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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Szinház és iskola.
Épilendö színházunk és iskolánk érdekében a 
következő figyelemreméltó czikket kaptuk oly 
.személytől, aki a hajai sziniigyi- és iskolai viszo
nyokat egyaránt jól ismeri és akit szakértőnek 
tartunk ez ügyben, mindannak daezára, hogy 
nem tagja a sziniigyi bizottságnak. A czikk imitt 

következik:

Midőn a szinügyi bizottság első és leg
utóbbi határozatát olvastam, eszembe jutott 
a. megtérő bűnös, akinek addig-addig beszéltek 
a lelkére, hogy javuljon meg, ntíg végre 
fogott rajta a szó és jó útra tért. Becsülöm, 
tisztelem érte, mert nem mindenkinek adódott 
meg az erő, hogy férfikorban is elismerje 
tévedését. De eszembe jutott egy a „ked
vezőtlen vallási viszonyok közt élő" polgár
társaink közt elterjedt adoma a férjről, aki 
válni akar az élete párjától, hogy újra meg
esküdjön vele, mert az igen kegyes dolog. 
A mi városi tanácsunk is úgylátszik addig 
kötötte magát a vonatkerti favázas színkör
höz, míg fogott rajta a szó és eltért eredeti 
tervétől, sőt rálépett az ellenzéktől követelt 
útra. Elvált a hitvesétől és elvette, mert az 
kegyes cselekedet.

Valóban örvendetes a cselekedet, de 
nem hibanélküli. Örvendetes, hogy olyan 
színházat kapunk, amely jó szellőző készü
lékkel nyáron is, télen is használható és 
mint egyetlen szinház a legjobban felel meg 
városi jellegének és remélhető fejlődésének. 
De azért nem tartjuk hibátlannak a határo
zatot azért, mert nem hibátlan. Végzetes 
hiba a színházat a ..Bárány Szálló"-vili 
kombinálni, mert, ha a jelenlegi termet akarják 
átalakítani, a terem eredendő bűneivel kell 
számolni és alig lehetséges azokat eltüntetni. 
Ha azonban a ..Bárány Szálló" hátulsó 
traktusába építik, elveszik a szállótól az 
istállókat, melyek devalválják a szálló üzleti

értékét, úgy. hogy egy 4 8 hetes színi évad
ezt nem kárpótolhatja a szinház bérlőjének, 
mert ez tönkre teszi a szállodát, de egész
ben véve hallatlan dolog színházat eldugni 
egy igen kis forgalmi utczába. amely teljesen 
méltatlan keret egy szinház épülethez.

Ennek ellenében ajánlom azt, hogy a 
színházat a „ \'gjniih~-liá: helyére építsük 
szépen, ha kis méretekben is és adjunk e 
czélra 12(1.000 koronát. A költségtöbblet 
kamata hamar kikerül, ha építtetünk hozzá 
színházi vendéglőt és magát a színházat úgy 
építtetjük, hogy báli czélokra is alkalmas 
lesz. Ezzel azt is elérjük, hogy a „Bárány 
nagy terméből vendégszobákat készítetnek, 
melyekre feltétlen szükség lesz, ha az áthi
dalás, a téli kikötő es vasúti gépjavító mű
hely elkészülnek.

Hallom azonban az ellenvetést, hogy a 
Vojnich-ház telke egymagában is drága, igen 
drágává teszi a színházat, viszont a „Bárány" 
telke megvan. Ez olyan kifogás, mintha valaki 
panaszkodnék, hogy nagyon sokat költött, 
mert kiadott a zsebéből százezer forintot, 
de elhallgatja, hogy a pénzt a másik zsebébe 
dugta. Mert igaz ugyan, hogy a szinház telke 
drágább lesz, de az iskola megmaradhat, 
meg kell maradnia régi helyén, amely hely 
ingyenes és így nincs veszteség. Óva figyel
meztetem, amint e lapok is.sokszor figyel
meztették a tanácsot, fel ne oszlassa, illetőleg 
el ne helyezze az iskolát a mostani helyé
ről csak azért, hogy a belvárosinak nevezett 
iskola inkább legyen a belváros középpontján, 
mert kell iskola ott, a Itol szükséges. A bel
városiaknak közel van egyrészen az alvégi, 
másrészen a belvárosi iskola, amely a kis- 
csávolyiak és katonavárosiak igényeit is ki
elégíti. Ha onnan az iskolát elhelyezik, 
okvetlen beáll annak a. szüksége, hogy a kül
városban uj kél-tanitós iskolát nyissanak, ami 
sok pénzbe kerül. Végezetül felemlítem, hogy 

a színházat a Vojnich-ház helyére kell építeni 
mái- azért is. hogy ezzel akczió induljon ki 
a barátok telkének kisajátítása érdekében. 
A szinház nem tűri meg, hogy egyik oldalán 
hosszú-hosszú kőfal zárja el az utczát, de 
a józan ész és a jó ízlés is tiltakozik, hogy 
egy fejlődő város közepét óriási káposztás
kert foglalja le, amely állandó gátja minden 
térfoglalásnak.

Szívleljék meg a törvényhatóság tagjai 
soraimat és vagy czáfolják meg. vagy 
pedig váltsák valóra.

P.

Tanügyi jubileum.

,A bajai izr. hitközség vasárnap, mull hó 
28-án ünnepelte meg polgári fiúiskolájának 25 éves 
femiállásál és Erdős .Jakab igazgatónak a bajai 
izr. iskolákban való negyedszázados munkásságát. 
Az ünnepély méltó volt a hitközséghez, mely ren
dezte, az iskolához a mely jubilált és a kitűnő 
tanférfiúhoz, akit a tisztelet és szeretet sokféle 
megnyilatkozása vett körül.

