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Iparosok nyugdíja.
Ugyanezen czím alatt és helyen foglal

koztunk lapunk folyó évi 34-ik szániában 
társadalmunk ezen egyik legnépesebb osz
tályának eme fontos, mondhatnánk élet
kérdésével.

Elmondottuk akkor, és teljes meggyő
ződéssel ismételjük most is, hogy a magyar 
kisipar megmentése nemzeti érdeket, annak 
felkarolása és pártolása hazafias kötelességet 
képez. De ugyanakkor hangsúlyoztuk azt is, 
hogy az igy felkarolt és pártfogolt iparos- I 
Ságnak viszont szent kötelessége önmaga 
és családja jövőjét kellőleg biztosítani, s | 
munkaképtelensége idejére magát és övéit 
az élet bizonytalanságainak ezer esélyével 
szemben védelmi állásba helyezni.

Nézetünk szerint, csak az az iparos 
felelhet meg minden irányban életfeladatai
nak és csak az sajátíthatja ki mindenkorra 
polgártársainak üzleti bizalmát, a ki erészbeni 
emberi kötelességének is eleget tett.

Az iparos-nyugdijintézmény még csak 
rövid pár év előtt is, mint elérhetetlen 
álomkép lebegett a magyar kézmives hő 
vágyai között.

Hányszor hallottuk tőlük keserű panasz
ként említeni: „Könnyű az uraknak, eltartja 
őket az állam öregségükre; van nyugdíjuk! 
— De nekünk - szegény mesteremberek
nek — addig kell keserves keresetünkből 
félre raknunk, a rnig dolgozni bírunk!“

Pedig hát nem is -űi/í/ tartja el azt az 
„urakat" az állam, s aztán tulajdonképen 
nem is az állam tartja el őket. Saját, külön 

nyugdíjintézete van azok minden fajtájának, 
a melyeket ők kötelező — és pedig mily 
szigorúan kötelező — pénzbeli hozzájáru
lásaik verejtékes összegeivel tartanak fenn.

Az ország tisztviselőinek hány osztálya, 
hány vármegye közigazgatási hivatalnok-kara 
küzködik még ma is nyugdijegylete létkér
désével ! Ott van a községi jegyzők, vagy a 
póstamesterek példája. Hogy vajúdik ezeknek 
nyugdíjügye még mindig. Mily magasmérvü 
önmegadóztatás árán bírják ezek nyugdíj
intézetüket fenntartani! És saját erejükre 
hagyatva, legnagyobb erőmegfeszitéssel fenn
tartják azt mégis. Fenntartják, mert élet
feltételüknek tekintik.

Ebben áll tehát az az irigyelt létkülönbség 
iparos és tisztviselő között! ? Mert az élet
fenntartásért vívott küzdelemből az egyéni 
hivatás kiilönféleségéhez képest más-más 
ponton bár — de iparos és tisztviselő 
egyaránt kiveszi a maga teljes részét.

Ez tehát tiszta dolog; ebben nincs 
különbség hivatalnok és kézmives között.

És valamint az anyagi nagyobb töke 
az iparos kezében annak üzlelforgalma és 
vállalkozásai fokozottabb mértékét: úgy a 
magasabb szellemi képzettség a tisztviselőre 
nézve a hivatali rangfokozat megfelelő felsőbb 
lizetési osztályát biztosítja. A viszonylagos 
arány eredménye e tételből önként követ
kezik.

Mindez meg természetes folyománya az 
örökérvényű világrendnek, mely kizárja min
den elégedetlenség jogosultságát.

Alkotmányos országban élünk. Polgár
polgár mellett, egyenlő jogokkal felruházva, 

azonos honpolgári kötelezettségekkel terhelve 
folytai harezot a mindennapi kenyér meg
szerzéséért. S a mig csak küzdhet, híven 
kitart: egyik az iroda, másik a műhely egy
formán lisztes munkaasztala mellett.

A becsülettel eltöltött hosszú szolgálati 
vagy munkaidő után azonban bekövetkezik 
végre a testi-lelki törödötlség éveinek hosz- 
szabb-rövidebb sora; a munkaképtelenség 
lassan múló esztendei.

És most aztán elválnak az eddig együtt 
munkálkodó polgártársak utai. Egyik a „jól 
megérdemelt nyugdíjba", a másik a meg 
nem érdemelt nyomorúságba vonul. Igen, a 
nyomorúságba, mert az az örvendetes tény
körülmény, hogy iparosaink egy — tegyük 
fel — nagyobb része ezidöszerint öregségé
ben is anyagi gondok nélkül élhet szerzett 
vagyonából: még nem biztosit az idők és 
állapotok jövendő változhatásai felöl.

De vájjon kell-e e korképek festésénél 
tovább időznünk!? Azt hisszük elég ennyi 
ahhoz, hogy végre megértessük érdekelt 
polgártársainkkal azt, miszerint az aggkor- 
és kereselképtelenségük idejére való biz
tosítás immár rájuk nézve is elengedhetlen, 
elodázhatlan, emberi és honpolgári köteles
séggé vált. A kedvező alkalom és lehetőség 
is elérkezett iin erre.

.4 szegedi iparkamara kerületébe tartozó 
önálló iparosok nyugdijegyesületének alap
szabályait a belügyminisztérium megerősítette. 
Itt fekszik előttünk a 23 oldalas füzetke a 
könnyű áttekintést nyújtó nyugdijtáblázattal 
együtt. Átnéztük mindaketlöt és egy minden 
rendelkezésében nemes, méltányos, ember-

T Á R C Z A.
Diákköri emlékek.

A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁ RÓZÁJA.

Irta: Dél Toró.

Abban az én régi időmben, amikor még egy 
kis „karezer" is divatozott, de a „pedellus" se 
röstelte —• nem ugyan szt. Dávid hárfáján, hanem 
a diáknak u másik felén, ahol nem az Isién képét 
viselte — elhegedülni a huszonötöt egy hajlós 
spanyol náddal, vagy a „statikával", — még 
nagyon szigorúan tiltva volt a színház látogatása, 
a táncziskola,a szivarzás, a kártyázás és a többi iste
nes dolog. De minél szigorúbban volt valami tiltva, 
annál kedvesebben foglalkozott vele a diák, mert 
egy kis hírnév a publikum szemeiben mindig 
emelte a „nimbuszát". Hogy az iskolában ez a 
„nimbusz" a null fokra szállott le, — azzal nem 
sokat törődött, mert hát az ilyen erkölcs nemesitő 
dolgok mégis csak elöbbrevalók voltak, mint a 
száraz iskolai törvények.

