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Böngészés.
(Városi k ö z g y ű lés u t á n.)

Tagadhatatlan, hogy a városi ellenzék 
megjelenése óta nagyot emelkedett a városi tör
vényhatósági bizottság nem egy gyűlésének 
niveatt ja. Viták, megbeszélések, gondolatok tisz
tázása egymást követik és amikor nem szemé
lyeket bírálnak, hisszük, hogy a tanács tagjai 
sem neheztelnek a hosszú vitákért, amelyek a ' 
közügy, a közjó érdekében folynak.

A legutóbbi közgyűlés is hozott nem 
egy tartalmas vitát, amely viták közül a leg
hosszabb a városi polgári iskolai tanerők 
fizetésemelésének napirendre tűzésénél folyt 
le. A magunk részéről nem vagyunk meg
elégedve az ezen kérdésnél hozott határo
zatok egyikével sem, mert egyiket sem tartjuk i 
czélszerünek.

Érthetetlen elöltünk, hogy hogyan lehet | 
népiskolai tanintézet tandijának felemelésé- ; 
vei foglalkozni, sőt tovább megyünk, érthe
tetlen, hogyan lehet tanerők fizetésemelésé
nek fedezésére felemelt tandíjakat kimutatni. 
Ellenkezik ez azzal a legmagasabb elvvel, | 
hogy a tudást minél olcsóbbá, minél inkább 
közkincscsé kell tenni a népoktatás fokán. 
Ha lehetséges volna az összes elemi- és 
polgári iskolák tandiját eltörülni, az volna 
az ideál. Sokan azt vetik ellen, hogy akinek 
az iskola kell, az fizesse meg. Ez az állítás 
sokszorosan nem igaz, mert legelébb is az j 
iskola közintézmény, mindenkinek birtoka és I 
iskolákat fentartani az állami- és emberi 
törvények szerint mindenkinek kötelessége. 
A tudáshoz való joga megvan a szegény
nek és gazdagnak egyaránt, tekintet nélkül 

arra, tud-e űzetni, vagy nem. A köznek köte
lessége iskolákat fentartani és a szegény 
gyermekeket is taníttatni. A népiskolák fen- 
tartása kétszeresen is kötelessége a köznek, 
mert a népoktatási intézetek közül a polgári 
iskola az, amelyet úgyszólván kizárólag a 
szegény emberek gyermekei frequeutálnak. 
Es mégis a bajai polgári iskolát tekintve 
helytelenítjük, hogy a tandíj felemeléséi brevi 
mami elvetették. Helytelenítjük azért, mert 
a tanulók nagy contingense jómódú vidéki 
szülök gyermeke. Baja város közönségének 
nem kötelessége, hogy nem bajai szülök 
gyermekei számára iskolát tartson fenn és 
bizonyos az, hogy amelyik vidéki ember fiát 
a városba adja, annak teljesen közömbös, 
hogy az évi tandíj 20 koronával több-e vagy 
kevesebb és 50—(>0 tanulónál ez jelentékeny 
összegre szaporodik.

Ami a polgári iskolai tanerők fizeté
sének emelését illeti, ki kell egész átalá- 
nosságban emelnünk, hogy hívei vagyunk 
annak az elvnek, miszerint mindenkinek 
az egyforma munkáját egyformán fizes
sék és amennyit az állam a polgári 
iskolai tanerőknek fizet, annyit fizessenek a 
községek és hitfelekezetek is, ha ugyanolyan 
iskolát fentartanak. Hiszszük is, hogy az 
állam el fogja rendelni, miszerint a községek 
és hitfelekezetek ugyanakkora fizetéseket 
adjanak, mint amilyeneket az állam ad, és 
ha nem képesek, következik az államsegély. 
Nálunk ezt be nem várták, mert igen sürgős 
volt a polgári iskolai tanerők fizetésének, 
felemelése, hiszen az összes városi polgári 
iskolákban alig van egy-két olyan iskola, 
ahol ekkora fizetéseik lettek volna, mint 
amilyen a bajainknak van.

Siettek a fizetésrendezéssel és össze
hasonlították fizetéseiket az állami tisztviselők 
fizetéseivel. De melyik fizetéssel? Azzal, 
amely csak javaslatban van meg, azzal, amely
nek törvényerőre való válását ember fia 
jelenleg meg nem mondhatja, amelyet más 
kormány tövéről hegyére felforgathat, mielőtt 
beadja az országgyűlésnek tárgyalás végett. 
Siettek vele és nem gondolták meg, hogy 
csekély várás nem ártott volna, hogy okos 
dolog lett volna a polgári iskolai tanerők 
fizetésének rendezésével várni addig, míg a 
kormány is rendelkezik és esetleg jelentős 
államsegélyt kaphattunk volna.

Elhibázott dolognak tartjuk e fizetés
rendezést azért, mert ok nélkül kiszakították 
ezt a hivatalnokok fizetésrendezésének kom
plexumából. Mert az igazság azt kívánja, 
hogy mindenki, aki a város pénztárából 
húzza javadalmazását és a város közönségé
nek bizalmából visel hivatalt, képességei, 
qualifikácziója és a rábízott munkája szerint 
kapja fizetését. Már pedig, ha a polgári isko
lára képesített tanerők ilyen szép — tőlünk 
nem sokallott és nem irigyelt — fizetést 
kapnak és itt nem szabad figyelembe 
venni, hogy köztük 3 középiskolai képesítésű, 
mert azok is csak polgári iskolai tanerők 
mennyire kell majd emelni a jogvégzettséget 
kimutató tisztviselők fizetéséi, akik nem lehet
nek mostoha gyermekei a város közönségé
nek ? És miből fogják felemelni, mert fel 
kell emelni a fizetéseket?