Az ünnepelletés már délelőtt vette kezdetét, 
mikor is az izr. iskolák tanítótestülete tisztelgett. 
A szónok, Spilzer József tanító meleg szavakban 
biztosította az. igazgatót a tanítótestület szereteté- 
röl. Ugyanezen alkalommal Lengyel Manó tanító 
átadta az orsz. izr. tanilóegylet elnökségének és 
központi választmányának üdvözletét. A tanító
testület után az izr. hitk. elöljárósága és iskolaszéke 
következeit. Dr. Uruck Samu átadta a hitközség 
ajándékát (pompás irószerszám), üdvözlő levelét 
es élőszóval is biztositolta a jubilánst a hitközség 
szeretetéröl. Az állami tanítóképző tanári karát 
Scherer Sándor igazgató, a városi polgári iskola 
tanári karát Heller Rikárd igazgató vezette. Mind
ketten üdvözölték az ünnepelt igazgatói. Végül a 
volt tanítványok serege következeit, köztük többen 
csakis ez alkalomból jöttek Bajára. Szónokuk Reich

T Á R C Z A. 

Ünnepi beszéd.
Elmondotta a bajai izr. polg. fiúiskola 25 éves fennállásának 

jubileumán

(1903. év junlus hó 28-án)
Kun Lajos polg. isk. tanár.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség.' 
Kedves tanítványok !

Régi, üdvös szokás az nálunk, hogy ünne
peink előestéjén hálaimát rebegünk a Mindenható
nak azért, hogy ez időt elérnünk engedte. Mi is, 
követve e szép szokást, dicsérjük és magasztaljuk 
ez ünnepélyes órában azt, „kinek szemében ezer 
esztendő annyi, mint a tegnapi nap" ; de nekünk, 
gyarló embereknek 25 év egy iskola életéből elég 
hosszú idő arra, hogy kis megálló helyei tartsunk, 
melyről visszatekintve a befutott pályára, a 25 év 
küzdelmeiből tanulságokat, az elért eredményekből 
erőt és kitartást merítsünk jövő munkálkodásunkhoz.

Midőn polgári fiúiskolánk 25 év előtt meg
nyílott, nem a legkedvezőbbek voltak a körülmé
nyek annak fejlődésére, a mennyiben a közönség 
nagy része nem lévén tisztában a polgári iskola 
czéljával és feladataival, idegenkedett gyermekeit 
iskolánkba járatni. Csak hovatovább, mikor a 
polgári iskola életrevalósága, gyakorlati iránya 
a köztudatba átment, emelkedett tanulóink lél- 

| száma 57-t'öl 100-ra. Mig az első időben jobbára 
bajaink vették igénybe iskolánkat, addig később

' mind többen és többen jöttek a vidékről, fökép ‘ 
j szegény szülök gyermekei és Így módot nyújtottak 
i a tantestületnek bölcseink e mondásának meg- 
I valósítására: „Vigyázzatok a szegények gyerme- 
j keire, mert töltik indul ki a Tórah". De mi a lég- \ 

jobb akarat mellett is, csak a jó szándéknál ma
radtunk volna, ha nem akadnak hitközségünkben j 
nemeslelkü emberbarátok, kik szegény növendő- !

i keinket a hét minden napján élelemmel látják el. | 
E nemes tettük önmagát dicséri; mert van-e 
nagyobb jótékonyság, mint szegény gyermekeket 
tanulmányaikban támogatni, nekik módot es esz-

! közt nyújtani életczéljok elérésére. Fogadják a i 
nagylelkű jótevők ez utón is iskolánk hálás i 
köszönetét.

Polgári iskolánk kezdetben rozoga, diiledező 
épületben volt elhelyezve. A hitközség, belátva az 
állapot tarthatatlanságát, 1889-ben 33.000 korona 
költséggel, — melyhez Baja város 4000 koronával I 
járult, — modern, a pedagógia és higiénia köve
telményeinek megfelelő épületet emelt. Ez építke
zéshez, — mely hitközségünknek a tanügy érde
kében hozott áldozatkészségét fennen hirdeti, 
főleg két férfiúnak: boldogult Rosenberg Mórnak 
és Dr. Britek Samunak neve fűződik, kik közül az 
első 18 évig, mint hitközségi elnök, utóbbi 16 évig, 
mint iskolaszéki elnök, polgári iskolánk fejlesztése 
és a tantestület anyagi helyzetének javítása körül 
hervadhatlan érdemekét szerzett. Utódja I lesser 
Gyula ügyvéd iskolaszéki elnökségének e rövid 

ideje alatt is megmutatta, hogy polgári iskolánk 
haladása iránt melegen érdeklődik és annak jövő
jét szivén hordja. Nemcsak külső díszben nyert 
iskolánk e 25 év alatt, hanem sok más tekintet
ben is. Tanítói és tanulói könyvtárunk, valamint 
szertárunk tetemesen gyarapodott a hitközség áldo
zatkészségéből úgy, hogy felszerelés dolgában sem 
áll iskolánk más, hasomicmü intézetek mögött. 
A tantestület, önmagát megadóztatva, járat tanügyi 
szaklapokat és folyóiratokat, hogy a korral haladva, 
közvetlenül tudomást nyerjen a tanügyi mozgal
makról. Iskola alapunk is, mely eleinte jelenték
telen összeget képezett, Fiseher M. I,. 40,000 
koronás alapítványa által oly összegre rúg, mely 
polgári iskolánk fönnállását jó időre segít biz
tosítani.

25 evvel ezelőtt egy kicsiny, de lelkes garda 
állott polgári iskolánk bölcsőjénél a tanügy szol
gálatában. Ezek közül rójuk le első sorban hálás 
kegyeletünk adóját iskolánk szervezője, boldogult 
Stekler Samu igazgató iránt, ki annak alapításától 
nyugalomba vonulásáig, azaz 18 évig állott isko
lánk élén. Sajnos, hogy a jól megérdemlőit nyu
galmat nem sokáig, csak mintegy 7 évig élvez
hette, kiszólitván öt az Úr pár hó elölt az élők 
sorából. Az ö lelkiismeretessége és kötelesség
tudása fényes példaként lebegjen mindenkor előt
tünk. Nem kevesbbé iigybuzgósággal működött 
iskolánknál 11 évig boldogult Gerlóczi Gyula, kit 
a hitközség a 4 évig itt működött Gróf Vilmos 
helyett választott meg. úgy az itt említetlek, miül 
még mások, kik több-kevesebb ideig működtek 
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Vilmos kereskedő üdvözölte a -zcretett tanítót és 
bejelentette, hogy nővére alapítványt létesítenek, 
melynek rendeltetését ö állapítja meg. Délután az. 
izr. nöegylel sok tagú küldöttségé (az elnöknö távol 
levéli) Fmermann Humáné úrnő első pénztárosnő-, 
a jótékony leányegylct tagjai pedig Pauszig Ella 
k. a. elnök vezetésevei kereslek tel üdvözleteikkel 
a jubilánst. Minden küldöttség üdvözleteié az. 
ünnepelt meghatva válaszolt.