Aztán mindig az az édes, ami tiltva van.
Egy pár diák „stiklit", amire még vissza- 

emlékszem, elmondok.
♦

Abban az időben a bajai színházban lég- 
többnyire a Kömives és Völgyi színigazgatók tár
sulata működött. Volt egy-pár szép színésznő min
dig a társulat tagjai közt, a kik vonzották — mint 
a mágnes a vasat — a fiatalságot. Ha megjelentek 
a „világot jelentő deszkákon", szekérszámra kapták 
a tapsokat a karzatról, amely mindig telve volt 
diáksággal, ügy elmaszkirozták a diákok az areztt- 
kat, meg a ruhájukat is, hogy a „pedellus", ha 
árgus szemei voltak is, nem tudott egyebet felfe
dezni, mint azt, hogy az óriási tapsvihartól meg
rezegtek a petróleum lámpák a színpadon és az 
„Arany bárány" falai zúgva verték vissza a tapsokat.

Egy alkalommal, gondolom a „Korona és 
Vérpad" czimü tragédiái adták, molyben Kömivesné, 
az akkori nagyon kedves, nagyon bájos asszonyka, 
vitte szőke fejecskéjét a vérpadra, — megtör

tént, hogy egyik diák annyira kihajolt a karzatról 
az érdekes jelenet nagy hatása alatt, hogy észre 
sem vette, hogy a sapkája, egy hatalmas bárány
bőr süveg, leesett a lejéről a földszintre, éppen 
egy bájos leányka ölébe.

•— Jesszusom 1 — hangzott a kiállás a meg
rémült ajkakról és a publikum szemei mind a 
karzat felé meredtek, várván a sapka folytatását. 
De annak a gazdája nem volt hajlandó megismer
kedni a „szabadesés törvényeivel", hanem a helyett 
hirtelen a fejére kapta a háta mögött álló jegy
szedő kucsmáját és szép csendesen tovább nézte 
a jelenetei, hogy feltűnést ne keltsen.

A pedellus is hiába szimatolt a környéken, 
nem tudott diáknak a nyomára jutni, pedig mérgei 
mert volna arra venni, hogy ez a sapka egy diák
nak a „prudenczia tartóját" takarta.

Másnap a gimnáziumba került a „corpus 
delicti", de gazdája nem akadt. Pedig Szkendero- 
vits, a szabadkai bunyó, epedő pillantásokat vetett 
rája. Bizonyosan betelték a múzeumba, ahol talán 
még most is spirituszban őrzik, mint a regi idők 
emlékét.

A bajai vásártér akkor még nem voll elrontva 
viráglalan parknak. Zöld bársony terült cl rajta, 
s illatos ákáczfák, meg rezgő nyárfák ezüstös 
lombjai nyujtotlak büs árnyékol a puha füvön 
heverészö diákságnak. Egy nyári délután, úgy öten- 
hatan, pihentünk a mostani vasul helyén a sűrű 
lombok alatt a gyepen és bizony, mi tagadás 
benne, élveztük nagyban a nikotin erejét. Olyan 
bodor füstkarikákat eregettünk le az ajkunkról, 
hogy a török császár se tudott volna szebbel fújni 
abból a rózsaszínű „sáfrányból", amit a tüzes
szemű háremhölgyei bársony ujjúikkal sodorlak 
a fényes szájába.

Véletlenül arra sétált a néhai jó igazgatónk, 
de mire észrevettük, már későn voll. A tüzes czi- 
garettákat lenyelni nem lehetett, mint az érett 
szilvát, eldobni meg sajnáltuk, hál csak tovább is 
tartogattuk füstölögve u kezeinkben. Gondoltuk 
magunkban:

— Történjék akármi, már úgy is tudja a 
turpisságot az igazgató.

Aztán katonásan felálltunk és üdvözöltük öl. 
| Nem szólt semmit, csak tovább ballagott.

Másnap órája voll a németből. Ez volt a 
kedvmez tantárgya. Előbb magyarázott, aztán az 
óra vége felé közülünk hitt föl egyet, gondolom 
Tessényit, aki most egy pestmegyei magyar falu
nak a „pennája". Hál persze hogy nem tudta a 
leczkét!

Bandi ekkor nagy haragra gerjedt. Soh’se 
láttam, se az elölt, se az után ilyen haragosnak. 
Az arcza egészen vörös lelt a méregtől, becsapta 
a könyvel és felénk fordulva, villámló szemekkel, 
azt mondta:

— Önök nem tudnak mást, mint a vásár
téren szivarozva legelészni!

Akkor ez a mondása szálló igévé is vált.
llál a jó „osztrák testvérekkel" mi már akkor 

is nagy hadilábon álltunk. Ha minden leczkét meg
tanultunk is, a németet nem vette be a gyomrunk. 
Arról csak annyit ludlunk, amennyit a Vajda 
Ferkó hegedűjéből tanultunk inog, mikor azt sírta 

I a fülünkbe, hogy:
— „Jaj be’ hunezut a német ..."

* #
A tornászai még nem virágzott abban az 

időben úgy, mint mai napság, de azért a diákság 
még sem volt olyan czingár, mint a mostani. Volt 

| köztük nem egy, aki egész herkulesi alak volt, 
i De ha nem virágzott is a tornászat, virágzott a 

táncz. Terpsychore istenasszony mindenütt felütötte 
a sátorát, ahol diákot talált, iia csak akkora volt 

: is az, mint a tökmag.
A táncz nemcsak a testet idomította, de gyö

nyörködtette a lelket is. Aztán abban a szép vá
rosban, a melyről a nóta is azt mondja, hogy :

Baja város szép helyen van, 
Mert a templom közepin van, 
Köröskörül arany csipke, 
Rászállott a bús gerlicze , . .

már hogy lehetett volna elkerülni a láncziskolát 
a diáknak, ha mindjárt vastörvények tiltották volna 
is I Nem lehetell, nem — már csak azért sem, mert 
a liatal szivek itt találkoztak egymással és itt kö- 
lözgellék az arany hálót a boldog jövőhöz 1 .. ,
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baráti intézmény képét nyertük, ('.sekély 
havi dijakért 600-tól 2400 K.-ig terjedhető 
évi rendes nyugdijat biztosiihat magának 
bármely belépő önálló iparos. A 600 K.-át 
havi két és fél korona tagsági dij fejében 
nyerhetni el 30 év után. De ha 10 évi 
tagság után válik munkaképtelenné, úgy a 
részére biztosított nyugdijösszegnek 40%-át 
utalványozzák ki számára évi díjul, mely 
szintén élete fogytáig jár. Az iparosok özve
gyeiről és árváiról is szépen gondoskodik e 
nyugdijegyesület.

