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A tűzoltóság érdekében.
Amikor n székesfőváros polgárságát a 

Párisi Nagy Áruház égése folytán az az 
iszonyú csapás meglátogatta, a fővárosi 
lapokban egyre-másra lehetett olvasni, hogy 
milyen okok következménye, milyen befo
lyások eredménye lett a nagy veszedelem, 
amely az egész négyemeletes házat úgyszólván 
néhány perez alatt lángba borította és annyi 
emberélet végső pusztulását okozta. És meg
állapították, hogy hanyag építkezés és sok 
tűzveszélyes anyag felhalmozódása volt az 
ok. Némelyek azonban azt is emlegették, 
hogy a tűzoltóság későn, rosszul felszerelve 
érkezett és a parancsnokló személyzet fejét 
vesztette. Hogy ezen utóbbi okokból mi, 
mennyi az igaz, azt a vizsgálat meg fogja 
állapítani. Egy azonban vigasztaló momentum, 
hogy úgy az országból, mint a külföldről 
seregestül jöttek tüzoltótisztek, akik a szo
morú eset alkalmából a tapasztaltakat fel
jegyezték, hogy hasznosítsák azokat a maguk 
és a nagyközönség javára.

Kétségtelenül szórul-szóra követik a 
fővárosi tűzoltók vezetői a közmondást, amely 
a maga kárán való tanulásról beszél és 
kétségen kívül kedélyesnek, naivnak volna 
mondható, ha nem volna oly végtelenül szo
morú. De mennyivel vagyunk mi naivabbak, 
hogy ne mondjam könnyelmüebbek, akik 
még a más kárából sem akarunk tanulni, 
még a mások nyújtotta tapasztalatokat sem 
akarjuk értékesíteni. Mindenfelé tapasztalható, 
hogy számbaveszik a tűzoltóság felszerelését, 
képességét, munkáját, hogy segítsenek rajta, 
ha van segíteni való, csak nálunk nem törőd
nek velük, hagyják őket magukra, hogy valami
képpen ne tudjanak teljes munkát végezni.

Pedig minél teljesebb, jobb munkát 
végeznek, annál jobb, annál áldásosabb az 
a nagyközönségnek, melyei a tiizveszedelem 
meglátogat. A tűzoltóságnak haszna soha 
sincs abból a nagy munkából, amelyet végez, 
de kára sokszor van, hisz akárhányszor meg
történik, hogy az igen kis javadalmazásért 
dolgozó tűzoltó olyan betegséget szerez ma
gának munkája közben, amely örök időkre 
nyomorékká teszi. És mégis szívesen dol
gozik, fárad értünk életveszélyes hivatásában 
és kis fizetésén kívül egyebet nem kíván, 
csak azt, hogy ne szidják akkor, amikor 
nem érdemli meg a gáncsot és adják meg 
az eszközöket, hogy kifogástalanul működjék 
a mi, a nagyközönség érdekében.

Evek óta vágyódik a tűzoltóság arra a 
kegyre, hogy adjon nekik a város közönsége 
2—4 lovat, hogy tiizveszedelem idején saját 
lovaikkal azonnal a tűz színhelyén lehesse
nek. Mert eddig és még most is a tűzoltók 
mindig kénytelenek várni, míg a bérkocsisok 
valamelyike odahajtat a tüzörségre, kifogja 
lovait kocsijából és befogja a szerkocsiba. 
Hogy ez milyen hosszadalmas eljárás, azt 
tapasztaltuk mi is, amikor a tűzoltók ennek 

; következtében későn érkeztek és nem tudták 
a tüzet megfékezni, nem tudtak vagyont 

; megmenteni. Az utóbbi időben olyan hírek 
keringenek, melyek szerint a bérkocsisok 
nem hajlandók a tűzoltókat fuvarozni, mert 
nehezen jutnak fuvardíjaikhoz és így a ve
szedelem meg nagyobb lesz, ha tűz talál 
kiütni.

Ha az idegen, a ki a bajai viszonyokat 
nem ismeri, hallja, hogy milyen szerény 
kívánság az, amivel a tűzoltók a város kö- 

I zönségét „terhelik", akkor elmosolyodik, 
I mert az uj terhet, amit kérnek minden, 

csak nem teher és a kevés teljesítése első 
sorban a város közönségének hasznos, de 
föltélien szükséges is. Mert van városunk
nak sok oly része, amelyben a házak úgy 
épitvék, hogy a fellépő tüzet ott csak rög
töni segítséggel lehet megfékezni. És olt, 
azokban a városrészekben és házakban is 
vannak becses értékek, olyanok, amelyek 
pótolhatlanok, mert a legszegényebb emberek 
egyedüli vagyonát képezik.

Sajnosán tapasztaljuk, hogy míg más 
városokban gondoskodnak a tűzoltók hiányos 
felszerelésének kipótolásáról, nálunk senki 
sem mozgatja a fülét sem. Előttünk fekszik 
városunk törvényhatóságának legközelebbi 
közgyűlésének napirendje és nyomát sem 
találjuk valamely intézkedésnek, amely a 
tűzoltóság fejlesztését, a legszükségesebbel 
való ellátását czélozná. Szomorú tünet ez, 
mert azt jelenti, hogy nincs meg a város 
vezetőiben a helyes érzék azon institucziók 
iránt, amelyek fejletlenek és amelyek fejlő
désre leginkább vannak utalva.

Pedig nem volna nehéz a segítség. A 
város közönsége kaphat könnyű szerrel négy 
darab lovat a helybeli huszárságtól tartásra. 
E négy ló eltartása és a fegyvergyakorlat 
idején más négy lónak bérbevétele nem 
okozna még 1 -Egy % pótadót sem, amelyet 
mindenki szívesen fizetne meg, mert ezzel 
saját vagyonának megmaradását biztosítja. 
Ezzel az 1 ’/o-os pótadóval megszabadulunk 
minden bajtól.

A társadalmi akcziótól pedig ne várjunk 
semmit. A mi társadalmunkat részszerint az 
eddigi egyletek és a szegények kimerítik, 
t. i. a társadalom azon részéi, amely ada
kozni tud és akar. A társadalom másik ré
széről pedig ne beszéljünk. Puck.