Az. ünnepély második része délután az. iskolá
ban folyt le. az iskola évet lezáró ünnepély kereté
ben. Maga az. ünnepély a ..Hymnus' eléneklesével 
kezdődött, melynek elhangzásakoi Hi.-.~er Gyula 
iskolaszéki elnök emelkedett beszédben jellemezte 
az. ünnep fontosságát. A’im Lajos tímár mondotta 
el az ünnepi beszédet a melyet tarezarovatunk- 
ban közlünk - az ö szokott szónoki talentumával. 
Hoffmann Arnold IV. p. o. t. üdvözölte u jelenlegi 
tanítványok nevében. Ennek kapcsán a kel Grauaug 
nővér aladta a tanulók ajándékai, egy pompás 
bokrétát és egy remek aranyórát. Erdős Jakab 
igazgató meghatotta!! mondott köszönetét az iinne- 
peltelésúrl. Ezután egy szavalat, két énekszám, 
a jutalmak kiosztása es a zárószó következtek, 
mire az. ünnepély, melyen óriási közönség, köztük: 
Dr. Hegedűs Aladár polgármester, Szűcs Eerenez 
es ll'rís.- Nándor tanácsnokokkal, a hitközség és 
a ehevra kadisa elüljárói, az iskolaszék tagjai, 
Grigorievics Milulin gk. és Friedrich Zsigmond ág. 
ev. lelkészek, az i.-r. nőegylet és leányeyylet tagjai, 
az. állami tanitóképzö es a városi polg. iskola tanári 
karai vetlek részt, veget ért.

Este a tanítványok a .Xeinzeti Szállóban" 
közvacsorat rendezlek, melyen több mint 100 sze
mély vett részt. Az első felköszönlőt Dr. Adler 
Vilmos hatvani rabbi mondta a volt tanítványok 
nevében (maga is az volt) az ünnepcltre. Szavai 
általános, mely halast leltek a jelenlevőkre, úgy 
tartalmuknál fogva, mint a pompás előadás követ
keztében. Dr. Britek Samu Iliik, elnök, l)r. Hegedűs 
Aladár polgármestert köszöntötte fel szép beszéddel. 
Dr. .-liKer lápét rabbi, az ő megszokott mély 
tudásával Erdős igazgatót éltette. Lengyel Manó 
tanító Dr. lleich Aladár képviselő egészségére 
ivott. Seress László a tanítókat köszöntötte fel, 
Dr. Adler Vilmos ismételve Erdősre köszöntőn, 
Bosenfeld Henrik hittanár pedig a hitközség elöljáró
ságát éltette szép beszédben. Dr. lleich Aladár orsz. 
képviselő pedig a tanítókat üdvözölte. Erdős .Jakab a 
Iliik, elöljáróságát, SleWer Sándor Erdőst, mini atyja 
volt barátját és munkatársát eltette, Hesser Gyula 
isk. sz. elnök az áll. tanítóképző es a városi polgári 
isk. tanári karara, Heller Rikárd vár. polg. isk. 
igazgató a jubilánsra ürítettek poharat. Végezetül 
a legfiatalabb genoráczióból Halász Rezső szép 
szavakkal tolmácsolta a régi tanítványok szeretelét. 
Czignnyzene melleit, éjfélig maradi együtt a tár
saság.

Kívánjuk, hogy az iskola meggyarapodva, a 
jubiláns igazgató meg nem lögvva érje meg az 
ÖJ éves jubileumot.

Helybeli és vidéki hírek.

Városi közgyűlés. Törvényhatósági bizottsá
gunk hir szerint e hó 14-en tartja meg 
rendszerinti havi közgyűlését. Ez alkalommal kerül 
betöltésre a megüresedett 11. aljegyzői, egy irnoki 
es egy városi végrehajtói hely. — A közigazgalasi 
bizottság folyó hó 7-én tartja július havi ölesei, 
Schmausz Endre főispán elnöklete alatl.

Bírósági aljegyzői kinevezés. A mugy. kir. 
igiiz.sagügyminiszler Salgó László bajai kir. járás- 
birosági joggyukornokol az apalini kir. járásbíróság
hoz aljegyzővé nevezte ki.

Eljegyzési hir. liosentlial Tivadar Mohácsról, 
jegyet váltott Schciber Rózsa úrhölgygyel, Sebeibe!' 
M. Adolf helybeli gabonakereskedő szeretetreméltó 
leányával.

Magangyógyintézet Báján. Dr. Kitzmau Oszkár 
bajai mulöorvos a Kossuth Lajos-utcza 623. szám 
alatti Bodrogi-féle házban a június hó 25-én kelt 
44.245 903. szó mű belügyminiszteri engedély alap
ján, lölvó hó elsején megnyitotta sebészeti-, test- 
egyenészeti-, gégészeti-, szemészeti-, női- és bel
gyógyászati magángyógyintézetét.

Irnoki kinevezés járásbíróságunknál. A m. 
kir. igazságügyminiszter, a bíróságunknál elhalá
lozás folytán megüresedett irnoki állásra H’-isí 

I Ármin szaba kai kir. törvényszéki Írnokot nevezle 
ki. s illetve helyezte át Szabadkáról. — Weisz 

i Ármin évekkel ezelőtt mint dijnok működött a 
i bajai bíróságnál.