A dologképtelenség éveivel szemben 
táplált kétségnek, az aggkor bizonytalansága 
fölötti panasznak nincs többé alapja iparo
sainknál. A szegedi iparkamara legújabban 
is lelkes felhívásban szólítja fid belépésre a 
kerületébe tartozó iparosokat. És mi hisszük, 
hogy városunk 1500 iparosa közül annak 
a 800 önálló iparosnak tekintélyes része 
ezúttal meg fogja ragadni az alkalmat a 
sajat és családja jövőjének biztosítása érde
kében és követni fogja az Ipartestület buzgó 
elnökének példáját, a ki elsőnek lép be a 
nyugdijegylet kötelékébe.

A belépéshez szükséges jelentkezések 
a jövö hó 15. napjáig eszközlendök. Ütött 
tehát az óhajtott szebb és biztosabb jövö 
megalapítása iránti elhatározásnak tizen
kettedik órája.

Ne habozzatok egy perczig sem iparos
polgártársak, mert az idő eljár! Most még 
jókor van.

Demuth Gyula.

Helybeli és vidéki hírek.
Uj főrend. A hivatalos lap a következő 

legfelsőbb kéziratot közli:
A főrendiház szervezetének módosításáról 

szóló 1885: VII. t.-czikk 5. §. alapján, magyar 
minisztertanácsom előterjesztésére Bezerédj l’al 
selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazottat 
élethossziglan a főrendiház tagjává kinevezem. 

Kelt Eisenerzben, 1903. november hó 18.
FEBENCZ JÓZSEF s. k.

Gróf Tisza István s. k.
Tanári kinevezés. Majtényi Gyula volt kapu- , 

színűi káplánt, bajai földiákét a balassagyarmati 
áll. fögyinnasiumhoz rendes tanárrá nevezte ki a 
kultuszminiszter.

Eljegyzés. Kiss Péter dr. szabadkai rendőr- 
alkapitany jegyet vallott Bodrogi Erna úrhölgygyel, 
Bodrogi (ívnia bajai kir. közjegyző szeretetreméltó 
leányával.

Eljegyzés. Stamp/l Jenő helybeli füszerkercs- 
kedö tegnap tartotta eljegyzését ü»r. Ferdinánd 
Béláné szép és kedves leányával, Erzsikével.

Házasság. Lukács Viktor adorjáni (tolnám.)
I gazdatiszt deczember hó 1-sején vezeti oltárhoz 

menyasszonyát, Bloeli Ilonka kisasszonyt, Bloch 
Mór hajósi gözmulomlulajdonos leányai.

Kegyes adományok a bajai közkórház új kápol
nája javára. Majorossy János felszentelt püspök 
úr Öméltósága egy violasziníi misemondó ruhát 
fölszereléssel, Mayer Béla püspök úr egy vörös 
sziini misemondó ruhát ugyancsak fölszereléssel, 
özv. Katii Józsefné Gaál Clolild úrnő egy igen 
ériékes kelyhet patinával, és egy magát megne
vezni nem akaró egyén 50 K. készpénzt adományo
zott n héten közkórházunknak stílszerűen épült 
kápolnája javára. — A főijegyzésre méltó nemes 
cselekedetek önmagukat dicsérik,

Casino-estély. Tegnap este zajlott le a Casino- 
ban a suison első családi estélye, melyen mulatni 
vágyó úri családaink elég szép számmal vetlek 
részt. Jókedvben, finom muzsikában és élénk 
hangulatban nem volt hiány, s igy —- remélhető
leg — valóra válthatja majd a easinói vigalmi 
bizottság azl a tervét, hogy a télen minden második 
szombaton adjon találkát egymásnak a Casiuoban ' 
városunk úri társadalma.

Vasúti terv Baja Apatin között. A kereske
delemügyi miniszter Dr. Ecsery Lajos budapesti 
ügyvédnek, Dr. Szirmai Vidor bajai ügyvéd s lap
szerkesztőnek és László Sándor budapesti vállal
kozónak, mint érdektarsaknak, a ni. kir. állam
vasutak Szabadka-dáljai vonalának Prigl-Szt.-Iván 
állomásától —- Apatin, Kupuszina, Bodrog-Monoslor- 
szeg és Bezdán községek érintésével a Baja- 
Zombor-Ujvidéki h. é. vasul valamelyik alkalmas 
pontjáig vezetendő rendes nyomtávú helyiérdekű 
vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy évre 
megadta. Régi óhaja megy ezzel megvalósulásba, 
legkivált Apatin és Bezdán községeknek, melyek
nek élénk kereskedelmi forgalma a hajózás beáll
tával, az év nagy részében, vasul hiányában, 
meddőségre van kárhoztatva.

Bajai gyárosok kitüntetésé. Özv. Spitzer Si
monná és tsa helybeli jónovü agyag- és ezementárú 
gyárosokat, szép és jó munkáiért ezüst oklevéllel 
tüntette ki a zenlai iparkiallilás zsűrije.

Műkedvelői előadás. .4 bajai r. katli. Legény- 
egylet Kalalin-mulatsagál vasárnap, folyó hó 22-én 
tartotta meg egy műkedvelő előadás kíséretében, 
melyen szinrekerüll Hassl Guido bohózata: Április
járatás. Sovány meséjü darab, gyenge szerepekkel, 
melyekbe alig lehetett életet lehelni. A szereplők 

közül László Károly (Bákossy) bizonyságot tolt 
arról, hogy tehetséges műkedvelő, csak kár, hogy 
kínlódnia kellett a lehetetlen szereppel. Ösztreicher 
Antal (Gégeffy) pompás alakot mutatott be és a 
túlzásoktól eltekintve jól is játszott. IVolf József 
(Paraszt) úgyszólván u legjobb volt. Emlékesük, hogy 
egyszer már szerepelt ez a Halai ember és akkor is 
kivált összes társai közül. Zóni Antal (János) a darab 
második felében hasonlithallanul jobb volt, mini 
az első felvonásban. Apró szerepekben Fáncsils 
Gyula, Hábl Péter, Varga Lajos és a többiek is 
mind jeleskedtek. A színpadon sokan sajnálattal 
nélkülözték a női szereplőket. Bizony, üres volt a 
színpad. Hogy előadás ulán tánez. volt virradlig, 
azl szükségtelen felemlíteni.

Halálozás. Csaló Lajosné, a helybeli állam
vasúti pénztáros liatal neje f. hó 22-én hirtelen 
meghall. Férje és egy kis árvája siratja.

Ruhakiosztás. A bajai első katli. nőegylet 
deczember hó ó én d. e. 11 órakor ruházza fel 
a szegény gyermekeket a városi székház 11. sz. 
tanácstermében. Ez ünnepélyen szívesen látja az 
érdeklődőket az egylet elnöksége.

