
Az idők változása
Bijii.ni c gyiiltiiliibaii nem hat 

átiilalulóliig, vagy cuyhitvu ezt 
a súlyos mondatot, legalább is 
nem igen látható ez az átala
kulás. Iparunk ós kereskedel
münk a régóta megszokott me- 
derben folyik fejlődés Kikul, v.y 
rosunk falusi szinezetéls örök 
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hüdten a mi városim* Tüle
kedni és nem respektálni más 
városok érdekeit, a hogy azok 
sem respektálják a mieinket, ez 
az a mód, amellyel előrehalad
hatunk.

Schopenhauer szerint csakis 
a semmirekellők szerények, miért 
legyünk hát épp mi szerények 
és semmirekellők, s miért ne 
merjünk hangos szóval kiáltozni 
s idecsábitani azt a fontos 
tényezőt, amely megindítaná 
fejlődésünket: a gyáripart.

Baja látképére öröm ránéz
nünk, kedvező természeti viszo
nyokkal dúsan meg van áldva. 
Itt folyik a Duna, kihasználat
lan a Sugovica, van dunai 
hidunk s lehetne kiváló vasuli 
összeköttetésünk is, s mégis 
csak tengődünk. Mi ennek az 
oka s kit terhel a felelősség? 
— kimutattuk már, ismétlésekbe 
nem bocsátkozunk. E sorainkat 
is csak azért vetjük újra papírra, 
hogy maradjon b iz o n y í t é k a  
annak.

kozott. v ., /  (,
Első pont a polgármester időszaki 

jelentése volt, melyben előadja, hogy 
hat havi szabadság után hivatalát 
elfoglalta, bár egészsége még nem 
állott teljesen helyre

Az elmúlt havi közigazgatásban 
különösebb esemény nem fordult elő. 
A város képviseltette magát legifj. 
Szemző István Bács-Bodrog vár
inegye es Zbmbor város főispánjá
nak beiktatásán, azonkívül a városi 
tanács kezdeményezésére deputáció 
ment Budapestre, nehány fontos elin
tézésre váró városi ügy megsürgető’ 
sében. Megemlíti még az időszaki 
jelentés, hogy az elhalt Mérei Lőrinc 
bizottsági tag helyébe Meskó Zoltánt 
választották meg.

A városi tanács javaslata követ
kezett ezután a helybeli róni. kath. 
plébánia lakás 40,000 kor. költség
gel való kibővítése iránt. A javaslat 
élénk vitát provokált. Klein Rezsőnek 
jogi aggályai vannak a telek tulaj
donjoga iránt, mire VVeisz Nándor 
előadó kifejti, hogy a telek a róni. 
kath hitközségé s igy a város, mint 
patronus építtethet azon. Rajk Aladár 
dr. véleménye szerint az építést meg 
kell kezdeni, de ezzel egyidejűleg a 
telek tulajdonjogát és a jövőben elő
fordulható esetleges változásokat a 
kalocsai érsekséggel tisztázni kell. 
A közgyűlés a tanács javaslatát dr. 
Rajk Aladár módosításával elfogadta.

Néhány kisebb pont és átirat le-

tárgyalása után a városi tanács 
jelenti, hogy a vasúti kertben fel 
állítandó kioszkra kitűzött árlejtésre 
a legelőnyösebb ajánlatot Singer 
László vasúti vendéglős tette, kinek 
is az építésre az engedélyt meg
adták.