A lövészkert százéves jubileuma. A Bajai 
Czéllövész Társulat - mint mar közöltük — az 
idén üli meg fennállásának százéves jubileumát 
oly impozáns ünnepségek keretében, melyek messze 
tuífogják haladni szükkörü társadalmi életünk ha
tárait. A jubiláris ünnepre meghívják az ország 
összes előkelő lövészeit es lövészlársulatait, meg
hívót küldenek a megyebeli úri társadalomnak is, 
s igy augusztus 20-áru oly illusztris és hatalmas 
vendégtársaság lesz városunkban, mely messzire 

; elviszi majd kies lökerliinknek méltó hírét.
| A június hó 28-án megtartott értekezlet — 1660 

korona költségvetéssel — a jubileumi ünnepélyek 
és mulatságok sorozatát ekképen állapitolla meg: 
Augusztus 20-ánuk délelőttjén a lövészkert zászló- 
szentelési ünnepélyt tart, melyet díszközgyűlés követ. 
Délután 3 órakor a lobogókkal földiszitett kertben, 

I kisebb-nagyobb pavilonokban bazárünnepély lesz, 
! s ugyanakkor más helyen népünnepély. Egyes föl

állítandó bódékban, csekély belépődíj mellett, köz- 
| ben látványosságokat rendeznek és lesz, képeslap- 
i verseny meg világposta. ■— A lövőházban egész 
| délután fog tartani a ezéllövészet és a körpavillo- 

nokban katona- és cziganyzene fog fölváltva ját
szani. — Az est beálltával fényesen kiviláyitjdk 
a lőkertel magncsitfáklyákkal és lampionokkal es 
egy nyílt színpadon kezdetét veszi egy helybeli 
műkedvelői gárda tarkaszinpadi előadása és egy

1 szervezendő szimfonikus zenekar mulattató játéka.

Este 10 óra után tánez. lesz. A megyeszerte 
élénk érdeklődési keltő és fölötte impozánsnak 
Ígérkező ünnepségek sikerén közel száztagú ren
dező bizottság működik közre, mely felöleli magá
ban egész, helyi társadalmunkat.

Változások a fögymnasiumi tanárkarban. A 
lapunk legutolsó számúban már közöli tanári át
helyezéseken kívül, ujubbun a következő személyi 
változásról kapunk hirt : Kalocsay Alán fögynin. 
hittanai' Szeiit-Golthardra. Hónai Lajos h. tanár 
Zirczre helyeztetett át. Helyüket szeptemberben 
Pölöskei Kornél és Szeglty Ernő dr. (jelenleg nevelő 
Japánban) foglalják el fögymnasiumunknál.

Halálozás. Weidinger Sándor, a Weidinger
S. és Zs, zombori nagykereskedő ezég beltagja 
es városi törvényhatósági bizoltsági tag folyó hó 
1-én Budapesten, a Herzl szanatóriumban életé
nek 66-ik evében rövid betegeskodés illán elhunyt.

Hüli tetemeit Zomborba szállították és f. hó • 
3-án nagy résztvevő közönség jelenlétében helyez
ték örök nyugalomra. A páratlan ncmessziviisége 
es kristálytiszta jelleme révén általános szeretet
nek és becsülésnek örvendett férfiú tragikus halain 
fájdalmas megilletödést és részvétel keltett Báján 
is városszerte. Özvegye születeti Lemberger Sara 
másfél évi felette boldog házasság illán az áldoll 
jo lelkű, gyengéden szerelő férjet, özv. Herzfehl 
.lakaimé, özv. Elein Edéné, lh-. Alföldi l.ajosné 
úrnők testvérüket, lapunk fel. szerkesztője sógorát 
gyászolják az elhunytban. Béke vele !

Gaal Peter temetése. Őszinte részvétet keltet- 
a helybeli és környékbeli társadalom minden rétegét 
ben az a gyászos Ilii- — melyről már lapunk múlt 
heti számában megemlékeztünk — hogy Gaal l’éler 
tekintélyes földbirtokos, a bajai lakarépénzlár elnöke 
és az ev. ref. egyházmegye főgondnoka in. hó 
27-én jobblétre szenderüll. Gaal Péter — mint 
volt orsz. képviselő mindhaláláig a függetlenségi 
eszméknek volt rendületlen hivő, buzgón dolgozott 
hazája, egyháza és a város érdekében mindig és 
így nem csoda, ha halála Inre a legmesszebb 
menő részvétet keltette. — Temetése Péter-Pál 
napján ment végbe, nagy közönség részvétele 
mellett, melynek soraiban ott láttuk a városi ható
ságot dr. Hegedűs Aladár polgármesterrel az élén, 
a takarékpénztár küldöttségét id. petöi Szutrély 
Lipót igazgatóval, a 48-as honvédeket és még 
számos előkelőséget. A háznál Széles Áron ev. ref. 
lelkész mondott mélyen megindító gyászbeszédet, 
a templomban pedig Szilády Áron halasi esperes 
búcsúztatta a halottat remek ékesszólással. — A 
Gasinó es a takarékpénztár épületéről két napon 
at gyászlobogó lengett.

Tanitógyülés Újvidéken. Az orsz. izr. tanitó- 
cgylet Bács-Bödrogmegyei fiókköre július hó 2-án 
Újvidéken tartotta ezévi körülését a tanítók és 
lanügybarátok élénk részvétele mellett. Elsején 
este összejövetel volt az „Erzsébet" szállóban. 
Másodikén reggel 1 a9 órakor istentisztelet volt, 
melyen Dr. Pap Ignáez főrabbi szép beszédet 
mondott, Hasser József főkántor az énekkarral 
remekelt. Az ülés a „Lővészkert“-ben 9 órakor 
kezdődött. Erdős Jakab elnök megnyitója illán 
Dr. Pap Ignáez az iskolaszék-, Dr. Kohn Károly 
a hitközség-, Csukást Fiilöp az anyaegylet veze
tősége nevében üdvözölte a megjelenteket. Stricker 
Simon bajai tanító a hébernyelvi tanításról, Fiirst 
Salamon újvidéki tanító a gyermekek hibáiról,

intézetünknél, éltük javát szentelték iskolánknak 
és hő buzgalommal leikökben, szent lelkesedéssel 
szivükben vezettek a növendékeket és oktatták 
minden szépre, jóra és nemesre.