Végezetül pedig kérdezzük, hogy mikor 
emelik majd föl az elemi iskolai tanítók fize
tését abban az arányban, amilyen arányban 
az állam javasolja? Vagy az elemi iskolai 
tanítók a mostoha gyermekek? Vagy nincs
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Egy-két napi otthontartó pihenő után, mikor i 
már a zöldszemü Sugovieza hús habjaiban jól 
lemostuk magunkról az útiport, mikor már a peczá- 
lókkal fogott ezüstpikkelyii halakból főzött kitűnő 
halászlével is lelve volt a gyomrunk, befogtuk ismét 
a „gyaloglovainkat" és Csávolyra hajtottunk, mivel
hogy azt mondja a jó magyar közmondás, hogy 
„a hal úszhatnék, az ökör meg ihatnék". Hát a 
halakat mi is meg akartuk úsztatni a csávolyi 
híres „Lacrimae Ghrisli“-ben. Csávolyon „lőre" 
terem csak, de az akkori jóhumoru jegyző clke- i 
résztéllé a csávolyi „l>rékót“ Lacrimae Ghristinek, 
mert hát az olyan savanyu volt, hogy aki ivott 
belőle, annak a szemei krokodil-könnyeket hullat
lak. ügy járt, mint az egyszeri angol, akinek, 
mikor a katymári nagyhírű „zsindeles" csárdában 
egyszer gulyást evett, úgy égette az erős paprika - 
a gyomrát, hogy a szemén jött ki a füstje.

Bajától Csávolyig olyan műál volt akkoriban 
homokból (bizonyosan meg van az még mai nap 
is), mint a Szahara sivatagon. Nyakig lábolt benne 
az ember. Nagy fáradtan értünk be a községbe, 
hát jól esett a „vinkó" is.

A csávolyi kántor német ember volt, de I 
magyar nadrágban és zsinóros mentében járt. 
Ezzel akarta dokumentálni a magyar érzelmeit. 
Jól tette. Nem váll a szégyenére 1

Hát, amint letelepedtünk, jól befalatoztunk 
és még jobban „benyaltunk". Az öreg nótárius is 
a társaságunkba keveredett és vig humorával trak- 
tált bennünket. Sokban hasonlított a peleskei nótá
riushoz a viseletében ts, a jó kedveben is. Mikor 
a „vinkó" még nem egészen a fejünk tetején jött 
ki, hát a nagy vigság közepette rágyújtottunk jó i 

magyar nótákra is. Jásó testvérünknek kitűnő 
hangja volt, az vitte hát mindig a „fötónust". 
Volt akkoriban egy széliében dalolt nóta Baján. 
A bajai ponyvairodalom terén árulgatlák. A diák
ság ezt dalolta legtöbbnyire jó kedvében. Az öreg 
kántor is nagyon szerette a jó nótákat, egyre 
biztatta hát Jásól, hogy fújja el és Jásó rákezdte:

A bajai lány,
Jaj bo’ halovány, 
Halovány a két orczája, 
Pirosító kéne rája, 
Jaj bo’ halovány I

A szép baritonja szinte megrezgettelte a 
csendes esti levegői. Szívhez szólóan, gyönyörűen 
hangzott a nóta az ajkairól. Az öreg kántor örö
mében egészen magánkívül volt. Mikor pedig vége 
volt a nótának, széltekintett Jásó az asztalon álló 
szódás és boros üvegeken, mintha csak azt akarta 
volna mondani, hogy:

—■ Kiszáradt a torkom, mit iszunk most?...
A jó öreg kántor megértette ezt a szomorkás 

tekintetet és a nagyobb humor kedvéért igy szólt 
németül :

— Brúder 1 Was trinkst? Sodawasser, oder 
Wein ? . . .

Jásó égszinü szemei felvillantak és mert bort 
inni magyarul és németül egyformán tudott, de 
értett is a „dér, die, das“-hoz annyit, mint a hajdú 
a harangöntéshez, hát ö is németül gagyogott, 
mondván:

— Sodawasser mit lVein/ . . .
No, ennek a kijelentésnek meg volt a hatása. 

Még a szomszédos felsöszentiváni jegyzőnek is ég 
felé állt a hajaszála attól a nagy hahotától, amit 
az esti szellő szárnyaira kapott és átvitt Csávoly- 
ról a szomszédba, pedig olyan sima volt a kopo
nyája, hogy szivacsosai fésülködött.

Volt is ezután a „Lacrimae Christi“-nek 
olyan keletje, hogy másnap a sugoviezui békák is 
gyomorrágást kaptuk tőle. De a falit „pennája" is 
azt mondta, mikor elbúcsúztunk;

— Még egy ilyen győzelem és veszve vagyok.
*

A pacséri kántor híres volt a maga nemé
ben ; nemcsak azért, mert országraszóló jó hangja 
volt, de azért is, mert nem tudta a szájában 
egyáltalán megtartani a bort, begurult az mindig 
a feneketlen gyomrába.

Igaz, hogy a hangja rezgett már egy kicsit, 
mint a Vajda Gyurka trombitája, ha erősen bele
fúj, de a torka nem rezgett még egy kicsit se.

A latin nyelvhez is konyitott egy kicsit. Tudta 
azt, hogy belőle ez a legjobb kádenczia: „Hic, 
haec,hoc — pinczetok!’ Olyan „magister-preceptor"- 
féle volt ö a faluban. Kántor is, tanító is. Ha 
egyik mesterség pangott, űzte a másikat.

Hát ö nagyon szeretett elévödni a vándor-
I diákokkal. Valamikor talán ö is az volt.

Egyszer utunkba ejtettük Pacséron az ö 
domíniumát is. Volt csirke, liba, kappan, puha 
ágy és paplan. Mind olyan dolog, amit a diák 
meg nem vet. De volt még valami: egy hordó 
„gyüdi bikavér". Ezt a kántor a gyüdi barátoktól 
kapta ajándékba, mivelhogy évenként, nyár köze
pén, de többször is „odaizzasztotta" a keresztény 
híveit barátot látni. Hát bizony, az a jó nedű, 
valamennyiünkből Galileit csinált. Az inga-mozgás 
törvényeit „lábbalfoghatólag" praktizáltuk. Egyi- 
küiik-másikunk gyakorolta magát az : „lm arezunkra 
borulunk“-ban is. Persze, hogy jobb szeretett volna 
valamelyik pacséri szép leányka keblére borulni, 
de hát a kántor „szigorú erkölcsű" ember lévén, 
a szépséges leánykáival ilyenkor „rózsafüzért" 
morzsoltalolt, nehogy elevenen elkárhozzanak. Elég 
volt, hogy mi a poklok tornáczába kerültünk.