T Á R C Z A.
Diákköri emlékek.

— A „BAJAI HÍRLAP” EREDETI TÁRCZÁJA. — 
Irta: Dél Toró.

lnncn-onnan 30 esztendeje lesz inár annak, 
hogy leráztuk magunkról a gyinnasium porát és 
kiléptünk az élet színpadára. Az a gondtalan, víg 
élet régen elmúlt és helyette megkezdődött a küz
delem. De igy az iskola év elején, vagy annak 
a végén, mindig édes emlékek újulnak meg ben
nem. Hisz' a diák-életnek nincsen párja a világon. 
A nóta is úgy beszél a diákról, mint gyöngyvirág
ról, mikor azt mondja:

Kórét engem a diák, 
Hogy menjek hozzája. 
Kéret engem a diák, 
Hogy menjek hozzája. 
Jaj, anyám, a diák, 
Valamennyi gyöngyvirág. . . 
Elmegyek hozzája I

A bujái gyinnasium valamikor híres volt a 
diákjairól. A „Sugovicza" holdvilágos partjai, a 
Tóth Kálmán-tér suttogó bokrai, meg a lökért 
évszázados fáinak a lombkoronái sokat tudnának 
mesélni azokról a boldog időkről, amikor még 
gond nem terhelte a vállainkat, bú nem epesztetle 
a sziveinket. Szabadok voltunk, mint u madarak. 
De legtöbbet tudnának rebegni Baja város szép 
leányainak a piczi piros ajkai, amelyekről annyi 
édes sóhajtás repült föl a csillagokhoz, hogy ha 
azokat most selyem halóvá lehetne összekötni, 
az ég valamennyi csillagát meg lehetne bemiök 
fogni . . .

Amikor az exainent szerencsésen kiálloltuk, 
útnak eresztett betűiünket a szelidlelkü igazgatónk. 
Sokan áldják még most is Bandi Jánosnak az 
emlékét. Nemcsak jó tanácsosai látott el bennün
ket, de az „eminens" diákoknak még „útlevelet" 

is adott. Magam is azok közé tartoztam. Meg volt ' 
abban mondva, hogy példás a viseletűnk, kitűnő 
az előmenetelünk és kifogástalan az alkalmazható- | 
Ságunk mindenre. És ezt az „útlevelet" nem irta | 
alá se szolgabiró, se polgármester, se viczispán, , 
csak ö, mégis meg voll a foganatja mindenütt, | 
ahol csak elömutattuk. És az az atyai szeretet, i 
amely az ö szelíd arczárói lesugárzott, szétterjedt j 
a mi fogékony sziveinkben is és ott terebélyes | 
fává növekedett.

Pápista, kálomista és zsidó egyformán testvér ! 
volt, nemcsak az egymás iránti nagy szeretőiben, 
de a hunezutságban is, mert hat a diák, a komoly 
tudományok mellett, még szotnjuhozik egy kis 
„virtusra" is. Ez teszi a diákot igazi diákká. Nél
küle a diák-élet olyan volna, mint a virág harmat 
nélkül, a madár levegő nélkül, a fü, fa napsugár | 
nélkül, az ég csillag nélkül . . .

Sok híres ember vált a bajai diákságból: 
a társadalom minden rétege büszkélkedik velük. 
Pap, katona, ügyvéd, tanár, tisztviselő és a jó 
Isten tudná, hogy még mi boldogítja belőlük az 
országot, talán még „Macsvanszky" is. De utóvégre I 
ez is mesterség. Egy pár ilyen „macsvanszkiáda" 
jut az eszembe, elmondom, ha szívesen meghall
gat a kedves olvasóm . . .

♦
Mikor az érettségi bizonyítvány már a kezünk

ben volt, tudtuk, hogy ez a kulcs a világ színpa
dához. Eöl lehet vele nyitni a legelzárkózottabb 
zsebeket is, kivált, ha egy-pár „eminens" is lün- 
döklik azon a félkulyabörön, de fel lehetett vele 

I nyitni különösen a szép leánykák aranyos sziveit. 
Pap, kantor, tanító szívesen fogadott bennünket, 
mikor hármasával-négyesévcl saskamódra kiéhe
zetten törtünk be a falukba, hogy egy kis előzetes 
világtapaszlalalot szerezzünk a keserves fővárosi 
élethez. A papi házakban rendesen kinyílott a 
legelzárkózottabb bugyelláris is, néha egy-egy rózsa
színre pirított sült malaczczul, vagy egy hatalmas 
kappannal gumírozva, a többi helyeken meg ki
nyílott a pinczegádor, u bácskai szépségek aranyos 

sziveivel együtt és a sok kacsa, liba, csirke úgy 
pirult el a nagy fehér tálakban előttünk, mint a 
szerelmes kis lány arcza, mikor a vőlegénye az 
első tüzes csókot nyomja a kívánatos ajakára.

Manna helyett ropogós sült repült a szánkba 
és akárhányszor úgy megtöltöttük az éhes kendőn
ket kirántott csirkével, hogy az úton már nem is 
beszéltünk egymással a mi édes hazai nyelvünkön, 
hanem „kotkodácsoltunk". Törökországról csak 
annyit tudtunk, hogy olt a szultán uralkodik és 
a fényes szakállát a „hurik" növesztik Allah nagy 
dicsőségére, de Bácskának minden zeg-zugát úgy 
ismertük, mint önmagunkat. Bajától—Halasig, a 
Dunától a Tiszáig nem volt olyan falu, ahol egyi- 
künk-másikunk meg ne fordult volna.

Egyszer a rigyiczai öreg plébánost tiszteltük 
meg a látogatásunkkal. Szívesen fogadott és be
tessékelt bennünket. Mikor a bizonyítványunkat 
megtekintette, odafordult hozzám és azt kérdezte:

— Tudod-e fiam a „Ilié gallus cantans" de- 
cliná tióját ?

— Már hogy én ne tudnám — mondtam 
büszke önérzettel és mindjárt el is „kántáltam" neki.

— Nagyon jól van I — mondta az öreg és 
megveregetle a vállaimat.