E lelkes csapatból immár csak egy férfin! j 
tanít iskolánknál annak alapitásálól mai napig, 
kinek működése elválaszthatlanul össze van forrva 
polgári iskolánk 25 éves történetével és annak 
felvirágozásával, kinek ünneplésére e díszes tár
saság egybesereglett; e férfiú: Erdős Jakab, pol
gári iskolai igazgató, ki eltekintve a 6 évtől, mit 
Székesfehérvárott — és a 2 évtől, mit a Slckler- 
féle magániskolánál töltött, egész erejét, egész 
működéséi, ifjúi hévvel és lelkesedéssel iskolánk
nak szentelte. A nagy magyar alföldöli születvén 
és nevelkedvén, magyar szellemet, erős nemzeti 
érzést szívott magába és ezt. mint a magyar nyelv 
es a magyar történet tanára, párját ritkító sikerrel 
plántálta növendékei szivébe. Kettős érdem ez 
oly nemzetiségi vidéken, mint Baja, ahol növen
dékeink helytelen magyarságával állandóan harcz- 
ban kell államink. Mint u magyar nyelv tanára 
nem szaraz. lélekölő grammatikai szabályokból 
tanította a nyelvet, hanem mint élő nyelvel, fej
lődő szervezetet, mely átmenve növendékeink 
Verebe, eredményezte egészséges nyelverzeköket. 
Mint a szépírás zseniális tímára, széles körben 
elismert páratlan módszerével, a helyesírás szol
gálatába szegödleli a szépírást és mig így egy
részről számos szeplról produkál, ami kilépő 
növendékeinkre nézve kitűnő ajánlólevél, másrészt 
őket a helyesírásban is megerősíti és fökép ez érde

meit méltatta a hitközség, mikor 7 évvel ezelőtt 
a nyugalomba vonuló Slekler helyébe öt válasz
totta igazgatójának.

Mint igazgató, társadalmi úton is tevékeny
séget fejtett ki iskolánk érdekében, megalakítván 
Lengyel karlárssal egyetemben a jótékonyezélú 
leányegyletet, mely a tanév kezdetétől husvélig 
meleg ebéddel látja el első sorban bajai szegény 
tanulóinkat.

Midőn 1886-ban a Bassó jubileum alkalmá
val egybegyült Bács-Bodroginegyei izr. tanítók 
az „Országos izr. tanitóegylet" fiókköréi megala
pították. a közbizalom Erdőst ültette az elnöki 
székbe, a mire ő nagyon is rászolgált tudása, 
szónoki tehetsége és meleg kollegiális érzülete 
állal, mely nemcsak velünk, szőkébb értelemben 
vett kollégáival, hanem a megyei zsidó tanítóság 
minden egyes tagjával szemben megnyilatkozott. 
E minőségében is minden alkuimat felhasznált 
arra, hogy a tanitóságot a nemzeti érzés ébresz
tésére és ápolására buzdítsa és serkentse. Az 
országos izr. timilóegylel 19(11.-i közgyűlésére öt 
bízta meg e telel kidolgozásával : „A magyar-zsidó 
iskola a nemzet es a felekezet szolgálatában*,  
l'.s ő e feladatnak fényesen 'megfelelt. Országos 
feltűnést kelleti felolvasásának alapeszméje az, 
hogy csak oly zsidó iskola életképes, csak az áll 
feladata magaslatán, a hol a vallásos és hazafias 
szellemre egyaránt súlyt helyeznek.

Hogy iskolánk mennyiben fölei meg ez iiilen- 
czióknak. szabadjon azon körülményre rámutat
nom, hogy a fülőltcs hatóság: a latifelügyelöség 

több Ízben adott megelégedésének kifejezést az 
itt látottak és hallottak fölött. Felemlítettem, hogy 
iskolánknak, elsősorban Erdős igazgatónak volt 
tanítványai a társadalomnak számottevő, derék 
polgáraivá leltek. Növendékeink vallásos nevelését 
illetőleg nem elégszünk meg az elméleti hittan 
lanitásával, hanem a kötelező hétköznapi isten
tiszteleten kívül, szombatról szombatra e szent 
helyen jövünk össze növendékeinkkel ájtatossá- 
gunk végzésére. Ez alkalommal a 13 évet betöl
tött ifjak maguk olvasnak fel a Tórákból, hogy 
igy annál inkább magukévá tegyék ama szent és 
magasztos tanokat, melyek közkincsét képezik az 
egész egy Istent imádó emberiségnek. A tantes
tület tagjai a nevezetesebb szombatokon és ünne
pek elölt felváltva méltatták a szombat, illetőleg 
az ünnep jelentőségét. Aminő fontosságot tulaj
donítunk növendékeink vallásos nevelésének, ép 
oly súlyt helyezünk hazafias szellemben való ne
velésükre is. E ezélból ugyané helyen gyakran 
rendezünk iskolaünnepeket, melyet magyar nép
dalok éneklése, hazafias versek szavalása és fökép 
az ünnepi beszed által, — melyei többnyire Erdős 
igazgató szokott tartani a tőle megszokott ékes
szólással, - nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
növendékeink szivébe csepegtetett honszeretelet 
itt ápolják és lejleszszék.

Ily szellem lengi át polgári iskolánk 25 éves 
múltját; ily szellemben lógjuk azt továbbra is 
vezetni. Nevelni fogunk ifjakat, kik a mellett, 
hogy a társadalommik hasznos és tevékeny tagjai 

i lesznek, forrón szerelik édes hazánkat, Magyar
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Lénnyel Manó bajai tanító a magyar-zsidó ifjúsági 
Írd alomról értekezett. Az indítványok során li-l 
olvasták a zentni hilközség meghívását az 1905. 
óvv ülésre. Végül számos üdvözlő sürgönyt olvas- 
taki lel. Délután kirándullak Kantén iczára. esle 
pedig 70 lerilékii közvacsora volt, molyén a bajai 
tanítók közül Erdős Jakab. Rosenfeld Henrik és 
Lengyel Mami mondtak sikerült felköszöntökol. Az 
egész újvidéki tartózkodás alatt az 50 főnyi tár
saság az oltani izr. hitközség vendége voll.