Beszélgetés, tréfálkozás és ivás közben szoba
kénül a gyüdi búcsújárás is. Es mert éppen készült 
a kántor a híveit Gyüdre vezetni, hát meginvitált 
bennünket is. Mi szabadkoztunk ugyan, de ö any- 
nyira magasztalta ezt a kirándulást, hogy végre 
is kapaczitált bennünket. Elindultunk vele egy hét 
múlva Gyüdre és nem bántuk meg. Mert nemcsak 
a termeszét szépsépét élveztük, de Jásótiak egy 



1903. BAJAI HÍRLAP. szeptember 20.

protekeziójtik, aki lótna-futna értök? \agy 
az ö munkájuk nem elég becses?

Elhamarkoiltuk a fizelésrendezést ala
posan és ezt csak azzal reparálhatjuk ki, | 
iia rendezzük az elemi iskolai tanerők és a 
tisztviselők íizetését is. Ez immár halaszt- 
katlan kötelesség.

Rendkívüli városi közgyűlés.
— Szeptember 15. ;

Gyéren látogatóit padsorok elölt nyitotta meg 
az elnöklő Sehmansz Endre főispán d. u. 3 órakor | 
a szeptember havi rendkívüli közgyűlést.

A programúi iránti érdeklődésnek kezdetben 
nyoma sem látszott, de az ellenzéki városatyák I 
tömeges megjelenésével valamivel élénkebb han
gulat és kis vitázó kedv is vonult be a közgyűlés
terembe, mely azután egyetlen fokkal sem szállt 
lejebb az este hét óráig eltartott közgyűlés során.

Higgadt és nyugodt vita-modorban tárgyaltak 
a napirend sok fontos kérdését és valóban a kul
túráért való ideális áldozatkészségének adta tanti
jeiét közgyűlésünk, mikor nta — helyi gazdasági 
életünk teljes pangása jegyében — fölemelte a 
városi polgári iskolai tanitók fizetését.

Nem irigyeljük tanítóinktól ezt a—bizonyára 
kiérdemelt anyagi elismerést, de nem hallgathat
juk el mi sem azt a közgyűlésen megnyilatkozott 
aggályunkat: hogy ez a fizetésemelés most épen 
nem időszerű, most, mikor városi gazdasági álla
potaink a lehető legnyomorúságosabbak és biz 
vannak mások, — szegény, küzködö hivatalnok
embereink — kiknek ügye sokkalta sürgősebb 
orvoslást követel, mint a polgári iskolai tanitók 
fizelésjavilása.

Ha azt a kérdést bizottságok és albizottságok 
alakításával el lehetett halasztani szinte belátha
tatlan időkre, ügy hisszük, a polgári iskolai tanitók 
ügye is megvárhatta volna, mig jobb napok virrad
nak reánk.

A közgyűlés áldozatkészsége, a mai válságos 
gazdasági viszonyaink közepette tehát igazán meg- 
örökítésre méltó, és valóban csak fokozottabb 
munkálkodásra serkentheti a városi polgári iskola 1 
tanitótestületét e város közönsége irányában.

Elhatározták azután Deák Ferenez századik 
születésnapjának impozáns megünneplését, m ely I 
után — általában a tanács javaslatait fogadván 
el — gyors egymásutánban tárgyalták a programúi 
többi pontjait.

A közgyűlés részletes lefolyását a kővetke
zőkben ismertetjük :

A főispán délután 3 órakor megnyitván az 
ülést, olvastatott:

1. A nagyin, m. kir. Belügyminisztériumnak 
leirata a városi útkaparók nyugdíjjogosultsága tár
gyában hozott közgyűlési határozatnak jóváhagyása 
iránt. — Tudomásul szolgál.

2. Föispáni átirat a I. évi július hó 14-ik nap
ján megtartott számonkérö szék eredményéről. — 
Az átiratot, mely dicsérettel emlékezik meg a városi 

újabb találmányában is gyönyörködtünk. Pedig ’ 
szabadalmat sem kért rá.

Útközben jó hideg sülttel enyhítettük az I 
éhünket és szerelmesen csókolgattuk a kulacs ' 
száját. Minden fa árnyékában kitekerte az öreg a 
kulacs nyakát és azt mondta:

— Bibimus . . . fratres I
Ittunk és megint ittunk.
Jásó testvérünk azonban csak akkor szorít

hatta magához a kulacsot, mikor már az elöének- 
lést elvégezte, lévén az ö érczes hangja oly kel
lemes benyomással a hívőkre, hogy nem a kántor 
uramat, hanem csak öt akarták hallani az elő- 
éneklésben.

Még nem értünk be egészen Gyüdre, mikor 
elfogyott a litánia szövege. Csak még egy strófa 
volt hátra. Jásó nem akarta azt megint elölről i 
kezdeni, mert hosszan tartott volna, de mást sem 
tudott elöénekclni. Az öreg pedig egyre nógatta:

— Tovább, tovább I .. .
Jásó nőin tudta, hogy mit énekeljen tovább, j 

Pedig a volt malhematikai professzorunktól, a jó 
Szutrély Pistától megtanulhatta volna, hogy ott 
kell kezdeni a dolgot, ahol az ember abbanhagyla. 
Mert amikor magyarázott és pl. éppen azt a kép
letet irta a táblára, hogy: .... de az
iskola kis harangja véletlenül ugyanekkor órát csi
lingelt, abban hagyta a képlet kifejtését és a kő
vetkező órán Így folytatta : . . . egyenlő lány. a-val. 
mert itt hagytuk el a mull órán. De mondom. 
Jásó ezt nem tudta és mert az öreg kántor egyre 
biztatta, hogy: tovább . . . tovább . . . hát égy 
bizarr gondolata támadott és hogy az öregnek á 
kedvét el ne vegye, hal elénekelte neki a strófa 
helyett azt is, hogy hol nyomódott ez a litánia, 
—- mondván:

— Xyomattatotl Bucsánszkynál, Budapesten.
És a hívők nagy ájtatossággal és lassít von-

hivalalokban tapasztalt rendről és pontosságról 
helyesléssel fogadják.