— llát te, öcsém, — fordult a másik paj
táshoz, — meg tudnád-e mondani, hogy melyek 
az „accusativust" vonzó elöljárók?

No, bizony, hogy ne tudta volna megmon
dani, hiszen nem azért forgatta nyolez éven 
keresztül a vén „Szepessy“-t. hogy ily csekélysé
geken is fennakadjon. Ügy reczilálta, mint a karika
csapás :

— Trans, apud, adrersus . . .
Az öreg plébánosnak szinte felcsillogtak a 

szemei c ropogós vers hallatára. De hát a harma
dikat is meg kellett examinálni. A latinból elég 
volt, hál egy kis istenes dolgot is akart hallani 
a jó öreg.

— Tudnál-e, fiam, valami szép idézetet mon
dani a szent Írásból ?

— Igenis hogy tudok — mondta a harmadik
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Helybeli és vidéki hírek.
Erzsébet királyné emlekezete városunkban. 

I-'. Iió 10-én ültük meg a magyarok Nagyasszonya 
gyászos kimullanak emlékezetéi. A nagyasszony 
emlékének áldozott Baja város egész közönsége. I 
őszintén, a Nagyasszony emlékéhez méltóan, amint 
az magyarokhoz illik.

A középületekről gyászlobogók hirdették a 
megboldogultnak nagy szereidét s a gyászolóknak 
érzelmeit. A városi plébánia templomban reggel 
ti órakor gyászistentisztelet volt, melyen lojnieh 
Dániel apátplebános celebrált. A gyászmisen meg
jelentek Hegedűs Aladár dr. polgármester vezetése 
alatt a városi tisztviselők, a tanintézetek tanulói 
tanáraiknak vezetése mellett, az állami hivatalok 
és a helybeli hondvédhelyörség tisztikara. Az 
iskolákban a gyásznapon szüneteltek az előadások.

Törvényhatósági rendkívüli közgyűlés. Baja 
város törvényhatósági bizottsága szeptember hó 
15-én délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart 
a következő tárgysorozattal: 1. A nagyin, in. kir. 
Belügyminisztériumnak leirata a városi útkaparók 
nyugdíjjogosultsága tárgyúban hozott közgyűlési 
határozatnak jóváhagyása iránt. 2. Föisp-mi alirat 
a f. évi július hó 14-ik napján megtartott számon- 
kérö szék eredményéről. 3. A közigazgatási bizott
ság év közi jelentése az 1903. év első féléről. 
4. Budapest székesfőváros közönségének meghívója 
a Deák Ferencz születésnapja századik évfordulóján 
f. évi október 17-én Budapesten rendezendő ünne
pélyre. 5. Bizottsági javaslat Deák Ferencz születés- 
napjalOO-ik évfordulójának megünneplése tárgyában. 
6. Az 1901 902.évi törvényhatósági közúti zárszáma
dás. 7. A városi tanács jelentése a regi kórház és u 
Rajcsányi-féle épület lebontása és anyagának ela
dása iránt megtartott árlejtés eredményéről. 8. 
Ugyanannak javaslata az uj városi közkórház jövő 
évi költségelőirányzatának és a folyó évi pótkölt
ségvetésnek megállapítása iránt. 9. Ugyanannak 
javaslata Fehér Karoly kórházi főápolónak vég
kielégítése tárgyában. Í0. Ugyanannak jelentése a 
szegedi utón levő városi közkútnak helyreállítása 
tárgyában. 11. Ugyanannak jelentése a Tavasz-és 
Pacsirta-utcza sarkán lévő közbizlonságellenes kút 
helyett létesített közös kút költségeihez való hozzá
járulás tárgyában. 12. Ugyanannak jelentése a 
házi pénztár fizetőképessé tételére 10,000 koroná
nak ideiglenesen a nyugdíjpénztárból történt köl- 
csönvételéröl. 13. Ugyanannak jelentése a városi 
bérház keleti oldalán lévő 11. számú bollhelyiség 
korhadt padlójának helyreállítása tárgyában. 14. 
Egy II. oszt, végrehajtói állásnak választás utján 
leendő betöltése, lő. A városi polgári iskola igaz
gatójának és tanári karának kérvényé javadalma
zásuk felemelése iráni. 16. Bvrger Ármin, Halász 
Béla. özv. Vuils Józsefné és Witztlmm József bolt
bérlők kérvényé a bérleti időnek 3 evvel leendő 
meghosszabbítása iránt. 17. Dr. Beczássy Gyula 
kerületi orvosnak kérvénye szegények és a városi 
szolgaszeinélyzel részére szabálytalanul rendelt 84 
gözfürdőjegy árának leírása iránt. 18. z\ bajai gör. 

kel. szerb egyházközség kérvénye iskolája részére 
3 m. öl lágyfa helyeit 3 in. öl kemenyfának éven
kénti kiadása iráni. 19. A sikelnémák és vakok 
szegedi intézete felügyelő bizottságának felebbe- 
zese Baboesai-Mikovies Józs(‘f sikelnema gyermek 
további oktatására szükséges költségek ledtv.ese 
tárgyában hozott tanácsi határozat ellen. 20. Mo- 
csányi Karoly kórházépítési vezetőnek felebbezese 
a vele kötendő szerződés tárgyában hozott I 1.179. 
kig. 1903. számú tanácsi határozat ellen. 21. A 
„Kiss Ernö szoborbizottság“ kérvényé a szobor 
költségeihez való hozzájárulás iránt. 22. Özvegy 
Krékily Jánosné kérvénye özzvegyi nyugdijának és 
kisk. gyermekei nevelesi járulékának ulalvunyozasa 
iránt. 23. Hulovics Hermina bajai lakosnak kér
vényé építkezés czéljára 9 -öl közterületnek át
engedése iránt. (Első szavazás.) 24. A pestmegyei 
ármentesilö társulatnak kérvénye gátőrhaz czeljara 
a posvánvosi közterületből 600 j-ölnek ingyenes 
átengedése iránt. (Első szavazás.) 25. Özv. Bruder- 
Neumann Ida szülésznői oklevelének meghirdetése. 
26. Szentgvörgyi Lajos aikapilánynak kérvénye 
egy havi szabadságidő engedélyezése iránt. 27. 
BischolT Károly leveltárnoknak kérvénye egy havi 
szabadságidő engedélyezése iránt. 28. Gardalils 
Lajos iktatónak kérvényé egy havi szabadságidő 
engedélyezése iránt.

