkon kívül 
is, ami kitetszik abból, hogy mindig vannak 
idegenből is nagy számmal tanulók, akik 
a bajai izr. iskolába jönnek tanulmányaikat 
végezni. Amely iskola egy negyedszázados 
múltra tekinthet vissza, olyan múltra, ami
lyen a mi iskolánk-é, annak jövendője is 
biztosítva van, mert a sikerek mezejét el 
nem hagyják azok sem, akik ideális ezé- 
lokra áldoznak.

Azonban a mai nap nemcsak a bajai 
izr. polgári fiúiskola jubileuma, hanem Erdős 
Jakab igazgatóé is, ki 33 éves tanítói mun
kásságából 25 évet töltött a bajai izraelita 
iskolánál mint tanító és igazgató. () segéd
kezett néh. Stekler Sámuelnak, az iskola 
első igazgatójának a szervezés munkájában, 
ö volt segítő társa éveken át és ő most 
lelkes vezetője az iskolának. Az ő személye 
telte az iskolát az első perczlől fogva ma
gyarrá és ez a minden izében magyaros 
szellem gyökeret vert. Felkeresik öt ma 
számosán barátai, tisztelői, testületek ős 
egyesek, hogy üdvözöljék. Tanítványai, a 
régiek és a jelenlegiek a megemlékezés más 
formáit is megtalálták, hogy kifejezzék előtte 
ragaszkodásukat, szeretetüket.

A szeretetnek ezen megnyilatkozása a 

tanítónak legbecsesebb jutalma és mi szív
ből kiváltjuk, hogy még soká munkálkodjék 
a bajai izr. iskolák javára erőben, egész
ségben. Lobogtassa továbbra is magasan a 
kuliura zászlaját saját gyönyörűségére, a 
szülök és gyermekek javára, hogy az ö 
igazgatói és a tanítók tanítói munkásságával 
gyarapodjék az iskola ad milliós annos.

L.

Kereskedösegédek társadalmi állása.
A „Bajai Friss rjsúg" június hó 20-iki szá

mában egy czikk jelent meg a kereskedösegédek 
társadalmi állásáról. Hogy a czikk Írója legnagyobb 
valószínűség szerint maga is kereskedösegéd, azt 
könnyű következtetnem, mert ez kitűnik először 
abból, hogy felelte sölel színben látja a kereskedö
segédek helyzetei, másodszor pedig nagyon is 
kesereg azon társadalmi állás felett, mely szerinte 
nem jutóit a kereskedösegédeknek osztályrészül.

A túlsók kérdés között, melyre a feleletet 
részben önmaga adja meg, részben a „társadalom
tól*  várja, elvész a czikk magva és sehogy sem 
képes, hogy az ö költői hasonlatával éljék „a rókát 
a rókalyukból kiugratni"

Azt állítja, hogy nem kap és nem talál a 
kereskedösegéd helyet a társadalomban, minden 
osztálynak megvan a társadalmi köre, csak neki 
nincs es végűi keserűen kéri a társadalmat, ne ölje 
ki belőlük a jobb érzést, ne részesítse lealacsonyító 
bánásmódban, hanem emelje ki őket a „kávéházi 
elet posványából."

Hal kerein alássan jöjjünk először is az alap
elvekkel tisztába és mindjárt ki fog világlani, hogy 
a czikk iroja felelte leves utón jár, az alapfogal
makkal tisztában nincsen és nem az összes keres- 
kedösegedek helyzetei tolmácsolta, hanem csak 
egyesekéi, olyanokét, aminőkel nem csak a keres
kedősegédek sorai közöli lehet találni, hanem 
minden foglalkozaságnál.

Azt állítja, hogy a kereskedősegédek osztálya 
a mai társadalomban helyet nem kap.

Mi a társadalom? Egynéhány exklusiv csalad 
összetartozása avagy az egész hatalmas közép
osztály összesege ? Az elsőbe kivánkozik-e a czikk 
Írója, vagy nincs-e benne a másodikban’? Osztályt 
képeznek-e a kereskedösegédek vagy csak tagjai 
annak a középosztálynak, mely a társadalmat al-

T Á R C Z A.
Drezda*

A nemzetközi művészeti kiállítás reklámja. Méltó 
hírnevéhez. - Miért Drezda ? Történelmi múlt. 
Augusztus-hid. Stilszerü építkezés. A Briihl-fólo 
terrasse-on. l’dvari templom. Frauen Kirche.