Szinikerületünk bomlása. Mint értesülünk: 
Latinovils Pál megyei főispán átiratot intézeti 
Zenta város tanácsúhoz, hogy a délmagyarországi 
sziuikeriilelbe való felvétel végett legyen lépése
ket, mert Versecz város kilépett a szinikerületböl 
s Zenta elfoglalhatna a helyéi. — Zenta városu, 
hir szerint, készséggel ragadja meg az alkalmat, 
hogy szinügyének fejlesztése érdekében kilépjen 
a szabadkai kerületből és tagja legyen a délma
gyarországi szinikerülcliiek. És mi megint töröl
hetünk egy városi ebből az áldatlanul megkon
struált szinikerületböl. Kalocsa után Zenta és úgy 
mondják ezt követi Ú-Becse és Ó-Kunizsa is . . . 
Szóval: a szinikerület bomlik, a bajai szinüggi 
bizottság meg nézi.

Bajai városi Írnokból postamester. Kis 
Hegyesen postamesterre a kereskedelemügyi minisz
térium Kovács Lajos tart, honvédhadnagy, kér. 
hitelszövetkezeti könyvelőt nevezte ki. ki a leg
utóbbi években a bajai törvényhatóságnál működött 
mint írnok.

Az iparkamara üléséből. A szegedi kereske
delmi és iparkamara folyó hó 27-én teljes ülést 
tartott, melyen tudomásul vették, hogy a kereske
delmi miniszter Bajára agyagipari tanfolyamot 
engedélyezett és kimondották annak sürgős elő
készítését.

Hírek az egyházmegyéből. A király dr. Vali
imra Ágoston kalocsai kanonoknak, volt prig.-szl. 
iváui plébánosnak a Szent Maria Magdolnáról 
elnevezett prépostságot adományozta. Antalkovics 
Vilmost Bajotokra káplánnak küldte ki az érsek. 
A honvédelmi miniszter Schmellhegger Emil János 
kupusziuai r. k. káplánt hadnagyi rangul H. osztályú 
honvéd segédlelkészszé nevezte ki.

Mint ahogy ezrivel terem a fán a meggy, 
úgy termelt Baján a sok szép leány, az pedig 
édes-kedvesen csak akkor kacsinthatott igazán az 
ideáljára, ha annak a karjai közt lejlett könnyen, 
negédesen, mint egy erdei nimfa.

Az „Oroszlán" diszterme, ahol az öreg Zahn 
tánczmesterkedell, sok ilyen gyönyörű idillnek volt 
a szemtanúja. Az akkori aranyos leánykák, most 
már mamák és nagymamák, sok kedves emléket 
őrizhetnek a keblükben. És ezeket az idilleket 
semmi sem zavarta meg, csak a ,tökalsó*  (akkor 
igy hívták a pedellust) megjelenése. Mert ennek 
mindenhová „szabadjegye" volt. Mindenhová be
tolhatta az orrát, mivelhogy „hivatalos személyi
ség*  volt.

Egyszer éppen a „négyes" hatodik figuráját 
jártuk és össze voltunk gabalyitva „rétesnek*,  
mikor betoppant a „töknlsó*.  Bauer Lajos, most 
Babér, volt mindig a rendező és a vezérünk. Ö 
különben a szabad óráiban az „ódondászutol*  is 
örömmel iizle. Sokszor úgy meg volt rakodva 
ócska tankönyvekkel, mint a tudományos akadé- 
miti. Még talán „Tahnudol" is árult. Babérnak 
erős, rikácsoló hangja volt. Ha elkiáltotta magái, 
még a vendéglő cziinere: egy „vas oroszlán" is 
behúzta a farkát, úgy megijedt.

Hát mikor a nagy ajtó kinyílott és megjelent 
a teremben a pedellus, Babér fürkésző szemei 
ezt mindjárt észrevették. Hamar elkiállotla magát:

— Kézcsók.'
Ettől a hangos kiállástól, mely a levegőt 

megreszkedtette, hirtelen kialudt a csillár és lelt 
nagy zűrzavar a sötétségben az összegabalyított 
embertömeg közt. A mamák felugrállak a helyeik
ről és ugv bekerítettek a pedellusi, mint hajdan 
a perzsák a spártaiakat. A diákság pedig felhasz
nálván az alkalmat, egy sokatmondó meleg kéz- 
szoritással váll el a lánezosnöjútöl és a sötétben 
kiosont a terem másik ajtaján.

A „Capitólium*  meg volt mentve! Bauer 
pedig a halas mamáktól őa/iérkoszorut kapott, azon
ban nem sokáig nyugodhatott a babérjain, mert 
a tanári kar másnap már egy pár rózsatüskét is 
font a babérkoszorújába.

Lehet, hogy ennek az emlékére magyarosí
totta meg később a nevét is: Babérra.

Tóth Kálmán, Baja, Sugovicza, hogy illik 
ez össze ?

Kőmives, a színész, akkoriban igy szedte 
kadencziába ezt a három nevezetességet: Tóth 
Kálmán nagy poéta, Baja egy szép bokréta, a 
Sugoviczában van sok béka, igy illik ez össze. Hát 
ez igaz is volt, mert a Sugovicza „vadregényes" 
partjait nyáron ál „kellemessé*  tették a mérges 
szúnyogok csípéséi és a békaurfik siketitö kuruty- 
lyolásai. Ezek nélkül a Sugoviczál elképzelni sem 
lehetett. Mégis nyáron szívesen fürödtünk a hús 
habjaiban, télen meg örömmel korcsolyáztunk a 
sima hátán.

A bajai diákgyerek mind úgy úszik, mint a 
hal és úgy korcsolyázik, mint egy amerikai gyors
vonat. A cseh trombitával jön a világra, a bajai 
gyerek meg már az első fürdőjében megmutatja, 
hogy kész „úszómester", csak a korcsolyát kötik 
egy kissé később a lábára.

Gyönyörű azt nézni, mikor húsz-huszonöt 
diákember sorban áll a „talpakon*,  mint a rohamra 
kész katona és egy vezényszóra mind egyszerre 
fejjel bukik a vízbe, néhány pillanat múlva meg 
a másik parton üli föl megint egyszerre valamennyi 
a hímezni lejét. Hat még mikor korcsolyázik?!... 
Olyan tánezot jár a jég tükrén, mint a ballcrimi 
a sima parketten.