A baja-apatini hajójáratok és a baja-szabadkai 
vasúti menetrend összeegyeztetése. Épen lapunk 
leguto lsó számában panaszoltuk föl újra a baja- 
apatini hajójáratok és a baja-szabadkai vasúti 
menetrend ügyét, melyre vonatkozólag mosl a 
következő megbízható hirl kapjuk:

Flesch Ármin dr. mohácsi rabbi és társai 
a tavaszszal kérvényt nyújtottak be Baranya vár
megye alispánjánál, amelyben arra kérték a köz
igazgatási bizottságot, Írna föl a kereskedelemügyi 
miniszternek a Mohács és Buja között közlekedő 
hajók menetidejének megváltoztatása iránt. A 
Magyar Folyami és Tengerhajózási társulat hajói 
ugyanis oly időben indulnak Mohácsról, hogy a 
Bajáról Szabadkára induló vonathoz nincsen csat
lakozásuk. A hajó később érkezik, mint ahogy a 
vonat indul. A közigazgatási bizottság márczius 
hó 10-én megtartott illéséből ez iránt föl is irt a 
kereskedelem ügyi miniszterhez, ahol azonban az 
irat nagyon megrekedt. Még csak most érkezett 
vissza. Határozatot nem hozott a miniszter, hanem 
kilátásba helyezte, hogy jövőre a társulattal történt 
megegyezés után a menetrendet megváltoztatja.

Baja-battaszeki dunai áthidalás. A „Z. és V.“ 
írja: Mint bennünket értesítenek, a kormány,ámbár 
a beruházási költség nem is lett megszavazva 
— a bnja-báttaszéki Ilid építésére szükséges ősz
szegeket kiulalványozta azon ezimen, hogy ez az 
összeg közszükségletet van hivatva eszközölni. — 
Vajha úgy lenne 1

Tanári kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi magy. kir. miniszter a helybeli állami tanító
képző-intézet mind a négy osztályának párhuzamos

évfolyamokkal való kiegészítése alkalmából Wohl- 
mutli István okleveles polgári iskolai és tanítóképző 
intézeti tanári falifolyamot végzett tanárt ez inté
zethez megbízott segédtanári minőségben kinevezte.

Uj doktor. Tomcsányi Béla földink, Tomcsányi 
Sándor bajai ügyvéd fia folyó hó 12-én letette a 
jog és államtudományi doktorátust a kolozsvári 

| egyetemen.
Szüreti mulatság a lökertben. A helybeli 

fiatalság f. hó 10-én délután értekezletet tartott, 
melyen a lökerli idény befejezéséül egy nagyobb- 
szabásu szüreti mulatság rendezését határozták 
el. A mulatság folyó hó 27-én fog megtartatni a 
lökertben, a zombori casinói dalárda közreműkö
désével.

Tánczestély a lökertben. A szokásos vasár
napi tánezmulatságol ma, vasárnap este a lökert
ben megtartják. A táncz 8 órakor kezdődik.

Házasság. Trafikant Károly itteni vendéglős 
f. hó 15-én köt házasságot Fiihrer Irén kisasz- 
szonynyal Ráez-Almáson.

Eljegyzési hir. Limesek József helybeli jónévü 
fodrásziparos jegyet váltott Mátyai Margit kisasz- 
szonnyal, Mátyai Mihály építőmester szép leányávál.

Uj pénztárnok a bajai Ferenczcsatornánál. 
A Ferenczesatorna részvénytársaság központi igaz
gatója, az elhalálozás folytán megüresedett bajai 
állomásra pénztárosul Auer Oszkár városi tiszt
viselőt választotta meg, ki ennek folytán a Baja 
városánál viselt állásáról lemondott.

Államsegély. Városunk róm. kalh. iskolaszéke 
elhatározta, hogy a helybeli róm. kalh. tanitó- 
személyzet korpótlékainak az állampénztár terhére 
való kiulalványozásáérl a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez folyamodik. Kívánatos lenne, hogy 
a folyamodványt teljes siker koronázza.

A helybeli kath. legényegylet szüreti mulatsága. 
Folyó hó 27-én tartja meg a bajai r. k. legény
egylet szokásos szüreti tánczmulatságát a Leilschuk- 

I féle vendéglő helyiségeiben. Belépődíj személyen- 
1 kint 80 fillér; jegyek a Kollár-féle könyvkereske- 
I désben kaphatók.

Jegyzőválasztás az ipartestületben. A helybeli 
ipartesliilet e hó 8-án rendkívüli közgyűlést tarlóit, 
mely alkalommal az állásától elmozdított Módéi' 
Dezső ipartestületi jegyző helyettesítésével egy
hangúlag Bráde Józsefet bízták meg. ■— Miután 
meg az alapszabályoknak oly értelemben való 
módosítását határozták el, hogy az ipartestület 
elnökét a jövőben nem egy, hanem három évre 
fogják választani, a közgyűlés véget ért.

Bácskai föszolgabirák értekezlete. Bács-Bodrog 
vármegye föszolgabirái f. hó 5-ikén Palánkén nagy 
értekezletet tartottak Latinovits Pál főispán elnök
lete alatt, melyen igen sok fontos kérdést vitattak 
meg. Az értekezlet befejezése után megtekintették 
a bács-kubini méntelepei. —- Bajáról Vojnich Máté 
főbíró, vett részt az értekezleten.

„testvérünk*,  aki, köztünk legyen mondva, a leg
csintalanabb volt es éppen bele akart kezdeni az 
idézetbe, amikor betoppant a szobába a ringó 
cslpöjü szakácsnő és jelentene:

• - Készen áll a vacsora I
Az idézet abban maradt és csak ugv hajnal

tájon jelent meg. a fölkelő nappal együtt, egy 
darabka fehér papíron.