3. A közigazgatási bizottság'évközi jelentőse 
az 1903. év első feléről. Dr. Valentin Emti 
bizottsági tag, azon ellentmondásra találó állás
pontjának hangoztatása mellett, hogy a közgyűlés
nek igenis van hozzá joga, sőt kötelessége, hogy 
a jelentést részleteiben is vita tárgyává legye, azt 
óhajtaná, hogy egy sablonos és mindent rozsás 
színben látó roferada helyeit, a város régi jogos 
óhajai és méltánytalan sérelmei, nevezetesen tart
hatatlan közbiztonsági állapotaink is tudomására 
adassanak e jelentés utján ■ a kormánynak. 
Indítványát szinte indokolás nélkül a többség le
szavazta és a jelentést változatlanul tudomásul vette.

Következett:
4. Budapest székesfőváros közönségének meg

hívója a Deák Ferenez születésnapja századik évfor
dulóján f. évi október 17-én Budapesten rendezendő 
ünnepélyre. — Egyhangú helyeslés közben elhatá
rozzák, hogy Baja város közönségének képviseleté
ben dr. Reich Aladár orsz. képviselő és dr. He
gedűs Aladár polgármester vesznek részt a hazafias 
ünnepségen és a város nevében koszorút tesznek 
a haza bölcsének kercpesi-úti síremlékére.

5. Bizottsági javaslat Deák Ferenez szülelés- 
napjalOO-ik évfordulójának megünneplése tárgyá
ban. — A javaslat értelmében a következőkben 
állapítják meg a helyi ünnepélyek prograinmját :

I. F. évi október hó 18-ár. délelőtt 10 órakor ün
nepi díszközgyüs lesz a városházán, mely alkalommal 
jegyzőkönyvbe iktatják Deák Ferenez emlékét és 
érdemeit és Heller Rikárd polg. isk. igazgató ünnepi 
beszédet mond. 2. Az összes felekezetek templomaiban 
ünnepi istentiszteletet tartanak, melyen a hatóságok 
testületileg vesznek részt. 3. A várost az ünnep
napon föllobogózzák. 4. Megfestetik a közgyűlési 
diszterem részére Deák Ferenez arczképét.

A határozatot általános lelkesedéssel fogad
ták el.

A napirend következő pontja :
6. Az 1901/902. évi törvényhatósági közüli 

zárszámadás. — Tudomásul szolgál.
7. A városi tanács jelentése a régi kórház és 

a Rajesányi-fele épület lebontása és anyagának 
eladása iránt megtartott árlejtés eredményéről. — 
Uj árverést rendelnek el.

8. Ugyanannak javaslata az uj városi közkór
ház jövő évi költségelőirányzatának és a folyó évi 
pótköltségvetésnek megállapítása iránt. — Vita után, 
melynek során kiderült, hogy az uj városi közkór
házban 1 korona 8(> fillérre emelték föl a napi, 
ápolási dijat, a költségvetést megszavazzák.

9. Ugyanannak javaslata Fehér Károly kór
házi föápolónak végkielégítése tárgyában. — 271 
korona végkielégítést kap.

10. Ugyanannak jelentése a szegedi utón levő 
városi közkúlnak helyreállítása tárgyában. — A 
javaslat értelmében a helyreállítás elhatároztatik.

11. Ugyanannak jelentése a Tavasz- és Pacsirta- 
utcza sarkán lévő közbiztonságellenes kút helyeit 
létesített közös kút költségeihez való hozzájárulás 
tárgyában. — Megszavazzák.

12. Ugyanannak jelentése a házi pénztár 
fizetőképessé léteiére 10.000 koronának ideigle-

tatottsággal utána énekelték, hogy: „Ny-o-mat-la- 
ha-to-otl Bu-hu-csánsz-ky-hi-ná-ál, Bu-u-da-pes-le- 
hen . . .

Bennünket majd szétszedett a nevetés ördöge, 
de Jásó olyan komoly volt, mint „Sanyaró Vendel1' 
a hónap végén a Malákné kirakata előtt. Az öreg 
kántor pedig, mivelhogy a boróka már nagyon is 
a fejébe szállt, a tenyereit csapkodta össze és 
ujjongva mondta:

— Ez volt a legszebb strófa . . . ilyent még 
nem hullottam Pacséron I

No, mi bejártuk az egész nagy „Bácsországot", 
de sehol sem hallottuk.

Hát ilyen víg napokat élt az akkori diákság 
a vakáczióban. Akárhová tette is be a lábát, szí
vesen fogadták. Bort, búzát, baraczkot, tarkafaiku 
malaczol raktak elébe. Mikor pedig elmúlt a vaká- 
czió és vége voll a „heje-httjának“, megfogta a 
könyvet és áldozott a tudománynak. Mert azt tar
totta, hogy nemcsak kenyérrel és hússal él az 
ember, hátiéin az Isten igéjével is!

Eltűntek ezek a jó idők és velük együtt a 
„garaboncziás" diákok is. A mostani fiatalság nem 
érti föl a dicső múltat és gőzerővel rohan a ködös 
jövőbe. Csak Baja város áll még szépen a helyén. 
Álljon is, hogy a szőke Duna csacska habjai még 
soká, nagyon soká locsoghassák a lábainál az 
odatévedt utasnak, hogy:

Hej, itt hajdan víg élet volt, 
Muzsika szólt, diák dalolt, 
A babáját átölelte.
8 hármat rikkantott a kedve I . . ,

(Vége.)

■ neson a nyugdíjpénztárból történi kölcsönvételóröl. 
Tudomásul veszik.

13. Ugyanannak jelentése a városi bérház 
keleti oldalán levő II. számú bolthelyiség korhadt 
padlójának helyreállítása tárgyában. — A szükséges 
kiadási megszavazzák.

Tisztviselöválaszlás következett ezután, még 
i pedig :

14. Egy II. őszi, végrehajtói állásnak válasz
tás utján leendő betöltése. ■ A jelölés megejtet- 
vén, az első helyen kandidált Móder Alajost egy
hangúlag megválasztják. 2-ik helyen I aradi Dániel, 
harmadiknak Hónai Ernő volt jelölve.