Ha jól emlékszem, l’aukovics Oltó volt a 
jégen a „Vórliinczer*.  Olyan szépen korcsolyázni 
és olyan gracziózusan hajlongani senki sem tudott, 
mint ö. Es nagy kedve tellett abban, ha az útjába 
eső kis diákokul fölkaphatta a jégről és, mint a 
törökverö Kinizsi, az egyik karjában egyikkel, a 
másikban meg egy másikkal lejlelte a „kállai 
kellős*-!.  Ha „csipogott" a kis diák a levegőben, 
betömte a száját jóízű bonbonnal. És a néző 
publikum, köztük szép leányok, szép asszonyok, 
ujjongva tapsolta meg az uj Kinizsi Pál bravúrjait.

Most már nincsenek l’aukovics Ottók, bonbon 
helyett is száraz szabályokat rág a kis diák, de 
talán a Sugovicza „keble" se' fagy már be afölötti 
bánatában, hogy több helyen áldöfte már a szivét 
a rakonezátlan mostoha gyermeke: a zöldszemü 
csatorna.

Vagy igen ? . . .
•

\ uhumkor egy sziget erdő volt a csendes 
Sugovicza jobb pártján. „Pandúr, szigetnek*  hívták. 

Nem tudom, azért hivták-e igy, mert pandúrt soha
sem látott, vagy csak azért, mert a városházánál 
a pandúr „uraknak" szép kilátása nyílott a szi
getre. De igy hívták. Ez a sziget igazi asyluma 
volt u kártyázó diákságnak.

Akkor még csónakon kelleti átszállingózni 
a szigetre. A vén „Charon*,  aki itt a „pokol 
kapujánál" őrködött, egy-egy „suszlerlullérérl*  szi
veden átevezett egyik partról a másikra. Különö
sen szívesen szállította a diákságot a pokol torná
czaba, hogy olt a „harminczkétlevelii bibliát" for
gathassa. Dogmát úgy is eleget adtak be nékik az 
iskolában. De a pedellust, altit az öreg csuk „Cer
berusnak" nevezett, nem szállította volna át nagy 
pénzért sem. Tudta ö azt jól, hogy abból baj 
lehelne. Volt magához való esze. Ha meg is „lesre" 
akart indulni, akkor föl kellett neki menni a szí. 
Jánosig, vagy le a „Szunyogerdőig". hogy átjut
hasson a „Pandurszigetre*,  melynek lombos fái 
alatt és árnyékos bokrai mögött tanyáztak a „kár
tyázok". Ütötték tt bankot.

Különösen az iskolai év elején folyt vígan 
az élet, amikor még a vidékről odasereglelt diák
ság bugyellárisa győzte a „szuszt*.

Egyszer valami Boros Jancsi, vagy Sörös 
Jancsi vetődött a gimnáziumba. A nevére már 
nem emlékszem tisztán. Ennek a bizonyítványa 
tarkállolt ugyan a szekundáktól, de a kártyázás
ban eminens volt. Bizonyítja az is, hogy legalább 
is egy félluezat gimnáziumból kicsapták már, mire 
Bajára jutott. A beiratkozás után néhány napig 
hangos volt a Pandurszigel a „blattól*.  Ez a fülébe 
jutott a „lökalsónak*  is és valahogyan mégis csak 
átjutott hamarosan a szigetre, azon reményben, 
hogy jó „fogást*  csinál. Csinált is!

Boros Jancsi éppen bankot adott „tizenegyre*.  
Csupa figurák voltak a kártyái. De oh, sors, a 
tizenegyre „disznó*  gyűlt.

Fuccs lett I
Lecsapta kedvetlenül a „blattot" és azt mondta: 
•— Meg kánonjogi szempontból is méreg, ha 

11-re disznó jön !
A pedellus, ulti észrevétlenül ott leselkedett 

mögöttük, hogy alkalmas pillanatban lecsaphasson 
rájuk, mint a magasban repülő sas a martalékára, 
hirtelen előttük termelt és azt mondta:

— A törvény nevében lefoglalom a bankot I- 
A diákság erre szétrebbent, de Boros Jánosi
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Állatvédő egyesület alakulása városunkban. 
A Baján létesítendő állatvédő egyesület folyó hó | 
29-én (ma), vasárnap d. e. 11 lírakor a főgym- 
nasium tornatermében tartja meg alakuló közgyű
lését, amelyre az egyesület alapító tagjait és az 
érdeklődő közönséget ezúton is meghívja a Baján ; 
létesítendő állatvédő egyesület szervező bizottsága. 
Az alakuló közgyűlés programmja : 1. Dr. Horváth 
Jeromos lögymn. tanár előadása az állatvédelem
ről. — 2. Az egyesülel megalakulása felett való 
határozathozatal. — 3. Elnök, alelnökök, titkár, 
jegyző, pénztárnok és a választmányi tagok meg
választása. — 4. Az alapszabályok megállapítása. 
— 5. Indítványok.

Épitik a palánkat kikötőt. Hogy Gromon Dezső 
államtitkár, a palánkéi választókerület népszerű 
szabadelvüpárti képviselője mennyire szivén viseli 
választóinak érdekeit, leginkább bizonyítja az az 
örvendetes körülmény, hogy hathatós közbenjárá
sával a németpaldnkaiaknak téli kikötőt eszközölt 
ki. A kikötő, melynek kotrását már megkezdték, 
olyan nagy lesz, hogy ezer hajónál több fog benne 
elférni. Hogy eme óriási hajórajnak több ezer 
emberre rugó tömege mennyire fogja növelni a 
hármas Palánké és szomszédos községei kereske
dőinek, iparosainak, földmiveseinek és munkásai
nak jövedelmi forrását, azt fölösleges bővebben 
magyarázgatnunk. Valóban istenáldás ez az istá- 
polásra szorul > népre. A környék kereskedelme, 
ipara és mezőgazdasága, valamint a munkásviszo
nyok rohamosan fognak ezáltal fejlődni. — Es a 
hónapokkal ezelőtt megígért hajai kikötőt? — Úgy 
mondják a méltán kételkedők, hogy nem építik 
ki soha.

A bajai rém. kath. legényegylet 1903. évi 
november hó 22-iki szinielöadással egybekötött jó- 
tékonyczélú tánezvigalma alkalmából fölülfizetni 
kegyeskedtek: Nagyméll. Dr. Császka György érsek 
30 kor., nagys. Vojnils Dániel apát plébános 8 
kor., Poseh Ernő káplán 3 kor., N. N. 5 korona, 
Lagner Béla 1 kor., Tinusz Károly 1 korona, Dr. 
Makray László 4 kor., Polákovits Károly 40 filh, 
Schmidt Eerenez 1 kor., Kiezel Adolf 2 korona, 
Lengyel Sándor 1 kor., Dr. Koller Imre 5 korona, 
Dr. Szirmai Vidor 2 kor., Hacker Ágoston 4 kor., 
Nánay Lajos 2 kor., melyért fogadják ez úton is 
az egylet leghálásabb köszönetét. Az Elöljáróság.