Tánczestely es tárgysorsjáték a lővészkertben. 
A lökért ni. hó 28-iki tánezostélye keretében, a 
közönség állal nagy telszéssel fogadóit tárgysors- 
jalékol rendezeti, melyen érdekesnél-érdekesebb 
emléktárgyak kerüllek kisorsolásra.

A szerencsekerékből a következő nyerő szá
mokat húzták ki:

6. 24 . 27. 29. 41. 60, 68. 71. 75. 78, 86,
90. 1-11. 101. 108. 224, 257, 318.. 343. 351. 363,
370, 372. 376. 380, 381, 390. 392, 421, 437,
438. 495, 500. 518, 542, 592, 610. 618. (141.
667. 680. 710. 722. 743, 765. 785. 811, 817.
832. 843. 860. 90-1. 907. 925. 931. 996. 10211.
1071, 1147, 1168. 1187, 1195, 1209, 1213. 1224.
1257. 1279, 1307, 1330, 1373. 1392, 1498. IBII.
1653. 1000, 1080. 1713. 1755, 1775. 1782. 1820.
1820, 1871, 1898. 1912, 1940, 1900, 2008, 2009.
2041. 2045, 2003, 2084, 2085, 2098. 2158. 2101.
2192, 2220, 2230. 2203. 2283. 2293. 2299. 2310.
2331. 2353. 2302. 2307. 2308. 2377. 2394. 2400,
2420. 2443. 2402, 2408. 2478. 2482. 2497, 2508,
2519, 2533. 2539, 2548. 2557. 2509. 2571. 2572.
2570. 2588. 2591, 2014. 2022. 2042. 2048, 2051.
2073. 2725. 2743. 2757. 2700. 2792. 2812, 2820,
2837. 2841. 2874, 2884, 2914. 2919. 2921. 2974.
2978, 2982, 2989.

A sorsjátékot lánczvigalom követte, melynek 
sikeréi eléggé bizonyítja, hogy a négyest 40 pár 
lánczollu végig.

A sorsjáték másrészt meghozta az anyagi 
sikert is amennyiben liszla jövedelemkép 387 kor. 
00 íil. szerepel.

Ennek a sikernek az előmozdításában legna
gyobb részük volt Állaga Istvánná, Bérezi Margit, Bod
rogi Leona, Boróczy Giziké, Csihás Flóra, Dallmann 
Ella, Drescher Ella, Eckert Istvánné, Erödi Margit, 
Fogl Mariska. Hegedűs Márlha, Dr. Hetényi Pálné, 
Dr. Koller Itnréné, özv. Michitseh Józsefné, özv. 
Miiryné Posta Mariska, Polliik Lajosné. Rosenbcrg 
Adrienné, özv. Stankovichné Hay Mariska, Schniidt 
Giziké, Trtibschav Tilda és Tury Renée urhölgyck- 
nclt, a kik a sorsjegyek elárusilása körül fáradhat- 
lan buzgalmai voltak szívesek kifejteni.

A nyeremény tárgyakat szives adományokkal 
a következők voltak kegyesek szaporítani:

Dr. Alföldy Lajosné, Dr. Bernharl Jánosáé, Bod
rogi Gyula, Eckert Gyula, Eckert Istvánné, Erii 
István. Fischer Béla, Fischer Dipól utódai, Gobhardt 
Dezső. Hegedűs Márlha és Jolán. Krausz Dipól, 
Kollár Ágoston, Kollár Ernöné, Dr. Koller Imréim, 
Latinovits János. Miiller József, llude Ignácz, 
Slernfeld Vilmos, Túry Mályásné, Wagner Antal.

A lövészkert ezen adományokért ez utón 
mond hálás köszönetét az adakozóknak.

Ezüst érmék kiosztása. Az országos iparl.es- 
tiilct igazgalósága Spitzer Mór gépészt, a ki Spitzer 
Albert és fiai helybeli gépgyáros czégnél 24 évig, 
és Luclvai Antal czipészsegédel, a ki Kaltaringer 
János és Vanitsek Mátyás szintén helybeli czipész 

országot és hilhíi, buzgó tagjai lesznek felekeze
tűnknek. Adja Isién, hogy 25 éves múlttal bíró 
intézetünk még soká fennálljon és virágozzék, 
mint oltára a tudásnak, tűzhelye a honszeretetnke 
és oszlopa a zsidóságnak I

Mélyen tisztelt Igazgató Úr! Kedves Barátom!

A hilközség elöljárósága és iskolaszéke nevé
ben 25 éves, eredményekben és sikerekben gaz
dag itteni működésedhez szívből üdvözöllek és 
minden jót kívánok. A tanítótestület ragaszkodása 
és nagyrabecsülése jeléül nevedre e nap emlé
kére 200 koronás alapítványt tesz. Fogadd ill j 
egyben azon ünnepélyes kijelentésünket, hogy 
minden lépésedben, minden törekvésedben, mely | 
polgári iskolánk fejlődéséi, haladását hivatva van | 

előmozdítani, a mi lelkes, odaadó támogatásunkra 
feltétlenül számíthatsz. A kartársi összetartás c 
megnyilatkozása mellett, meríts erőt és kitartást j 
további munkálkodásodhoz a hilközség érdemes 
vezetőinek elismeréséből, melynek látható jeléül 
ma neked szép ajándékkal kedveskedtek. Szolgál
jon neked buzdításul a jövőben, voll és jelenlegi 
növendékeid hálás szeretető és azon számos üd
vözlő irat, mely az ország minden részéből, a 
többi közt az orsz. izr. tanilóegylel elnökségétől, 
a debreczeni fiókkörtől, sok lanilóleslületlöl és 
egyesektől hozzánk érkezeti. A Mindenhatót pedig 
kérem, hogy Téged kedves családoddal együtt még 
soká éltessen a. legjobb erőben es egészségben, 
mimlannyiunk örömére és iskolánk dicsőségére I 

meselreknél'31 évig megszakítás nélkül mini mun
kások dolgozlak ezen sok évi liü és szorgalmas 
működésük jutalmául az egyleti i:iist munkás 
éremmel Hintette ki. Az érmeket mull vasárnap d. 
e. 10 órakor az iparlestület helyiségében Ciérttay 
Imre ipari, elnök, nagy es előkelő közönség jelen
létében, az ünnep jelentőségéhez mért szép beszéd 
kíséretében nyújtotta al o derek munkásoknak, 
Miire a jelenvollak a kiliintellekol lelkesen meg
éljenezték.