Ezután a közgyűlés legfontosabb 
tárgvpontja következett, az adótör 
vények revíziója érdekében való lei
irat az országgyűlés és a miniszté
riumhoz. Erdélyi Gyula főjegyző a 
közigazgatási bizottság második fél
évi jelentésében előadja, hogy a köz- 
igazgatási bizottság az adótörvények 
revíziója érdekében felirt a kormány
hoz. Eme jelentés kapcsán javasolja, 
hogy tárgyalja a közgyűlés Klein 
Rezső bizottsági tag indítványát, 
melyben az indítványozó a tiltakozás 
nyomatékosabbá tétele végett kéri, 
hogy a közgyűlés is Írjon fel az 
adótörvények revidiálása végett. A 
tanács az indítvány elvetését java
solja és egyszerűen át akar siklani 
az ‘ indítvány felett, ami azonban 
nem sikerült, mert' a javaslat óriási 
vitát provokált és látszott a hangú
imból, hogy az egész közgyűlés 
egyhangúan a javaslat mellett cs a 
tanács ellen foglal állási. Az első fel
szólaló Klein Rezső volt, ki is indo
kolta feliratát és ajánlotta a köz- 
gyü'ésnek elfogadásra. Meskó Zoltán 
csodálkozik a tanács logikáján, mely- 
lyel először maga küld feliratot a 
kormányhoz az adótörvények revízió
jáén, aztán mikor arról van szó, 
hogy ezt a feliratot minteg hatá
lyosabbá tegyük a közgyűlés fel
iratával, megtagadja a hozzájáiulást. 
Reich Vilmos a vita kapcsán tartal
mas és tömör előadásban ismerteti 
az adótörvényeket, kimutatva egy
úttal tévedéseit és hibáit is. Meskó 
László magyarázza ezután a tanács 
állásfoglalását azzal, hogy egyrészt 
Klein Rezső javaslatában nem volt 
megjelölve, hogy az adótörvények 
mely részét és miképpen óhajtja 
revidiálni, másrészt az adóügyi elő
adó azon véleményének adott kifeje

zést, hogy az adótörvények tökéle
tesen megfelelnek a követelmények
nek. De most, a javaslat ily alapos 
megvita ssa után hozzájárul az in
dítvány elfogadásához. Monostori 
Gyula dr. támadja a tanácsot és 
nem találja elfogadható mentségnek 
azt, hogy a tanács azért nem pár
tolta az indítványt, mert az adóügyi 
tanácsnok az adótörvényeket kifogás
talanoknak találta. Hisz mindenkinek 
tudnia kell, hogy mily óriási hibái 
vannak az uj adótörvényeknek, sőt 
maga a kormány is tudja s ezért 
függesztette föl az életbeléptetést is 
egyelőre. Nemes József dr. tb. városi 
ügyész elfogadja Klein Rezső indít
ványát és pártolja a feliratot, de 
javasolja, hogy a tanács először 
szövegezze azt meg és fejtse ki, 
hogy mit és hogy akar módosítani 
az adótörvényeken. Dr. Valentin 
Emil, Trafikant Károly, Tury Mátyás 
és több bizottsági tag felszólalása
után a közgyűlés egyhangúlag el
fogadja Klein Rezső indítványát és
utasítja a tanácsot a felirat meg
szövegezésére.

Erdélyi Gyula jelenti, hogy átitat 
érkezett Kassa városától az általános 
választói jog sürgetése érdekeben. A 
tanács a javaslat elvetését indítvá
nyozza és azon indokolással, hogy 
a város ez ügyben már élt egyszer 
a felírás jogával, át akar siklani a 
javaslat felett. Azonban Meskó Zol
tán erélyes szavakkal tiltakozik az 
átirat ily egyszerű ad akta tétele 
ellen és indítványozza, hogy a város ^  
igenis éljen újólag a felírás jogával 
az általános választói jog ügyében. 
Többek felszólalása után elnök a 
szavazást elrendeli, melynek ered- 
ményekép Meskó indítványát négy 
szótöbbséggel fogadja el a közgyűlés, 
amelyet Hegedűs polgármester több 
jelentéktelenebb ügy elintézése után 
öt órakor zár be.