Bernscbütz József öngyilkossága. Bernsehütz 
József, a „híres" f. hó 28-án hajnalban a Rókus 
temetőben anyja sírján mellbe lőtte magát. Súlyosan 
megsebesülve a kórházba szállították.

Lopás. Nyirati István molnár ladikjából isme
retlen lettes folyó hó 23-án egy ponyvát és egy 
zsákot lopott.

Verekedő czigányok. Csicsó Gyula, Kolompár 
János és Oregont! Gusztáv czigányok folyó hó 
22-én éjjel a Grünhut korcsmájában verekedni 
kezdtek Bojzer Mihály és HolTmann Tóbiás bajai 
lakósokkal. A zajra bement két rendőr, kiket Csicsó 

előbb még megtisztelte a pedellust azzal, hogy a 
fejéhez vágta a kártyákat.

Másnap már kicsapták, a többit pedig szigo
rúan megfenyítették.

Boros Jancsi fogta a sátorfáját és Halasra 
ment, hogy tovább folytassa a nagy „műveletet''. 
Ha ott nem is volt csacskább a patak és tisztább 
az ég, mégis biztos volt az ember feje, mert 
Halason — úgy mondták — meg lehet venni az 
embert garason. A pedellus pedig ott asszony
ember volt . . .

Nem hangos már a „blattól" a Pandursziget. 
A villany, a gőz és a vas hatalma kipusztilotta a 
százados fákat tövestöl. Lombkoronáikat sem fü- 
rösztik már a Sugovicza csendes tükrében és ha 
maradt is egy-kettő hírmondónak, annak a lombjai 
közt se’ fütyül már a sárga rigó. Nem mondja, hogy :

Répa, retek, mogyoró, 
Nőm a diáknak való I 
Kis kezében a kártya : 
Üdvözítő biblia !. . .

De olyan Boros Jancsik se’ látnak már nap
világot, akik csak azért iratkoznának be egyik nap 
Baján az iskolába, hogy másnap már Halas felé 
vegyék az uljokat a szürke homoksivatagban . . .

*
Abban az időben a francziskánus barátok is 

tartottak még koszlos diákokat — ingyen. Ezek
nek a dolga volt egy kis „ministrálás", egy kis 
szolgálat az asztalok körül és a nagy--------------
hunczulság. Ebben a párjukat ritkították. Különö
sen az öreg „pátereket" tűzték ki czéltábhiul. Nem 
lehet azt mind leírni, amit özek a „kuktadiákok" 
véghez vittek.

A barátok „szamarát" fölcsallák a padlásra 
és onnan ugrattak vele harmadfelet, a lovak fülét 
meg rendesen taplóval töltötték meg, de a tapló
ban tiiz is volt. Ha a szobalámpájukból kifogyott 
az olaj és a kvárdián nem volt hajlandó megtöl
teni, kilopták a páterek meg a klerikusok lámpái
ból az olajai. így segítettük magukon. Dohányt 
sohasem veitek, bőven kerítettek a barátokéból, 
abból a jó futtakiból és a verpelétiből, amit fináncz 
orra még nem szagolt meg. Ha „rosztopcsint" 
hozlak n sarki boltból a barátoknak, a felét min
dig a saját szobájukban felejtették és csak a másik 
felél adták ál. Azt mondták :

. Az egésztől rezes lesz n barátok orra I 

és Kolompár úgy megtámadtak, hogy a rendőrök 
fegyvereiket voltak kénytelenek használni és Így 
is csak ügygyol-bajjal Indiák a czigányokat meg
fékezni. A vizsgálat megindult.

Öngyilkosság. Varga Francziska jankováezi 
illetőségű 24 éves leány, aki Jovanovils Milánnál 
szolgált, folyó hó 25-én reggel 7 órakor a „Nem
zeti szálló*'  előtt a Sugoviczába ugrott és belefiill. 
Teliének oka ismeretlen.

Zablopás. Nagy Sándor és Weisz Adolf bajai 
gabonakereskedők bérelt magiárjuk ablakát f. hó
21- én ismeretlen tettesek benyomták és onnan 
8 mm. 10 kgr. zabot loplak. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

Duhaj legények. Liszka Antal. Kiülik Kálmán 
és Jock Lajos bajai legények f. hó 22-én éktelen 
lármával jártak a Budapesti utón. Kél rendőr 
figyelmeztette őket, hogy csendesen viselkedjenek, 
de a legények megtámadták a rendőröket, kik be
vezették a duhajokat.

Megkerült lopott jószág. Szalui Jánostól a j 
múlt országosvásár idején 42 korona értékű ruhát 
lopott ismeretlen lettes. Folyó hó 22-én Szalui a 
tőle ellopott holmit felismerte Bikitycn, egy bajai 
gazdasági cseléden. Szálai feljelentése folytán a 
vizsgálat megindult.

Garázda legények. Safranek János Szentjános 
külvárosi legény egy társával betolakodott f. hó
22- én éjfél után a „Legényegylet" mulatságára és 
ott botrányt okozott. A fiatalság hamarosan kirö- 
pitelte és átadta az ügyel a járásbíróságnak.

Ingyen gyümölcsfák. A Bajai Gyüniölcsészoti Egyesü
lőitől 1903. novembor hó 11-től n követkozők kaptak 
ingyenfát : nov. 11-ón Reitmann Foroncz, Molnár János, 
Fullér István, Rasztig Péter, Evotovics József, özv. Venez 
Jánosné, Fürcs Béla. nov. 12-én: Szaller János, Hajdú- 
kovics Mari, Gyurkity István, özv. Stomerné, nov. 13-án 
Katits Sándor, Bauor Mátyás, Dentseh Mátyás, Marosi 
János, nov. 14-én Miklósevies Sándor. Lóvay János, 
Gyurinovics Kálmánná, nov. 16-án Schupper Sándor, 
Koberausch János, Bajta Mihály. Pastrovics József, 
Pastrovics József, idb. L'try Pál, Modor Géza, Virágos 
Foroncz, Nagy Gábor,zHorold Márton, nov. 20-án Szalon- 
tay Márton, nov. 21-ón Frank János, Nyiraty Károly, 
Borsódi Mátyás, nov. 24-ón Göngyöl Sándor, Kovács Fe
roncz, Garai Ignácz, Dobokai Julis, Fokoto György.