Siegesdenkmal. Weltin-obeliszk.
— A „HAJAI Hl U LAP- TÁHCZÁ.JA. 

ina: Vértesi Károly.

Az, mikéi a fenti czim alatt és alább írok, 
az mindeneseire egy éjszaki ni keretebe tartozik.

Drezdai nem szabad elkerülnünk, ha meg 
oly sietős is az utunk Észak leié.

Útra keltem a felhőkkel, de azután én Észak
nak tartottam, azok pedig Délvidékre libegtek. 
Szívesen vettem búcsút tőlük. Ealb, a linczi idő
jósra, jövendölésére mit sem adtain.

Drezdában, Észak Athénjében, azidöben (1897) 
nemzetközi művészeti kiállítást tartottak. Magyar
országot is elárasztották a ügyeimet erre lelhivó 
plakátokkal. Olt leheteti látni az indoházakban, 
hajóállomásokon a széles mellű, hatalmas germán
alakot, amely jobbjában babérágul tartva, balkezé
nek a fejet homorúra fogva, szájú széléhez tartja, 
hogy a kiáltó szava mmél meszszebb hatoljon. 
Valuhára egy hühókép, melyen nincsen nőalak. 
A kiállítás harsonája így is sorompóba hívta a 
művészeket, meglelt a városi kiállítási épület.

Drezda mindig méltó volt a hírnévéhez. Mar 
1. frigyes Ágoston választófejedelem ez hason
nevű iia a 11. a XVlll. szazadban művészi alko
tásit dolgokkal gazdagították a varos műkincseinek 
a tárházát, úgy, hogy Drezdának műkincsekben

•Mutatvány szurzőnek most megjelent ..Három fii
város'*  ez. müvéből. 

való gazdagsága Pariséval hozatott párhuzamba. 
Azt is tudjuk, hogy napjainkban — Herder sze
rint - fekvése és műkincseinek a sokaságáért 
Drezdát a. németek flórenezének nevezik. Igazi 
Szalonváros, miként még nevezni szokták.

De hál miért mégis Drezda ? A vendektől j 
kapta a nevét. Ez a szláv faj valamikor az Elba i 
völgyében lakott s több helyiségnek adott nevel. 
Drjezdjene szó ugyanis — amelyből az emberi 
nyelv az idők során Drezdái kögilelte ki — „erdő
lakót" jelent.1)

Az erdőlakokat elsöpörte a népáramlat, jöttek 
helyibük germánok a XIII. század elején, mikor 
Drezdái már városnak mondták.

Az 1745-ik évben, a második sziléziai háború j 
után Poroszország Drezdában kötötte inog Szász
országgal és Ausztriával a békét, melyben Mária 
Terézia férjét, l. ferenczet elismeri római csá
szárnak. Drezda, a Imrminc.z éves háborúban 
központját képezte Nagy frigyes csapatszállilásá- 
nak. Drezdából indult ki Napóleon az oroszországi 
szerencsétlen hadjáratára. Legyen ennyi elég a 
város történetéből, s kimérten adódó időnkben 
nézzünk körül az Elba mindkét partján elterülő j 
királyi fő- és székvárosban. Az óvárosból újabb j 
építkezések folytan Neustadt lett. A városrészeket s 
négy szép Ilid köti össze az Elbán át. Az Augusztus- 
hid két teret köt össze, 17 oszlopon nyugszik, 
16 íves és 402 méter hosszú, mindig élénk for
galmú. Ezen álmenve, a széles föutczán a göm
bölyű Alherl-térre jutunk. Ezen a téren az ulczák 
összefutnak, mint Parisban a Piacé de 1' Etoile-on, 
mely nevét átlói a tizenkét avenue-töl vette, mely 
tíz Arc de Triomphe mellett, küllők alakjában 
szétágazik.

9 A szlávok a fát kisebb-nngyobb oltóróBsel drvo- 
nuk mondják,

Az Alberl-lérröl visszanézünk a hidra, folyó
vízre. Mindig szép fekvést biztosit egy városnak, 
nagyobb folyóvíz, mely középen folyik s hidak 
kapcsolják össze a partokat, itt még az is emeli 
a város tájszépségét, hogy Drezdát arra a földre 
építették, melyei az Elba félkör alakjában vesz 
körül. Tegyük még emellé a város délkeleti részét 
elfoglaló, európai hirii nagy parkol, (Dér könig- 
liclie grosso Garlcn) végtelennek látszó fasoraival, 
muzeum-pulotájával, állatkerljevel, tavaival, viz- 
medenczeivel és kihozzuk a kellemetes város fo
galmát. A közmunkatanács itt nem hord vaskala
pot, mindenen meglátszik.