Élénk vitára szolgáltatott okot a tárgysorozat 
15-pontja:

15. A városi polgári iskola igazgatójának és 
tanári karának kérvényé javadalmazásuk feleme
lése iráni. — Dr. Valentin Emil élénk színekkel 
világítja meg teljesen pangó gazdasági életünknek 
ezer baját, és ezért elvben ellene van a fizetés
emelésnek. Méltányosságból mégis megszavaz az 
igazgatónak 400 korona, az egyes tanároknak 
200- 200 korona fizetésemelést, do a tanács állal 
javasolt és a városi túlságosan megterhelő nagy 
fizetésemelésbe bele nem megy. — Dr. Reich 
Aladár, minden iskolaügyi kérdés iránt való szim
pátiájától indíttatva, megszavazza a fizetésemelést, 
de tiltakozik az ellen, hogy az Így előálló kiadási 
többlet landijemelés állal fedeztessék. Ez ellenkezik 
a kötelező iskoláztatás és a tanulási szabadság

| elveivel, melyeket korlátozni és ezáltal a közmű
velődés elől a szegényeket elzárni nem szabad.-- 
Miután még Z>r. Bemliart János pro- és Czérnay 
Imre kontra szóltak a tanácsjavaslathoz, határo
zatba ment: hogy a polgári iskolai igazgató kezdő 
fizetése 2400 koronában állapittalik meg, a tanárok 
fizetésének minimuma 1600 kor., mely 4 évi mű
ködés után 1600 koronára, további 3 évi tanár
kodás után pedig 2000 koronára száll föl. Ezután 
öt Ízben van még joga a tanárnak 160, 200, 250, 
és 300 koronás korpótlékokhoz. —■ A jelenleg 
működő tanárok eddigi összes szolgálati évei be
számíttatnak és 1904. évi szeptember 1-én már 

| az ezúttal megalkotott szabályrendelettel megálla
pított magasabb fizetést kapják. Elfogadtatott dr. 
Reich Aladár indítványa is, hogy ez a íizetésjavitás, 
tandijemelés nélkül történjék meg.

Vegyes érzelemmel fogadták a csekély több
ségnek ezt a határozatát már csak azért is, mert 
— mint említettük — vannak sokkal rosszabbul 
dotált és kétségkívül hasonlóan érdemes hivatal
nokaink, akik régebben kérték fizetésük megjaví
tását, mint a városi polgári iskolai tanárok, és 
még most is várják.

A napirend hátralévő része immár alig oko
zott vitát.

16. Berger Ármin, Halász Béla, özv. Vitils 
Józsefné és Witzthum József boltbérlők kérvénye a 
bérleti időnek 3 évvel leendő meghosszabbítása 
iránt. — Meghosszabbitlalik.

17. Dr. Beczássy Gyula kerületi orvosnak 
kérvénye szegények és a városi szolgaszemélyzet 
részére szabálytalanul rendelt 84 gözfürdöjegy árá-

, nak leírása iránt. — A leírást elrendelik.
18. A bajai gör. kel. szerb egyházközség kér

vénye iskolája részére 3 itt. öl lágyfa helyett 3 m. 
öl keményfának évenkénti kiadása iránt. — Meg-

j kapja.
19. A siketnémák és vakok szegedi intézete 

| felügyelő bizottságának felebbezése Babocsai-Miko-
vics József siketnéma gyermek további oktatására 
szükséges költségek fedezése tárgyában hozott 
tanácsi határozat ellen. — Az idei iskolai évre 
szükséges költségeket, a tanács kezdeményezésére 
társadalmi úton szerzik be; jövőre ellenben ez a 
kiadás a költségvetésbe fog beillesztetui. Ehhez a 
tárgyhoz id. Perczel Miklós, dr. Reich Aladár és 
dr. Valentin Emil szóltak hozzá pártolólag.

20. Mocsányi Károly kórházépítési vezetőnek 
felebbezése a vele kötendő szerződés tárgyában

| hozott 11,179. kig. 1903. számú tanácsi határozat 
ellen. — A felebbezés egyhangúlag elulasiltatik. 
— Dr. Valentin Emil kérdést intéz e tárgygyal 
kapcsolatban a polgármesterhez: miként szándé
kozik eljárni Mocsányival szemben, amiért ez a 

| kórházi terveket és az ezekre vonatkozó okmá
nyokat a napokban —■ köztudomás szerint — jog
talanul magával elvitte és követeli a büntető el
járásnak ellene leendő megindítását. — A polgár
mester megnyugtató válaszára, hogy épen a 
közgyűlés tartama alatt hozzá érkezett levél szerint, 
a kérdéses iratok immár megkerültek, e tárgy 

i fölött napirendre tértek.
21. A „Kiss Ernö-szoborbizollság" kérvénye 

a szobor költségeihez való hozzájárulás iránt. •— 
50 koronát megszavaznak.

22. Özv. Krékity Jánosné kérvénye özvegyi 
nyugdijának és kisk. gyermekei nevelési járulékának 
utalványozása iránt. — 161 kor. utalványoztad.

23. Hulovics Hermina bajai lakosnak kér
vénye építkezés czéljára 9 ü-öl közterületnek át
engedése iráni. (Első szavazás.) — A jövő köz
gyűlés napirendjei-e kitüzelik.

24. A peslmegyei ármenlesitö társulatnak kér
vénye gátörház czéljára a posványosi közterületből 
600 □-ölnek ingyenes átengedése iráni. (Első 
szavazás.) -- Második szavazásra kilüzctik.

25. Özv. Brudcr-Neumium Ida szülésznői 
oklevelének meghirdetése. — Megtörténik.

26. Szenlgyörgyi Lajos alkiipilánytiuk kei-
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vénye egy havi szabadságidő engedélyezése iráni. 
•— Megadatik.

27. Bisehofl' Károly lovcltárnoknak kérvényé 
egy havi szabadságidő engedélyozéso iránt. Meg 
adatik.

28. Gardalils Lajos iktatónak kérvénye egy 
havi szabadságidő engedélyezése iráni. Meg
adatik.

Végül következel! a közgyűlés napirendjére 
utólag kitűzött kővetkező tárgy :

Belügyminiszteri leirat az új közkórház alap
szabályainak és házrendjének jóváhagyása tar- ] 
gyában.

A belügyminiszter némi módosítással jóvá
hagyta a föllerjeszlelt alapszabályokat és házirendet, i 
minek folytán n közgyűlés elhatározza, hogy a 
rendszeresítendő állásokra a lapunk hírrovatában 
közölt pályázatot kiírja és a kórházi bizottság meg
alakítása iránt intézkedik.