A Bajai Állatvédő Egyesület. Alig néhány hete, hogy 
a Baján létesítendő állatvédő egyesülőt eszméjét meg- 
mogpenditotték, már is meghaladja a százat azok száma, ' 
akik tagokul jelentkeztek. Az eddig jelentkezők a kövot- I 
kozok : Gregus Aurél ivón : Gregus Aurél, Porlaki Sándor, | 
Koller Dezső, Buday István. Polgári olvasó egylet ivén: : 
Dreschor Lajos. Lovas József ivón : Lovas József, Állaga ■ 
Leó, Bernhardt Ernő, Horváth István, Sehorer Otmár. 
Mihályffy Ferencz ivén : Mihályffy Foroncz. Poschko 
Károly ivón: Poschko Károly, Auor Oszkár, Martalics 
János, Krizsnics Lajos. Dr. Horváth Jeromos ivón: Fölkor 
Gusztáv, dr. Szoghy Ernő, Fejér Adorján, Székely Károly, 
Lodniczky Ipoly, Borsódi Miklós, dr. Horváth Jeromos, 
Kálmán Kolos, Dr. Nyilasi Rajmuild. Bajai kölcsönös 
sogélyzö-ogylet ivén: Bajai kölcsönös sogólyző-egylot. 
Kovács Andor ivón : Özv. Kovács Pálné, özv. Fogl Alá- i 
josné, Fried Samu, özv. IVunderlich Józsefnó, Bajay 
Péter, Kovács Andor. Nagol Lajos ivón: Nagol Lajos, 
Selxuicz Ferencz, Denintli Gyula, Nagol Károly. Feuer-

A hajnali ministrálás elöl elbújtak a bagoly- ; 
lakta toronyba és csak akkor kerültek elő, mikor 
már az öreg sekrestyés maga hajlongott az oltár ’ 
előtt. Nem egyszer történt meg, hogy feltörték 
vacsora vagy ebéd ideje alatt a barátok szobáit 
és magukhoz kaparintottak minden élvezhetőt: 
sonkát, szalonét, gyümölcsöt, bort, pálinkát, stbil. 
Kivallatni nem lehetett őket. (Jgy összetartottak, 
mint a Rózsa Sándor bandája. Az apróbb diákok 
féllek a nagyobbaktól, a nagyobbak pedig, akik 
vezérek voltak, nem féllek a barátoktól. És a ba
rát ilyenkor — elkeseredésében mi telhetett tőle — 
baraezkot nyomott a diák fejére . . .

Egy Barics, egy Koszter, egy Piros Józsi, 
ha a kezébe vette a zászlót, diadalmasan vezette 
is a seregét a „hadak utján" előre. Meg nem 
hátráltak. Amit a csintalan fejükben föltettek, azt 
ki is vitték, még csinlalanabbul.

Az első kettő pinczemester is volt. No iszen, 
volt a hordóknak „ne mulass!" De különösen a 
„misebor" volt a kedvencz Haluk. Kitűnő jó bor 
volt ez. Ebből mindig állolt a szobájukban egy 
hatalmas kulacscsal. Ez volt a legféltettebb „búto
ruk". Bent tartogatlak a zárt almáriumban. Csak, 
ha pajtások gyűllek hozzájuk, akkor nyúltak a 
kényes bútorhoz. Ilyenkor azt mondták:

— Igyál, ez a Krisztus vére!
De azért nem vetették meg a Krisztus testét 

sem: jól éltek kenyérrel és hússal is I
Egyszer azonban olyasvalamit cselekedtek 

meg ezek a kukludiákok, a mi már nagyon is n 
törvénybe ütközött. Gondolom az egyik „frátert" 
akarták kiforgatni a csuhájából, vagy, hogy ki is 
forgatták. Ezért aztán álugratták velük a kert falát 
és azt mondták nékik :

— Le is út, föl is út I. . .
Az bizonyos, hogy kánizsás barát egyikükből I 

sem lett.
Nem hiszem, hogy mai napság is úgy tele 

volna a barátok pinezéje borral, a magtára búzá
val, az éléstára elemózsiával és az udvara csirké- , 
vei, kacsával, libával, báránynyal - - mint akkor l 
régen voll, de azt som hiszem, hogy mai napság j 
még találkoznék diák, aki a szt. Porcziunkula \ 
kedvéért a kuklaságra adná a fejét. A diák ma i 
már nagy ur, még akkor is, ha a csizmájának a 
lelkét csak a „suviksz" tartja.

.... --------- -

niann Soma ivén: Feuermann Soma. Dr. Bérezi Albort 
ivén : Dr. Bérezi Albort. Vágó Rozsé ivén : Dr. Klénáncz 
György, Novoth István, Brade József, Szokolovics György. 
Scheror Sándor ivén : Sehorer Sándor, Bolosics Bálint, 
Boné Gyula, Maeskásy Sándor, Grigorievics Milutin. 
Eötvös Scultéty Mária ivón : Eötvös Scultéty Mária, 
Latinovics Laura, Kolozsváry Sándor, Dömötör Hugó, 
családtag Érti .János, Nagol Róza, özv. Császár Forenezné, 
Dely Géza, dr. Jánosy Boldizsár, Nagol Sándor. Ozvald 
István ivén :\Veross Ilona, Eisoll Emma, Jaszonovies 
Gergely, Fábry Mariska, Ozvald István. Iíollor Ricliárd 
ivén : Hollét*  Richárd. Érti József ivén : Érti József. Szt. 
Foroncz rendi zárda ivén : Szt. Ferencz rendi zárda, özv. 
Natti .Józsefné ivén : özv. Natti Józsefnó, Natti Clotild. 
Eckert István ivén : Eckcrí István, Eckort Istvánná, 
Szutrély Lipót. özv. Csihás Forenezné ivén : családtag 
özv. Csihás Forenezné. Állaga Ottó. Reich Salamon ivén : 
Reich Salamon. Tausig Jakab ivén : Tausig Jakab. Dr. 
Hegedűs Aladár ivón: családtag Dr. Hegedűs Aladár. 
Szabai Foroncz ivén: családtag Szabai Ferencz. Hesser 
Gyula ivén : családtag Hesser Gyula, Dr. Boros József, 
Dr. Fehér János, Dr. Bruck Samu, Mayer Károly, Wei- 
dinger Dezső, Dr. Hermáim Adolf, Dr. Fischoff Zsigmond, 
Dr. Hotényi Pál, Miillor Józsof, Sziklai Zsigmond, Dr. 
Reich Aladár, Tocli Zsigmond, Steril Vilmos. Dr. Koller 
Imrénó ivón : alapitó Dr. Koller ímréné, alapitó Dr. Koz
mán Oszkár, Michics .Józsefné, Schmidt Adolfné, Latino
vics Gyulánó, Dr. Marton Jonő, Fisohor Béláné, Dr. Kol
ler Imre, id. Koller Imre. Gáspár János ivén: családtag 
Ruppert Antal, Gáspár János. Dr. Horváth Jeromos má
sodik ivón : Nagy Vazul. Kazal József ivón : Kazal Józsof, 
Dr. Szirmai Vidor.