Tánczmulatság es műkedvelői estely. .1 lmjai 
. általános munkás asztaltársaság I eves l'enállásá- 

nak emlékei-e. valamint saját könyvtárának javara. 
ma este a „Bárány Szálló" nagytermében lánez- 
czal egybekötött műkedvelő előadást rendez. Színre 
kerül Kisfaludy Karoly színmüve: ...A Pártiitök."

Népgyülés városunkban. Vettük a következő 
felhívást : „Baja varos népe! Az 1903. évi márcz. 
hó 22-én a vásártéren megtartott népgyülésnek 3-ik 
pontja szerint megválasztott szocziál-domokrata 
párt kongresszusi küldötteinek beszámolója alkal
mából, valamint 2-ik pontját képező egy altalános 
munkás önképző egyesületnek megalakítása czéljá- 
ból, folyó évi július liá ű-én (ma) d. n. fél :) 
órakor nyilvános népgyülést hívunk egybe a ..Bá
rány Szálloda" udvarhelyiségébe, melyen tömeges 
megjelenési kérünk. Az egybehívok." Kedve
zőtlen idő esetén a népgyűlési a .. Bárány Szálló" 
nagytermében tartják meg.

Menek eladása. .1 bajai állami méntelepen a 
ménanyag osztályozása, illetve selejtezése f. évi 
július hó 12-én fog eszközöltetni, mely alkalom
kor a kiselejtezett, de még használható mének 

| mindjárt a helyszínén el fognak adatni.

Czéllövészet. Mull hó 28-án (vasárnap) a lö- 
í kertben tartott czéllövészet alkalmával történt 580 

lövés, ezek közül voll 85 egyes. 71 kettős, 54 
háromas, 9 négyes és 1 szeglövés. Szegei lölt 
Szász Ottó, négyest lőtt Somogyi Gyula 4, Bitler- 
mann Karoly 2, Gobhardt Dezső 2, Eckert István 1. 

i Háromast lőtt Eckert István 13, Billermann Ká
roly 13. Somogyi Gyula 13, Gebhardt Dezső 7. 
Szász Ottó 4, Goldreieh József 2 és Székely 
Alfréd 2.

Tolvaj gyermekek. Szujer Ferenez 13 éves 
és Androsits Sándor 12 éves, a héten 13 rendbeli 
lopásért vád alá helyeztetett. Azóta ismét 3 rend
beli lopásért tellek ellenük feljelentési. Androsics 
már 10 éves kora óla folytatja a lopást Szujerrel.

Az Istvánmegyei garázdálkodó suhanezok gaz 
tette. M. lm 27-eu éjszaka a Pesliulon, a Szent 
György-ulcza sarkán Barna Lajos 21) eves, solti 
illetőségű szabósegédei leverték, arczát kéthelyen 
késsel megszűrtük s azután a Szent György-ulczába 
futottak. Barna Lajos 28-án reggel meghall. Halálát 
koponyacsont repedés okozta. A gaztettet többen 
követték el, a rendőrség súlyos gyanuokok alap
ján egyelőre Rabata Sándor 18 éves asztalossegé
dei és Gujovils Gyula 17 éves szobafestötanonezot 
tartóztatta le s átadta a kir. jbiróságnak a vér
szomjas suhanczokal. —■ Es ilyen kétségbeejtő 
rendészeti viszonyok közepette, még mi ndig késik 
törvényhatóságunk a rendőri létszám szaporításával!

Lopás miatt elitéit bajai cseléd. A szabadkai 
| kir. törvényszék büntető tanácsa f. hó 1-én. a 
i Szerdahelyi Sándor elnöklete alatt megtartott hün- 
| tető főtárgyaláson Uszléber Gertrud bajai mindenes 
j cselédet, aki azzal volt vádolva, hogy gazdájától 
j Hermáim Bernéitől két vánkost és egy gyűjtő 

perselyt ellopott, — részben beismerő vallomása 
alapján, a 92. §. alkalmazásával, lopás vétségéért 
egy hónapi fogházra és egy évi hivatalvesztésre 

: Ítélte. Ezen Ítélet jogerős.

CSARNOK.
a kedve Sugovicza habjának . .

Nagy a kedve Sugovicza habjának. 
Hazajött a legszebb lánya Hajának: 
.le ákáezlomb sűrű sorban lehajol, 
Arra menő kedvesét hogy lássa jól . . .

Nagy öröme van a piros szegfűnek, 
Baja legszebb lánya elé kerülhet : 
.4 legszebb lány ajka fogja dicsérni, 
J legszebb lányt illatozva kiséri . . .

Szép hazája Baja dalnak, virágnak,
Ifire támadt az ö dalos fiának:
Sugovicza híre mostan újra száll:
.4 legszebb lány odavaló rózsaszál.

Láng A. József

KÖZGAZDASÁG.
A Gyümölcsészeti Egyesület felhívja ügyeiméi 

a gyümölcstermelő közönségnek az almafélék leg
veszedelmesebb rovar ellenségere, a vérlotüro. Ez 
csaknem oly kárt okoz, mint a „phylloxera*  a 

szőlőkben. A vériéiül apró, fehér, pehely vagy 
pamutszerii anyag által körülveti barnásvörös 
rovar, mely szélnyomva, vérszinii löllocskát hagy 
maga után, innét kapta nevet is. Van szárnyaltán 
és szárnyas alakja: ez utóbbi csak a nyár idol
ján szokott előjönni. Leginkább az almafákat 
támadja meg, de előfordul a körten, birsen és 
galagonyán is. Az idei hajtások levél tövében, vagy 
pedig a sebhelyek körül található fel. Szivóserléjet 
a lialal képzödményü fareszek héjába szúrja és 
kiszívja a fa életnedvéi, miáltal is a számtalan 
seb következtében dudorodások keletkeznek azokon 
a helyeken. Ebből a fáknál rákbetegség fejlődik 
ki. Eleinte csak a növekedés all meg, a termes 
elmarad, pár évi nyomorult tenyészet illán pedig 
elpusztul. A törzs es agak mélyebb sebhelyem és 
gyökereken telel al. Tavaszszal korán neki áll a 
pusztítás folytatásának : pár bet alatt millió és 
millióra szaporodik. E gyors szaporasága teszi 
annyira veszélyessé is.