Egyúttal a közgyűlés méltányolva dr. Ladányi i 
Mór eddigi kórházi főorvosnak városunk közegész- ' 
ségiigye, valamint a városi kórház fejlesztése körül 
szerzett bokros érdemeit, elhatározza: miszerint 
az uj városi közkórházban betöltendő igazgató fő
orvosi állásra pályázatot ki nem ir, hanem ebben 
az állásban dr. Ladányi Mór eddigi kórházi fő
orvost megerősíti.

Ez a határozat minden oldalon közmegelé
gedést. kellett és a közgyűlés megragadta az alkal
mat, hogy a köztiszteletben álló orvost lelkes óvá- 
cziókban részesítse.

Ezzel a közgyűlés este 7 órakor véget ért.

S. Zoltán.

Helybeli és vidéki hírek.
A közigazgatási bizottság szeptemberi ülése. 

Schmausz Endre főispán elnöklete alatt folyó hó 
15-én tartotta meg közigazgatási bizottságunk 
szeptember havi rendes ülését. A bizottsági tagok 
csaknem teljes számmal jelentek meg és érdeklő
déssel folytak be az egyes tárgyaknál fölidézett 
vitába. - Az ülés lefolyásáról a következő tudó
sítást veszsziik: A f. hó lö-iki ülésen volt első 
szereplése Popp Györgynek, az újonnan kinevezett 
pénzügyigazgatónak, kit az elnöklő főispán a bizott
ság nevében szívélyesen üdvözölt és aki a befolyt 
és hátralékos adókról összeállított és kiváló szak
értelemmel indokolt referádájával sok bivatoltság- 
nak nyújtotta tantijeiét — botrányosan elhanyagolt 
pénzügyi hivatalaink ezer bajának szanálására. 
Az cx-lex hatása különösen a bélyeg- és jogilleté
kek befizetése körül mutatkozik, mely tételnél 
— a jelentés szerint — az idén 8000 koronával 
fizettek be eddigelé kevesebbet, mint tavaly. Adót 
a bajai közönség, a lörvényenkivüli állapot elle
nére is eléggé pontosan fizet és e tételnél alig 
mutatkozik lényeges eltérés. — Általános örömet 
keltett a t. főorvosi jelentés, mely szerint: váro
sunk lakossága augusztus hó folyamán 24 lélekkel 
szaporodott, — oly eredmény, melyet immár reg 
sikerült elérnünk. 36 halálesettel szemben ugyanis 
60 születés áll a lefolyt augusztusban. — Miután 
még lölolvasták a kereskedelmi miniszter leiratát, 
mely szerint a baja-zombori vonalon, a Baja városa 
által kért harmadik vonatgarnitura a jövő év május 
hó 1-sejétöl kezdve, kisérletképen be fog illesztetni, 
az ülés véget ért.

Dr. Reich Aladár beszámolója. Dr. Reich 
Aladár, városunk országgyűlési képviselője, — hír 
szerint — október hó 4-én tartja első beszámoló
ját választóihoz, mely alkalomra több függetlenségi 
képviselőt is várnak le Bajára.

Requiem. Néhai Rosenberg Mór tekintélyes 
földbirtokos, a helybeli izraelita hitközség érdemes 
elnöke halálának évforduló napja alkalmából ma, 
vasárnap délután V26 órakor ünnepélyes requiem 
lesz az izr. templomban.

Uj állások a helybeli városi közkórháznál. 
A f. évi október hó 1-én megnyíló uj városi köz
kórháznál a következő újonnan rendszeresített 
állások várnak betöltésre, melyekre a pályázat 
immár kiíratott: 1. Kél osztályföorvos a sebé
szeti- és elmekórosztály vezetésére. Javadalmazásuk 
egyenként évi 2000 korona. 2. Két alorvos, akik 
a kórházban lakni kötelesek és magángyakorlatot 
nem folytathatnak. Javadalmazásuk egyenkint évi 
1000 korona, bútorozott lakás, füles, világítás és 
élelmezés. 3. Egy gondnok, évi 1600 kor. fizetéssel 
és 3(X) korona lakbérrel. 4.Egy ellenőr, évi 1300 
korona fizetés és 250 korona lakbérrel. A gondnok 
és ellenőr áltál egy évi lörzsfizelésnek megfelelő 
összeg leendő le biztosítékul. 5. Egy gépész, évi 
1200 korona fizetéssel. 6. Au/y fcqpws, (egyszersmind 
hivatalszolga.) Javadalmazása évi 600 korona, la
kás, fűtés és ruházat.

Fölhivatnak mindazok, kik az orvosi állásokat 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 1. t.-cz. 9. §-ának 
rendelkezéséhez képest felszerelt folyamodványaikat 
legkésőbb folyó évi szeptember hó 28-ik napjáig 
méltóságos Schmausz Endre főispán urnái Szabad
kán nyújtsák be, a többi állásokra pályázók pedig 
felhivatnak, hogy szabályszerűen felszerelt kérvé
nyeiket ugyancsak folyó évi szeptember hó 28-ig 
Dr. Hegedűs Aladár polgármesterhez adják be.

A jótékonyezélú Leányegyesület f. hó 17-én 
tartotta e suisonban első rendes közgyűlését, 
melynek tárgya volt a leköszöntek helyébe uj 

tisztikar választása. Erdős Margit alelnöknö nyitja 
meg a gyűlést és bejenli a mull évi tisztikar le
mondását, a választás tartamára Rosenberg Böskét 
kéri fel elnökül, ki dicséretremélló pártatlansággal 
presideált. A válaszlási küzdelmek elég zajosuk 
voltak, bár korlesfogások teljesen hiányozták. Mire 
kialakullak a vélemények, az eredmény a követ
kező lelt : Elnök szólöbséggel: Rosenberg Böske, 
alelnök ugyancsak szótöbbséggel: Rosenberg Adri
enné. A pénztáros Öblei' Ilonka, titkár Szász János 
és ellenőr Erdős Jakab isk. igazgató, a tagok 
egyhangú választású alapján megtartják állásukat. 
A mull évi jegyző Polliik Fánnyka urhölgy nem 
hajlandó tovább terhes állásai megtartani és igv 
a megüresedett tisztségre Székely Alfrédül egy
hangúlag megválasztják. A gyűlés aztán megválaszt 
tizenöt urleányt választmányi tagoknak, majd pedig 
az ügyvezetés és háztartás részletes és gondos 
megvitatása után feloszlik. Az egyesület kéri ez 
alkalommal is jóakaróit és pártfogóit, adományai
kat akár pénzben, akár természetben ne vonják 
meg ezentúl sem, hogy az egyesület unnál telje
sebben szolgálhassa humánus érdekeit.