Vacsora után fáradtan tértünk pihenőre. 
Puha ágyon, rugalmas díványon volt a nyughe
lyünk. de már kora hajnalban, mikor a plébános { 
még jóízíit álmodott, útnak indultunk. A harmadik j 
„testvérnek*  eszébe jutott az el nem mondott | 
idézet. Körülnézett a szobában és az íróasztalon [ 
látott a fiók fölött egy feszületet, alája lévén Írva 
ez: „Itt nyugszik Krisztusi*

Gondolta magában, hogy ezt az idézetet föl
cserélt az övével. De előbb kiváncsi volt arra, 
hogy mi van a fiókban. Mikor fölnyitotta, kigurultak 
belőle a csengő aranyok.

— Ollói Hát ez a Kriszlus? — sóhajtott j 
egy nagyot és aztán hamar a másik fiókba rakta 
az aranyakat, a Kriszlus helyere meg egy czedulál J 
ragasztott, amire ezt r.z idézetet irta: „Már nincs 
itt, feltámadott!"

Nem tudom, hogy azóta jártak-e olyan gara- 1 
bancziás diákok Rigyiczán, akik husvét elölt is 
feltámasztották Krisztust a halottaiból. , .

Mire a piros hajnal felütötte a sátorát az 
égen, már messze jártunk a halárban. Akkor még 
vasparipa nem prüszkölt az alföldi rónákon, aczel 
sínek nem hasitoltak meg az édes iinyaföld keblei, 
hát csak szépen n magunk „alkalmatosságával' 
gyalogoltunk, mint hajdan az apostolok. Mi is 
apostolok voltunk: a tudomány apostolai. Ha éppen 
elfáradtunk, vagy falu nélkül ránk esteledett, leül
tünk a vodiczai erdőben kipihenni magunkat és 
elméláztunk a kápolna kis harangjának a csengő
bongó hangján, vagy letértünk valamelyik dús, 
gerezdekkel megrakott szőlőbe és léptük á zöldelű 

borágakról a mosolygó szőlőt, a fákról a nevelő 
baraczkot, amit akkor senki sem vett rossz néven 
tőlünk. Volt elégi Akkor még á gazda szüretelt 
vígan és nem a phylloxera. De akárhányszor meg
történt, hogy a vén „Sumár*  puha pázsitján 
takaróztunk a rezgő nyárfák ezüstszínű leveleivel 
és némán hallgattuk u pászlorgyerek tilinkójál, a 
szerelmes bojtár andalító furulyáját, ahogy csalo
gató hangokat küldött belőle a kedveséhez. Olyan 
fenséges, olyan isteni volt ilyenkor a csendes 
természet I

Az is megesett, hogy az ,, Aligvárdi", vagy 
a „Becsali*  csárda látott bennünket ■'endcgiil. 
Ezt se bantuk meg. A bokorugrós vig ju szép 
csárdásné bogár szemeiből ránk is vetődött egy- 
egv csábitó fénysugár. Nem foglalhatták le azt 
egészen a futóbelyárok, akikkel parolázltmk és 
Hiúnk együtt, mikor a rézilezéböl gyöngyözött a 
homoki „csiger*.  De hát ez is a diák éleihez 
tartozott. Tudták ők jól, hogy mi csak amolyan 
diákok vagyunk, akik „frekventálni" járunk, ha 
üres a kasszánk. Nem kellett nékik tőlünk tartani.

Egy alkalommal Bikityre vitt az utunk. Ez 
a falu most híres a „szalámi gyárjárói*,  mert a 
régi képzelt urasági kastélyai úgyis már csak az 
emlékezet lomtárában hevernek. Itt a tanítót sze
rencséltettük meg a látogatásunkkal, mivelhogy 
nem muskátli volt az ablakában, hanem egy ragyogó 
bimbó, nyíló virág: a Boriska leánya, az ö szeme- 
fénye szorgoskodott a ház körül' Nagyon vígan 
voltunk, amit eléggé megmagyaráz az, hogy éppen 
szüret táján volt már az idő. Az édes, csípős bor, 
meg a még édesebb tekintetű Boriska hamisítás 
szemei bizony felkavarták bennünk is egy kicsit 
a „virtust". Csaptunk is olyan dáridót, hogy a 
btkilyi nagykorosnál falai is összedőllek. Azóta 
nincs is olt nagykorcsma. A nagy dinom-dánom 
közt egyszerre csak eszébe jutott a tanítónak a 
„bűvészet" mestersége, azt mondta hát:

Fiúk I én ezt ti pohár bort lenyelem 
anélkül, hogy a kezemmel a számhoz emelném.

Lássuk, ., lássuk . . . kiáltottuk egyszerro 

[ mind a hárman, mintha nem tudtuk volna em lek 
a dolognak a nyitját.

A tahitó erre megfogta a poharat a fogaival 
és fölhiijtolta a tartalmát. Egy pillanat alatt úgy 
eltűnt a csípős nedű, mint a bőgőben a huszas.

— Bravó, bravó I .. . mondtuk mi kelten, 
: de a harmadik „testvérünk", egy tagbaszakadt 

bunyó gyerek, csak a bozontos szőke fejét rázta 
és azt mondta:

— Ez semmi I Tudok én érméi különbet is!
— No, hát elő vele, pajtás! — mondta a 

■ vígkedélyű tanító.
A tanítónak egy gyönyörű kis borostyánkő 

szipkája hevert az asztalon, ezt már régen gyanús 
i szemmel nézte a Jásó testvérünk. Ellopni nem 

akarta, elkérni meg röstelte, de mégis szerette 
volna valahogy a birtokába venni. Ázt mondta 
hát a tanítónak:

itt fekszik ez a szipka az asztalon. Látja? 
-- Igen.
■— Én ezt a szipkát, mire hármai olvas, 

elsanzsirozom az asztalról anélkül, hogy hozzá
nyúlnék.

— Azt szeretném látni I — mondta a tanító 
és olvasott.

Mire a háromhoz ért, a borostyán szipka 
már nem volt az asztalon, hanem Jásó pajtásunk 
gyomrában. Hirtelen fölkapta a szájával és még 
hirtelenebből hamar lenyelte. Még csak nem is 
csuklóit utána.