Ha c rovar egy helyre behurczoltatoll, a mi 
megtörténhet oltóveszszökkel, facsemetékkel, gyü
mölcscsel, ruhával, eszközökkel, de a szelek és 
madarak állal is, onnét az egész vidékre roha
mosan elterjed.

Irtására legalkalkalmasabb és legolcsóbb a 
petróleum emulzió, mi úgy készül, hogy 4 liter vízben 
175 gr. közönséges házi szappant oldunk fel, 
forralás es folytonos keverés közben, 8 liter petró
leumot öntünk hozza, miből tejl'elsürüségü folya
dékot nyerünk, vagy pedig 2 rész petróleum és 1 
rész tejel keverünk össze, az előbbi eljárás szerint 
Bármely mód szerint készüli enmlsiól használat 
elölt 10 12-szer annyi vízzel kell hígítani, vagy 
ha permetezésre használjuk, 20-szor annyi vizet 
veszünk hozzá. Ez oldatot ecsettel vagy rongygyal 
kenjük a megtámadott részekre. Az ágak levágása 
vagy bármi okból keletkezett sebek pedig oltó- 
viaszszal vonandók be. E munka azonban nagy 
lelkiismeretességet kíván, hogy sehol el ne maradjon 
a legkisebb megtámadott rész sem. Megjegyezzük 
még, hogy kormányrendelet értelmében, a ki a 
vértéiül felfedezi, annak a hatóságot azonnal 
érlesilenio kell.

HIRDETÉSEK
I

tanfolyamot
e fió 2-án

A tisztelt szülők és a tánezkedvelö ifjúság 
szives tudomására hozom, hogy a

csütörtökön 
s miután sem 4-én 
lesz, Így rövid időn

kiváló lisztelettel

K. TfiHY JÓZSEF.

megnyitottam, 
sem 5-én tanítás nem 
belül I a n u I ó k még 

felvételnek. ............

B E 1 R A T Á 8 O K

a „Bárány Szálló" bán, hétfőn és kedden 

(ti-án és 7-eni(!Sg“ délután lél -5 órakor.
Számos pátfogást kérve, vagyok 

Baja, 1903. július lm.

Jégeladás.
Vatt szerencsém ti nagyérdemű közönség

1). tudomására adni, hogy a nyári idény alatt

bJEGET±.

tr liázlioz is szállítok.
Eziránt szives megrendelést kérve, maradtam

teljes tiszteletiéi

Scfireier Simon
zóna-vendéglős,
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Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT FESTÉK GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, HL, Haupts trasse 120

(saját házábani

A IV. \ N Y l:. k’.\ I l< K KI< I - KI 'ri'XTIiTVE.

j? 
Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek. 
vasutak, ipari bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, épitö- £•’ 
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
K viharmentvs homlokzal-leslékek, melyek lueszben föloldhalók, 
száraz állapotban, poralakban és 46 különböző mintában kiion- 
kint 16 krlol fölfelé szállíttatnak és a mi a festek szinliszlaságál 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

OTT 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. $. 

Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve.

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festék-kereskedésében, BAJA „Központi Szálloda" épület.

5:

\*c'.  "k". ***■  %.
Legjobb minőségű

C O X O T
igen nagy hőfejlesztéssel

métermázsánként

1 forint 60 krért
házhoz szállítunk.

Előjegyzéseket októberi szállításra irodánkban 
elfogadunk. ..............  - .

Scfiőn Antal és Séza.
*;**;*-*;**  X-

Grieder-selyem
kiváló újdonságok Louisine chineé-ben, Kayé Peckin Louisine, Női rés á jorr, gyönyörű szép 
fonlards-ok I kor. 20 fillértől följebb, vileldij- es vámmentesen. Legolcsóbb árak, lölülmúlha- 

tallan nagy választék ~ u l.t

SE LTKM KI l»i:
Zürich (Svájcz.) Minták portómentesen.

Itt az alkalom,
hogy mindenki

azegrsz.seglelen. pe.:r<zesedö szalmazsák jai 
eldobhassa e> helyebe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, fakoréiü 

íiczélsodrony ágybetétet

<•<•

#:■<•<•
4?
4?<•
| ifj. UTRY PÁL, Baja
í.> yg.

rondellie^i'ii náhitn. mily 
tartós es olcsó, szag es feregmentes. 
ennélfogva egi'>zsi "e> Az ágy belmerete- 
nek beküldése után, annak megfelelően 

szállója a készítő :
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$ $ & & $ 4: $ $ $ Sjf: ífc $ $
Csinosan bútorozott,

külön bejáratú

utczai szoba kiadó
a belvárosban

Fürdő utcza, 362. szám alatt.

V $ $ $ $ $

i-:<íy .ló házból való i-’ir 
TANULÓUL

felvétetik e lap kiadóhivatalaban.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfíapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.

í,<•

Kaszárnya-uteza 

664-ík sz. ház 
ELADÓ.

Törlesztéses 
kölcsönök 

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

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

—— SZEGEDEN -----
Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

* « ~ ..................................
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KIADÓHIVATALA.
KAZAL JÓZSEF

KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

Í(<RF' Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elv,(Haltainak u, m.:

fiönyvefí, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK.
ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK

SZÁMLÁK.
I ,A1<( )I )ALMI MEGHÍVÓK.
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK Á
- -----------------------v—©G— -------------------- --——---------

SZáti megfiivófi a legizléseseöti ftiviteltien olcsó áron ftészittetneft.
I x >111< >s;m eszközöltet ne)«.

A
..BAJAI HÍRLAP’

KIADÓHIVATALA.

Ili^T Hirdetések olcsó áron felvétetnek,
W Községi nyomtatványok raktáron tartatnak,

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

3

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