A bajai színházépítés ügye stagnál. F. hó 
19-én szitiügyi bizottsági ülés volt a városházán, 
melyen nem csekély meglepetésünkre - - színház
építésünk ügye megint elodázást nyert beláthatatlan 
időkre. Az egy óra hosszat eltartott tárgyalás 
eredménye mindössze az volt, hogy dr. Hermán 
Adolf indítványát, miszerint a 100,900 koronás 
költségvetéssel kontetnpláll színház költsége a 
kulturális alapból fedeztessék, kiadatott előkészí
tésre a tanácsnak. Egyelőre tehát és miként a 
jelek mutatják, — meg jó pár évig a „Bárány 
Szálló” rozoga és tűzveszélyes nagytermébe kell 
eljárnunk szizházba, ha ugyan az idén egyáltalán 
kapunk színészeket ? I

Halálozás. Mager Károlyné sz. Thum Juliska 
úrnő, Mager Karoly helybeli kir. járásbiró, a járás
bíróság vezetőjének neje fájdalmas veszteséget 
szenvedett. Nagyanyja, özv. lilechl Károlyné szül. 
Groh Erzsébet úrnő folyó hó 11-én éjjel 11 óra
kor, éleiének 92.ik évében, a halotti szentségek 
felvétele után az élők sorából elköltözött. A halott 
hiill telemét folyó hó 13-án délelőtt 11 órakor a 
gyászházban nagy résztvevő közönség jelenlétében, 
melynek sorában a bajai kir. járásbíróság bírói és 
tisztviselői kara Tentmer Jenő kir. járásbiró veze
tése alatt testületileg és az ügyvédi kar számos 
lógja.) elenl meg, beszentclték és azután Zomborba 
szállították, hol ugyanaznap délután 4 órakor a 
Széni Rókus sirkertben örök nyugalomra helyezték.

Miniszteri köszönet Császka Györgynek. A 
hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy v vallás- 
és közoktatásügyi miniszter dr. Császka György 
kalocsai érseknek, a ki a bajai Miasszonyunkról 
nevezett római kalholikus iskola kibővítésére 40,000 
koronát adományozott, köszöuétél nyilvánítóiul.

Elhunyt gimnázista. Sándor Miksa, a hely
beli főgimnázium ötödik osztályának egyik legjobb 
növendéké pár heti súlyos szenvedés után, tífusz 
következtében f. hó 16-án elhunyt. — Temetésén 
az egész gimnáziumi ifjúság—tanáraival az élén — 
testületileg jeleni meg és koszorút helyeztek korán 
elhunyt pályatársuk ravatalára.

A „Bajai Czellövész Társulat" 1903-ik évi 
szeptember hó 27-én, a lövészkert összes helyisé
geiben, a zombori „Gasinó Egylet" dalárdájának 
szives közreműködésével, szüreti ünnepélylyel és 
libalövészettel egybekötött „évzáró tánczvigalmat" 
rendez. Belépőjegy nemtagok részére személyen
ként 1 kor. Jegyek előre válthatók Kollár Ágoston 
úr könyvkereskedésében. Kedvezőtlen idő esetén 
a dalos ünnep es a tánczvigaloin este fél 8 órakor 
a „Gasinó” termeiben fog megtartatni, a mit a 
Gasinó ormán nemzetiszinű zászló fog jelezni.

Az ünnepély sorrendje: Délután 3 órakor: 
Szüreti ünnepély, ugyanezen időben confetti, világ
posta. Este fel 7 órakor szőlő slb. elárverezése 
amerikai módon. Este fél 8 órakor a zombori 
„Casi nő Egylet" dalárdájának dalos ünnepe a 
lövészkert nagytermében.

A hangverseny műsora: 1. Gaál F., Balatoni 
nóták. Férfikar. 2. Schubert, Jó pásztorom. Férfi
kar. Zongorán kiséri Blumenlhal Károly úr. 3. 
Kelterer-Durand, Kegyeneznö. Zongorán és harmó
niámon előadják Marschall Béla és Tomcsányi 
Aladár urak. -1. Zichy, Szerenád. Férfikar. Zongo
rán kiséri Blumenlhal Károly úr. 5. Mi a haza? 
Melodráma. Szövege Ábrányitól, zenéje dr. Horváth 
Ákostól. Szavalja: Rácz Soma úr. Zongorán kiséri 
Marschall Béla úr. 6. Huber, Királyinduló. Férfikar. 
Zongorán kiseri Blumenlhal Károly úr. (Bővebbet 
a kibocsátandó meghívók.)

A „Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű
öntők Szakegyesülete" bajai csoportja folyó hó 
12-én szombaton, az egyleti helyiségben sikerült

TleniasKzonyi és lakodalmi 
selyemszövetek óriási választókban. Legmagasabb divata genrekben, fehér, fekete és színes a legolcsóbb 
nagybani árakban méter- vagy ruhaszámra bárkinek bér- és vámmentesen. Gyönyörű foulardok 1 korona 

20 fillértől kozdve. Minták a kívántak megjelölésénél bérmentve. Levélportó Svájczba 25 fillér.