Vígan tapsoltunk ennek a „szemfényvesztés"- 
nek mindannyian, csak a tanító nézett egy kicsit 
görbe szemmel .lásóra. de azért mégis azt mondta:

— Emmá' bűvészei I . . .
Hogy hogyan kerüli a további Hiúnkban 

ismét napfényre a kis szipka, ahhoz, úgy hiszem, 
nem kell nagy fantázia . . .

Jásó barátunk se cl nem lopta, se el nem 
kérte, mégis az övé lett.

(Folytatása következik.)
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Bácsmegyei kir. közjegyzők a kamara köz
gyűlésén. A szegedi kir. közjegyzői kamura e héten 
tartotta közgyűlését Szentes Vidor makói királyi 
közjegyző, kamarai h. elnök elnöklete alatt. Részt 
vetlek a közgyűlésen megyénkből: Bodrogi Gyula 
hajai. Szeberenyi István apatini, Kamarás Imre 
bacsalc asi. Mezei Zsigmond kului, Kassa Miklós 
tileli. Vissv Károly ó-becsei, Jedbeska Béla palánkul, 
Sirchieh György dr. topolyai. Eláll Viktor dr. 
szabadkai. Szlávy János újvidéki, és lioezkár 
Zsigmond zombori kir. közjegyzők. Szentes Vidor, 
mintán megnyitotta a közgyűlést, nagy részvéttel 
emlékezeti meg a kamura volt elnökének, Széli 
Ákos szegedi kir. közjegyzőnek az elhunytéról. A 
közgyűlés elhatározta, hogy a kamara részvétét | 
jegyzőkönyvbe iktatja. Tárgyalták a kamara jövő 
évi köllscgelöirányzutál és elfogadták a választ
mánynak erre vonatkozó előterjesztését. A köz- . 
gyűlés a közjegyzőknek a kamara költségekhez 
való járulását évi 65 koronában állapitolta meg.

Deák ünnepek iskoláinkban. Ez évi október !
17-én lesz Deák Ferencz századik születésnapja | 
és ebből az alkalomból Wlassich Gyula kultusz
miniszter rendeletet adott ki. E szerint október 
17-én szünetel az előadás valamennyi iskolában, 
amelyek e helyett ünnepet tartoznak rendezni a 
haza bölcse emlékezetére. A rendelet szerint az ! 
egyeteme en, a műegyetemen, jogakadémiákon, 
nemkülönben a művészeti iskolákban az ünnep i 
összeállítása az ifjúságra bizható. A középiskolák
ban és intézetekben a Himnusz és a Szózat el- 
éneklése közé beillesztendő a programúiba egyik 
tanár emlékbeszéde és (algimnáziumok és alreál- 
iskolák kivételével) a legfelsőbb osztálybeli tanulók 
egyike által szintén a haza bölcséről Írott s a 
szaktanár itélele szerint valamennyi közül legsike
rültebb magyar házi dolgozat fölolvasása. A keres
kedelmi és felsőbb leányiskolák ünnepének pro- 
grammja ugyanilyen legyen. A polgári és elemi 
iskolák ünnepi programmja szintén azonos a közép 
iskolákéval, azzal a különbséggel, hogy ezeken a 
tanulók dolgozata teljesen elmarad.

Szabadka nem emeli tisztviselőinek a fizetését. 
Szabadka város tisztviselői fizetés emelés iránti 
kérvényét e napokban tartott közgyűlésen tárgyal
ták és a fizetésemelést nagy szótöbbséggel lesza
vazták. — Reméljük, hogy bajai városatyáink 
nem bánnak majd el ilyen mostohán városi i 
tisztviselőinknek napirenden lévő fizetésemelési 
kérelmével és, ha az elég tisztességesen dotált 
kezelő személyzet kérelme nem is lesz teljesíthető, 
a városi jeyyzői kar, melytől jogi kvalifikácziól 
követel a törvény, mindenesetre megkapja majd 
az öl méltán megillető magasabb fizetést.

Lelketlen anya. J). T. bajai 24 éves leány 
f. hó 11-én d. e. 10 órakor a vonatnál egy egész
séges fiúgyermeknek adott életet. Hogy szégyenéi 
elpalástolhassa, a gyermeket az emésztögödörbe 
dobta és elmenekült. A gyermek sírására figyel
mesek lettek és még élve kimentették. Posta Ber
talanná, az állomásfőnök neje ruhát adott a gyer
meknek és gondozás alá vették. A lelketlen leányt 
elfogták és a kórházba szállították. Mint értesü
lünk, K. J. helybeli kereskedő a gyermeket örökbe 
lögudla.

Tüzek. E bélen kétszer is volt tűz. Az első 
eset f. hó 7-én történt, mikor is d. u. 8’/s órakor 
Élő Miklós vendéglője elölt a szemétrakás isme
retlen okból kigyulladt, de a lakók azonnal elol
tották. —- A második tűz f. hó 10-én hajnali 2’/a 
órakor volt. Néh. Gaál Péler házának istállója isme
retlen okból kigyulladt. A tűzoltók munkája követ
keztében a tüzet hamarosan eloltották.

Lopás a vasútnál. Folyó hó 7-én a vasúti 
kirakodóból 2 drb. uj hordót elloptak. A rendőrség 
az egyiket mindjárt megtalálta, a lettes azonban 
elszökött.

Verekedések. Giiröncsits Gyula 26 éves asz
talos segéd folyó hó 6-án este Arzenovits Kosztét 
megtámadta és elverte úgy, hogy a járó-kelők 
mentették meg.-—Ginál Antal kéményseprő segéd 
pedig f. hó 9-én reggel Huszti Istvánt megkéselte. 
A vizsgálat a bűnösök ellen megindult.

Lopás. A vodiczai búcsún Nuszpl József 
vaskuli lakostól Kolompár József és i/j. Kolompár 
Antal bajai czigányok, hírhedt zsebmetszők egy 
ezüst órát lánczoslul elloplak. A tetteseket elcsípték.

Lopás. Kricskovics Zsigmondnélól f. hó 8-án 
ismeretlen tettes többrendbeli ruhát lopott és el
szökött. A nyomozás folyik.