Szájpadlásnélküli műfogak feleslegessé teszik 
az inylemez használatát. A szájból kivenni nem 
kell, nem is lehet. Egy óra alatt tökéletesen lehet 
vele beszélni és rágni.

10 évi jótállás. Barna I. egyedüli spcczialista 
a szájpadlásnélküli műfogak készítésében, Buda
pest. Kerepesi-út 26. szám. Vidékiek megvárhatják.

Nyilttér.*)

Itt Arii* Ók na Ír kik a bort Havanyuvi»-.»xel azé 
“7, jtJVl IV UllllCliky rétik vegyíteni, mindenek eAítt s

tjan h .tó. E viz közömbösíti a bor savát és az italnak 
•eleti'í kellemetes. ingerlő mellékizt ád, annélköl, hogy 

■ t fpk-*tére festené.

I II
ÍM ___  .._____________________

(*E  rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a 
szerk.

13743. szám, 
tkv. 1903.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy a visszárvorést Dr. Kolozs Gyula duna-vecsei ügyvéd 
által képviselt Thor Pál végrehajtást szenvedett kérelmére, 
az Állaga Ottónak Thor Pál ellőni árverési ügyéből kifolyóan 
Állaga Ottó késedelmes árverési vevő bajai lakós ellen, 
az általa megvett ingatlan 733 kor. 60 111. hátralékos 
vételár, ennek 1900. ápril 17-től járó 5 % kamatai, 13 kor. 
ezúttal és a még felmerülendő költségeknek kielégítése 
végett, az 1881. LX. t.-cz. 144. és a következő §§-ai alapján 
a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó a bajai kir. 
járásbíróság területén lévő a bajai 35. sz. botétben I. 1-2 
sorszám alatt felvett, Állaga Oltó által az 1900 évi április 
17-ik napján megtartott bírói árverésen megvett 2743. 
2744. hrszámu Belváros, Zseb-utczai 385. sz. ház, udvar 
és kertből álló egész jószágtestre, nevozett késodelmos 
árverési vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének 
elvesztése mellett 1164 korona kikiáltási árban ezennel 
elrendeli és annak Baján, a telekkönyvi árverési helyiség
ben 1903. évi deczember hó 19-ik napjának d. u. 3 óráját 
kitűzi, a midőn a fonnobb körülirt ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy 
ovadékképos papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. jbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Baja, 1903. évi november hó 11-ik napján.

Romátka, 
kir. albiró.

160 darab februári süldő 
ELADÓ.

A süldők átlag 70—75 kilogramm súlyúak 
és páronként 45 forintért kaphatók. 
Reflektánsok w levélben, vagy személyesen 

= forduljanak —......... =

KOLOZSVÁRI KAROLY
földbirtokoshoz, SZATMÁR-NÉMETIBEN.

lVJagas jutalékkal felvétetne^ 
bármily állású megbízható egyének budapesti bank
házban sorsjegyeknek részletfizetésre való eladá
sára, az 1883. évi XXXI. t.-cz. alapján. Tőke és 
koczkázat nélkül némi szorgalommid könnyön el

érhető havonta 300—500 korona kereset.
MK" Ajánlatok intézendők a „Szoroncso Híradó" 
kiadóhivatalának, postaíiók 180, Budapest.
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ültessünk minden ház mellé és 
kertjeinkben fold- és homoktalajon.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, 
(bár mind kúszó természeti!) mert nagyobbrésze ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek 
el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajo
kat Ültettek, azok hőven ellátják házukat az egész 
szőlőére*  idején a I gkitünőbb muskotály és más 
édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház. melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
stb. a legromekebb dísze, anélkül, hogy legkeve
sebb helyet is elfoglalná az egyébre használható 
részekből. Ez a legliáladatosabb gyümölcs, mert 
minden évben terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény- 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja.

C z 1 m :
Érmelléki első szölooltványtelep Nagy-Kagya, u. p. Székelyhid.

Egy iskolázott fiú

TANULÓUL
felvétetik.

Bővebbet e lapok kiadóhivatalában.

4 4 4 4 4 4 4X
AAAAAA-Í
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A Richter-féle

LlnlmenL Caps. comp.
Horgony -Paln-Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésGlalkalrnaztatik 
köízvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
fi ____bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a „Richler" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, r»^= 
Richter F. Ad. és társa. ‘'■i 

caáaz. és kir. udvari szállítók A I

Selyem ruhához
blúzokhoz óriási választóban. Csodálatra méltó újdonságok, minden árban 1.20 K.-tól kezdve- 
nlenkinck portó és vámmentes szétküldés. A kívánt minőség megjelölésénél minták bermentve. Levői- 

portó Svájciba 25 fillér.

Selyemszövetg’yár Unión

ÓRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
p kir. udvari szállítók (SV ÁJCZ.)

Tötdesztéses 
kölcsönök 

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

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarflapapir és fíiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.

®REISZ ÉS PORJESZ®
--------------  RliTOROYÁRA BEKÉ S-C S A B A ---------------: Nagyvárad -— -■ --r-7- =

' " BAJA A 1
MT Erzsébet király né-nteza. volt Mészáros-féle ház. TM

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyári arak.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatnak.

ELADATIK
folyó évi deczember hó 8-án 
reggel 9 órakor Rasztinán, nyilvános 
árverés utján az alább elősorolt MR- fehér 
magyar fajú, számfeletli

SZARV ASRARHA:
4 darab . . . 4 éves tinó

12 darab . . . 3 éves tinó
1 darab . . . 2 éves tinó
6 darab . . . üreg*  tehén
4 darab . . . 3 éves üsző
11 darab . . . éves üsző.

BÁRÓ BÉBI. LAJOS
URADALMI INTÉZÖSÉGE

-- RASZTINA. =====

A

„BAJAI HÍRLAP**
KIADÓHIVATALA.

KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN, BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

(PflF’ Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállaltatnal

A

„BAJAI HÍRLAP**
KIADÓHIVATALA.

fiÖnyvefi, folyóiratok, ügyvédi- és kereskedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK. 
ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.
LAKODALMI MEGHÍVÓK.
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK. ^^7

Sfáli meg fiivó fi a legizléseseób fiivitelben olcsó áron fiészittetnefi.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A

„BAJAI HÍRLAP *
KIADÓHIVATALA.

CWflT Hirdetések olcsó áron felvétetnek. *W9l  
[W Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TM1

A

„BAJAI HÍRLAP1*
KIADÓHIVATALA.

Nyomaton Kazal József könyvnyomdiijábmi ll.^.iii,