Selyemszövetgyár Unión

ÓRIEPCR AP0LF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
2 kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

társasvacsorát rendezett, mely igen kedélyos han
gulatban folyt le. Vacsora után tombola volt, 
később Wernberger Lajos előadta Jókainak .. A kontó- 
esinálás mestersége- ezimíi monológját kellő tudás
sal. melyet ' a jelenlevők élénken megtapsoltak. 
Utóbb a fiatalság tánezra perdült és hajnalig jól 

' mulatott.
A bács-almási apátplébanos halála. Mint a 

szomszédos Bács-Almásról őszinte sajnálattal érte
sülünk : Báes-Almás nagyérdemű és közszeretetben 
álló apálplébánosa, Kovátsils Máté, f. hó 16-án 
reggel, a 1 laldoklók szentségeinek ájtatos felvétele 
után elhunyt. A megboldogult régi bácskai nemes 
család sarja volt és a közügyekben tanúsított 
lankadatlan buzgalmáért, de mint egyházának buzgó 
papja is. a megye határain túl is kitűnő hírnév
nek örvendett. — Tavasz óta betegeskedett. Súlyos 
bajára Karibiidban keresett gyógyírt, onnan azon
ban a halál csiráját hozta magával haza. Régi 
szívbaja akuttá válván, rohamosan léptek föl a 
vizi betegség tünetei, a melyet a kitűnő orvosi 
segély csak elodázni tudott. Temetése csütörtökön 
délután ment végbe a környékbeli papság és a 
megye sok előkelőségének valóban impozáns rész
vétele mellett. A bajai plébánia és a rk. tanítótes
tület Fo/m/s Dániel apátplébánossal az élén, testü
letileg jeleni meg a temetésen.

48-as bajai honvédek köszöneté. A „Bajai 
Kereskedelmi Casinó" választmánya az 1848/49-es 
elaggott honvédek részére havi 1 korona segélyt 
utalványozott. Ezen kegyes adományért hálás kö
szönetét nyilvánítja a bajai 1848/49-es honvédeket 
segélyező bizottság.

Csalárd bukásért elitéit bajai kereskedő. Egy 
bajai kereskedő csalárd bukási ügyével foglalkozott 
f. hó 16-án a szegedi Ítélőtábla. Marosi (Mittler) 
Lipót bajai üvegkereskedö néhány hónap előtt 
esődbe került. A szabadkai büntető törvényszék 
vád alá helyezte a kereskedőt, mert úgy találta, 
hogy több hitelezőt összesen 62 ezer korona ere
jéig megkárosított. Ezért, mint annak idején kö
zöltük, 2 évi börtönre Ítélték. A tábla most fog
lalkozott ezzel az ügygyei, és dr. Bruck Samu hely
beli ügyvéd védelmének meghallgatása után, Marosi 
büntetését 8 havi börtönre szállította le.

Gyönyörű ajándék jut mindazoknak teljesen 
ingyen es bérmentetlenül, akik az Egyetértés poli
tikai napilap előfizetőinek díszes sorába lépnek. 
Ez az ajándék egy értékes disznói. amelynek 
egyetlen müveit magyar család könyvtárából se 
szabad hiányoznia. A munka a Rákóczy-korszak 
ismertetése lesz Írásban és képben, hivatott Írók és 
ihletett művészek alkotásában hü lükre Magyar
ország legszebb és legdicsőbb korszakának. A 
pon ipás diszmiivel karácsony ünnepére minden 
egyes előfizetőjének megküldi az Egyetértés, s 

1 ezenfelül az előfizető a legjobb, legterjedelmesebb 
j és legmagyarabb újságol kapja naponként. S ez sokat 

jeleni a mai válságos politikai viszonyok közölt, 
amikor a nemzeti jogoknak és szabadságoknak 
jóformán utolsó védőbástyája a hazafias sajtó. A 
küzdelem nehéz napjaiban ez a sajtó hivon kitar
tott a harezosok mellett, s inig egyfelől buzdította 
és bátorította a küzdőket, másfelől megnyerte 

j számunkra a felébresztett közvéleményt, amelynek 
vezetője és szószólója lelt. A sajtó c nemes ver- 
venygesében mindvégig az Egyelértés-á volt az 
elsőség s a diadalból öt illeti meg az oroszlán, 
rész. Az Egyetértés mindezeken felül a legterjedel
mesebb és legjobban értesült magyar újság, a mely 
nemcsak a közlések leggazdagabb tárháza, de iro
dai mi müvekkböl is a legkivalóbbakat és legérté
kesebbeket adja az olvasóinak. Az Egyetértés 
előfizetési ára egy hónapra egy forint nyolezvan 
krajezár s előfizetni lehet (legczelszerübben posta
utalványon) a kiadóhivatalban, vármegye utcza 

■ 11. szám.

Nyilttér.*)
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AjAnihntó. E víz közömbösíti a bor Havát és az italnak 
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(•E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a 
szerk.
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FISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRUHÁZA

B A J Á N.

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

NÖI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK- 
i- D1VATÁRUHÁZAMAT < 

több árúczikk hozzávételével meghöviteltem, ugyanis 
nagybani

BliOÜSE ÁRUSÍTÁST
vezettem be, kezdve a legegyszerűbb hazi-blousok- 
tél a legdíszesebb kivitelig.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyártását, 
ugv színes mint feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek gyorsan és 
jutányosán sajat műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemesen kibővített legújabb divatot és leg
jobb gyártmányú férfi- és gyermek kalapok, úgy
szintén mindennemű sapkák nagy raktáromra bátor 
vagyok a n. i. közönség szires figyelmét felhívni.

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

Stiglitz és ünger-féle fehérnemű, menyasz- 
szonyi kelengyék egyedüli elárusitásu ezégetn áltál 
eszközöltetnek.

Minthogy több évi működésein alatt alkalma volt 
a nagyérdemű közönségnek pontos és szolid kiszolgálé*  
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

Fischer Pál.

EGY ROKONÁÉRT
portóinentesen küld az Orvosszövetség 

sorsjátékéhoz egy sorsjegyet az

Országos Sajtóiroda,
Budapest, Kemény Zsiginond-ulcz.a 11.

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

50.000 korona.

SZERENCSE FEL!
I korona

I sorsjegy.

I korona

I sorsjegy.

Már

I koronáért

Törlesztéses
50.000
korona nyerhető.

ORVOS- 
sorsjáték 

Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a.

Már

I koronáért

50.000
korona nyerhető.

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 fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Főnyeremény <»<»<» kor, ért.
€gy Sorsjegy ára I koropa.

Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sors
jegyek nagy kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tisztelettel kér
jük. hogy a sorsjegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem 
nagybecsű megrendelését szíveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, 
mert a húzás már

I’. é. október lió lO-én lesz.
Orvos-sorsjáték központi irodája:

Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a.
Sorjegyek kaphatók helyben:

Koísehild Zsiginondiiál.
ŐS minden dohánytözsdében, valamint minden vidéki városban.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