SPORT.
Bajai huszártisztek győzelme 

a szabadkai lóversenyen.
A 4-ik honvéd huszárezred tiszti lóversenye 

folyó hó 6 án, vasárnap délután folyt le Szabad
kán. A szép, érdekes és izgató versenyeket nagy és 
diszes közönség nézte végig, a nagy melegben 
s ti nagy porban híven kitartva az utolsó verseny 

lefolyásáig. És valóban őszinte örömünkre szolgál I 
konstatálhatni, hogy a bajai helyőrség tisztikarát 
illeti a győzelem oroszlánrésze, amennyiben tizen
három dij közül tizet nyert el.

A verseny lefolyása a kővetkező volt:

Kirak: Schmausz Endre főispán, bajsai báró 
Vojnits István országgyűlési képviselő, szentiványi 
Skrinjdr Mátyás ezredes, dandár parancsnok. 
Boroviczény Gyula es. és kir. kamarás, ezredes, 
ezred parancsnok, balázsfalvi Kiss Aladár es. és kir. 
kamarás, százados, az ezred 2. oszt, parancsnoka.

Verseny bizottság: Hoffmann Lapét bajai alez 
redes, az ezred I. oszt, parancsnoka, Hűmmel Árpád
százados, Tóth Kálmán százados, Vezér Károly 
lohad nagy.

Indítók : Hűltél Emil százados, Viezián Elek 
főhadnagy.

Mérlegnél: Tragor Károly főhadnagy.
Pályafelügyelők: Horváth Lajos százados, 

Schnitzler Károly százados, dezseri Gyura Árpád 
főhadnagy, Znna Venczel főhadnagy, .Takabffy 
Andor tart, hadnagy, Fernbach János tart, hadnagy.

I. Gátverseny. Első: Olasz Ödön lőhadn., 
(lov. Fátrát), második : Viezián Elek lőhadn., (lov. | 
Piheni), harmadik: Zuna Venczel lőhadn., (lov. : 
Parancsot), negyedik : Szappanos Imre hadn., (lov. 
Palóczot).

II. Akadály verseny. Első: Hoffmann Lipót 
alezredes Vétó nevű lova, lov. Köllner Kornél 
föhadn., második: Schnitzler Károly százados, (lov. 
Nagyuramal), harmadik : Olasz Ödön föhadn. Ibolya 
nevű lova, lov. Meskó Kálmán hadn., negyedik : 
Gyura Árpád föhadn., (lov. Cziczámal).

Hl. Altiszti vadászverseny. Első: Scultéty 
(4. század), második: Maczko (5. század), harma
dik: Sztaniszavlevits Rádó (1-sö század).

IV. Akadályversony. Első: Rapaich Richárd 
hadn., (lov. Lenkét), második : Samarjay Géza 
föhadn., (lov. Flórái), harmadik: Fimpl Ferencz 
hadn., (lov. Izsát), negyedik : Marsó László hadn., 
(lov. Legjobbal).

V. Huszár vadász verseny. Első és második 
a 4-ilr század egy-egv huszárja, harmadik az 5-ík 
század egy huszárja.

VI. Akadály verseny. Első : Báró Podmaniczky 
Endre százados Duczi nevű lova, lov. Hűmmel 
Árpád százados, a második Tóth Kálmán százados, 
(lov. Birit), harmadik: Báró Podmaniczky Endre 
százados Goliér nevű lova, lov. Köllner Kornél 
főhadnagy.

VII. Vigasz-gátverseny. Első: Báró Podma
niczky Endre százados, (lov. Harczost), második : 
Marsó László hadn., (lov. Legjobbat), harmadik: 
Hűmmel Árpád százados, (lov. Árvát),

Nyilttér.* *)•X ' tnrit’áknalr kik»bort »»vanyuvia.««Bi .«e, JUl IV vJkllCl&y rétik vegyíteni, mindenek e»Utt a

sjanihntó' E víz közömbösíti a bor savát és az italnak 
•’eleWe kellemetes, ingerlő mellékizt ád, annélkül, hogy 

feketére festené.

(*E  rovatban közlöttekért felelősséget nőin vállal a 
szerk.

HIRDETÉSEK.
A belvárosban.

Michitsch István-féle házban

egy utczai lakás
földszinten

november hó l-ére kiadó.

KIADÓ 
bútorozott szoba.
A Fürdő- és Zseb-iitcza 383-ik 
szám alatti házban egy csinosan 
bútorozott utczai szoba w KIADÓ.

Bővebb értesítés ugyanott kapható. —

DivatíBrem áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség 

b. tudomására hozni, hogy a Szt.-Antal 
utczában lévő elsőrendű

NŐI SZABÓ DIVATTERMÉKET
a Haynald-utczába, a „Bárány szálloda" 
mellé helyeztem át.

Egyben bátorkodom a n. é. közönség 
nagybecsű bizalmáért esedezni és kérve, 
hogy engem b. megrendeléseikkel itt is fel
keresni kegyeskedjenek.

Kiváló tisztelettel

Weisz Henrik,
nöi-divatterem tulajdonos.

Jól kiképzett angol szabók és varrónők 
alkalmazást nyerhetnek.

557. szám.
“vTJÖÜÍF- 

Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
I 10*2.  íj-a értőimében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai 
I kir. járásbíróság 1902. évi Sp. II. 303.'7. számú végzése 
! következtében, Dr. Fischhof Zsigmond ügyvéd által képviselt 

Karchesz János javára, Pásztor Dániel ellen 130 kor. s jár. 
erejéig 1908. évi augusztus hó 12-én foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 700 K.-ra becsült 
következő ingóságok, u. m. : egy gőzgép és cséplőgép 
•/teád része nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 654. számú végzése folytán, 130 kor. tőkekövetelés, 

. és eddig összesen 126 kor. 50 fill-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Schöffer Mátyás szérűjében 
Bikityen leendő eszközlésére 1903. évi szeptember hó 22-ik 
napjának délelőtt II - i órája határidőül kitiizetik — a folyó hó 
2-án fenti sz. a. ezen ügyben kiadott árverési hirdetményt 
hatályon kívül helyezem és—ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség ese
tén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. óvi LX. t.cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1903. évi szeptember hó 6-ik napján.

Horánszky László
kir. bírósági végrehajtó.