Nagy szó az, ha egy varos kellemetes fek
vésű; az ember jó átlagérzését emeli. Az első 
tavaszvirág kibúvásától ez ezüstös ökörnyál úszá
sáig a légben, mikor órák hosszáig sétálhat az 
ember legszebb fasorok közölt, mennyi de mennyi 
jó órai tölthet el a természettel társalogva, amig 
ennek híjával, mennyi rossz gondolat logamzik 
meg esetleg az agyvelöbcn. Művészek és művészt 
mimelő más hosszuhaju emberek most is sétálnak 
a parkban, ezúttal azonban kicsinyes mosolygás, 
elinefutlatás helyett nézzünk a látnivalók után. 
Az útirajznak nem czélja a történelmi adatok fel
sorolása, a város történetének a vázolása fejlődés 
dolgában. Elmondván fentebb pár vonalvezetéssel 
a tájékoztató szükségest, megalkottam a keretet, 
melybe illesztem útirajzomat. Arról van szó, milyen 
a város most? Szervezett társadalmának milyen 
a hatalma?

A jobbpattnak tájképi szempontból is szép 
magaslatairól barátságos nyaralok Itivólag tekinte
nek le a fejlett, virágzó iparral biró városra. 
Munka után nyugalmat adnak. A varosban külön
böző vallásfelekezetek templomai, köztük orosz, 
anglikán, sőt umerikui, jeleül annak, hogy külön-
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H OMLOKZAT-FESTÉK-GYÁR
Kronsteiner Károly Bécs, III., Hauptstrasse 120

(saját házában)

A KA N Yl- KM l< KKEL K ITÜNTETVE.

Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézósegek, 
vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építő- ÍV! 

mesterek, úgyszintén gyári es ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E vilmrmenles homlokzat-festékek, melyek mészben föloldhatók, vfe.. 
száraz állapotban, poralakban és -Ili különböző mintában kiion- U.” 
l.int Hí kelői fölfele szállilliitiiak es a mi a festék szinliszlaságát 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel. jJjl.

200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. $. 

Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve.

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festek-kereskedéseben, BAJA „Központi Szálloda11 épület.
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Itt az alkalom,
hogy mindenki

uz egészségleien, pejészesedö sznlnmzsákját 
eldobhassa es helyebe csekély 8 koronáért 

egv kivált) erős, fakerelii 

aczélsodrony ágybetétet
rendelhessen nálam, mely 

tartós es olcsó, szag és feregmentes. 
ennélfogva egészséges Az ágy belmérete- 
nek beküldése után, mimik megfelelően 

szállója a készítő :
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olv alarsonv, hogy selvcm.nóinkat a legolcsóbb nagybani árak mellett dij- és vámmentesen méterenként 
és ruhánként egyeseknek megküldjük. A legdivatosabb minták fekete, fehér és tarka színekben. Gyö

nyörű foulardok 1 kor. 20 f.-től kezdve. Mustrák francé. Lovéldij 25 f.

Selyemszövetg-yár Unión

(SRIEPCR APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)
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TANULÓUL 
felvetetik e lap kiadóhivatalában.
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valódi franczia

szivarfíapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.
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A Richter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony-Pain-Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedönzsölésölalkalmnztatik 
köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
" bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony” védjegygyei 
és a „Richler" czégjegyzóssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, 
Richter F. Ad. és társa,
Ciiit. ej kir. udvari szállítók. IÁ I A| 

Rudolstadt. \\JLT

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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Vau szerencséin a nagyérdemű közözönség szives tudomására juttatni, hogy

SZÁLLODÁMAT, KÁVÉHÁZAMAT ÉS ÉTTERMEMET
NEMKÜLÖNBEN
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Minél számosabb látogatásért esedezve, murudlum kiváló tisztelettel ZWEIG MÓR, SZÚllOdáS

Miden este a közkedvelt DflNKÓ GÁBOR fiai zenekara játszik.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