413. szám.
771903.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sza
badkai kir. törvényszék 1903. évi 7817. számú végzése 
következtében, Politzer Jakab javára Stark Ferencz ellen, 
220 korona s járulékai erejéig 1903. évi julius hó 17-én 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 784 
koronára bocsült következő ingóságok, u. in. : bútorok, 
lovak, kocsi és hasznos házi állatok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
óvi V. 411/2. számú végzése folytán, 220 kor. tőkekövetelés 
minek 1902. évi január hó 9 napjától járó 6 °/o kamatai, 
és eddig összesen 80 kor. 40 fii. biróilag már megállapi-

• tett költségek erőjéig Bikityen, alperes lakásán leondő 
! eszközlésére 1903. évi szeptember hó 18-ik napjának délutáni 
| */u  I Órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékú*  
, zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 

ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. jj-a érteimé- 
| ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 

esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 

| is le és felülfoglaltatták, és azokra kielégítési jogot 
| nyertek volna, ezen árverés az 1881. LX. t.-cz. 120. |-a 

értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1903. óvi szeptember hó 3-án.

Fehér Géza,
kir. bírósági végrehajtó.
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FISCHERPÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRUHÁZA 

B A J Á N.

Van szerencséin a n. é. közönség szives tudo
mására juttatni, hogy 15 év óla fönálló

NŐI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK- 
f DIVATÁRUHÁZAMAT < 

több árúezikk hozzávételével megbövitettein, ugyanis 
nagybani

B110ÜSE ARÜSITÁST
vezettem be, kezdve n legegyszerűbb házi-blousok- 
tói h legdíszesebb kivitelig.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyártásai, 
úgy színes mint feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek gyorsan és 
jutányosán saját műhelyemben eszközönéinek.

Tetemesen kibővített legújabb divata és leq- 
jobb gyártmányú férfi- és gyermek kalapok, úgy
szintén mindennemű sapkák nagy raktáromra bátor 
vagyok a n. é. közönség szives figyelmét felhívni.

Nemkülönben szőrme boák úgyszintén
karmantyúk (Mull) óriási nagy választékban találhatók.

Sliglilz és Unger-féle fehérnemű, menyasz- 
szonyi kelengyék egyedüli elárusitása ezégem áltál 
eszközöltetnek.

Minthogy több évi működésem alatt alkalma volt 
a nagyérdemű közönségnek pontos és szolid kiszolgálá
somról meggyőződést szerezni, jövőben is azon leszek, 
hogy vevőimet minél olcsóbban juttassam első rendű árúk 
beszerzéséhez, mely tények valódiságáról mielőbbi meg
győződést szerezhetnek. Kérem minél számosabb megren
deléseiket és szives további pártfogásukért újabb válla
latomban is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettel

Fisclier Pál.

EGY KORONÁÉRT
portómentesen küld az Orvosszövetség 

sorsjátékához egy sorsjegyet az

Országos Sajtóiroda,
Budapest, Kemény Zsigmond-utcza 11.

Húzás már október 10-én.
1340 nyeremény. I főnyeremény 40.000 kor.
Legnagyobb nyeremény legkedvezőbb esetben

50.000 korona.

I korona
I sorsjegy. SZERENCSE FEL!

I korona

I sorsjegy.

Törlesztéses 
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 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.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarftapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

I

Vegyen selymet közvetlenül
Kifizetődik! Gvönvörü újdonságok mindenféle selyem ős foulard szövetekben még eddig el nem őrt válasz
tékban már K. 1.20-tól k. zdve. Szétküldés portó és vámmentesen. Minták a kívántak megjelölésénél bér 

-- ----------------------- mentvve. Levóldij Svájrzba 25 fillér. =^: ----
Selyemszövetgyár Unión

6RIEPER APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
in kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ.
--------- ------------------------------

A Délmagyarországi Gyapjufonó és Vattagyár Részvénytársaság
pflT 1903. évi október hó 15-én délután 2 órakor,

SAJÁT GYÁRI HELYISÉGÉBEN
BAJÁN

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a t. részvényeseket az alapszabályok 3. §-a értelmében tisztelettel meghívja 

Baja, 1903. szept. 10. AZ IGAZGATÓSÁG.

«) az alapszabályok módosítása (16. §. b) pontja).
b) Dubs Marion "igazgatósági tagnak az igazgatóságból leendő elmozdítása tárgyában igazgató

sági indítvány és efölölt való határozathozatal.
c) Netán a 16. §. m) bekezdése szerint előterjesztendő indítványok, melyek amennyiben rész

vényesek állal terjesztetnek elő, csak akkor tárgyalhatok, ha a közgyűlés előtt legalább 3 nappal az 
igazgatóságnak Írásbeli indokolt indilvánvnyal bejelentetlek.

d) A jegyzőkönyv aláírásával megbízandó kel részvényes megválasztása.

19. §. A közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazottjaik által résztvenni szándékozó részvényesek kötelósek 
8 nappal a közgyűlés előtt részvényeiket, a le nem járt szelvényekkel együtt a Bajai Kereskedelmi és Iparbanknál, 
mint a társaság pénztáránál igazoló-jegy ellenében letenni.

BORSAITOK
A legjobb világhírű

MABIL-renflszer mái gyárivá, 
melynél a legcsekélyebb erőkifejtés mellett 
a leghathatósabb sajtolás érhető el, kettős 
működésű emeltvüs szorítással, aczél csavar 
orsóval, tölgyfa kosárral.

FA TÁNYÉROS sajtók 
fejjel.

SZÖLLÖ ZUZÓK. lend 
munkaképesség és könnyű 
kivitelben, teljes jótállás mellett jutányos 
árakban kaphatók: 

SCHMIDT MÁRTON FIAI J 
GÉPGYÁRÁBAN J

BAJA, Kaszárnya-utcza 6. sz. a. j □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

egyszerű Mabil

kerékkel, nagy 
járattal, kitűnő

®REISZ ÉS PORJESZ® MMi
BÚTORGYÁRA BÉKE S-C S A B A ■

____________ BAJA ■
OMT" Erzsébet királyné-uteza, volt Mészáros-féle ház. TM

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyári árak.

Mindenféle diszitő- és kárpitos munkák elvállaltalak.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