Zongorái és Piái ni noA v ilá g o n  lé te ző  
bármely gyártmányú

nálunk 150 koronával olcsóbb, mint bármely budapesti vagy bécsi cégnél, készpénzért és részletfizetésre

HAAS és W E I S Z  zongoratermei BAJA,  Fő tér ,
a városháza és Nemzeti Szálloda között. 
—- :■■■== Telefon-szám 143. f

A v i l á g h í r ű  S t i n g l  és H o f f m a n  C s e r n y  zongoragyárak vezérképviselete. 
Harmonium, cimbalom és használt zongorákat eladunk, becserélünk és bérbeadunk.
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Rovás.
A vásártér parcellázása már évek 

óta élénken foglalkoztatja Baja város 
közvéleményét. Ha jól tudjuk a 
munkapárt városfejlesztési programm- 
jában is bennfoglaltatik ezen fontos 
kérdés. Lapunk hasábjain is már 
nem egyszer hangsúlyoztuk, hogy a 
vásárteret parcellázni kell, mert ezt 
megkívánja a város jól felfogott ér
deke. A város természetes fejlődése 
a vasút felé gravitái.

Elöbb-utóbb tehát elkerülhetetlenné 
lesz a vásártér parcellázása Ezen 
letagadhatatlan tény vezérelhette 
Müller József és tsai bizottsági tago
kat, akik tartalmas beadványukban 
alaposan megokolták a vásártér par
cellázása iránti indítványukat. Az 
indítvány olvasásakor azt hittük, 
hogy a közgyűlés egyhangúlag el
fogja határozni a parcellázást, de 
csalódtunk. A tanács — nem tudni 
mi oknál fogva — hosszas indoko
lással a parcellázást célzó indítvány 
elvetését javasolta, mert a vásártérre, 
mint közkertre is szüksége van.

Ez mind igen szépen hangzik, de 
az indokolásnak az a része nem 
állhat meg, mely szerint telekspeku
lánsok nyerészkednének a parcellá
záson, illetve, hogy a parcellázandó 
házhelyekre megfelelő komoly reflek- 
tánsok nem lennének.

Mi a tisztelt tanács rendelkezésére 
bocsájtjuk a legnagyobb készséggel 
azoknak a névsorát, akik telket vá
sárolnának és a telken záros határ
időn belül megfelelő, a tanács által 
meghatározandó szép lakóházat épí
tenének.

A közgyűlésnek nem lett volna 
szabad Müller József és tsai bizott
sági tagok indítványával szemben 
oly ridegen elutasító álláspontot el
foglalni, mert az indítvány a város 
fejlődésének előmozdítását célozta.

A pénzviszonyok javulásával a 
parcellázás igenis keresztülvihető, 
miért is mi részünkről nem zárjuk 
le a parcellázás aktáit, hanem azon 
reményünknek adunk kifejezést, hogy 
az indítványozók rövidesen újból a 
közgyűlés elé terjesztik feltétlenül a 
város érdekében fekvő indítványukat.

Bámulatos dolgok
történnek néha ebben a sugovica- 
parti, egyenlőtlen utcáju városban. 
Az ember gondolkozik, sokat és 
hosszan ezeken az eseményeken ad
dig, amig biztosra le nem következ
tetheti azt a kétségbe vonhatlan tényt: 
hogy tűrni és várni tudunk. De pro
testánshoz, jogos követelésekhez nem 
értünk, nem tudunk, vagy nem aka
runk, vagy tatán : belefáradtunk.

A közkórház túlzsúfolt. Egész se
reg didergő, lenge ruháju, feltúrt 
galléru, piszkos ember tülekszik, kér, 
könyörög reggelenként az életéért. 
És az egész csomó embert elküldik 
minden reggel, szépen vissza a hi
tetlen földes szobába, szemét és be
tapasztott ablaku falak közé. Azaz 
nem egészen, mert minden harmadik

nak legalább akad egy kis pénz a 
rongyai közt: ez elmegy a korcs
mába és fiit: alkohollal. Szerinte 
— tapasztalásból — ez a legolcsóbb 
és a legtartósabb hatású fütő. Más
nap aztán újból lejátszók a régi sze
replők mind a három felvonást . . .

A városi tanács — feltétlenül di
csérendő módon, a sablontól elté
rően, — sürgős felterjesztést küldött 
ezen szánalmas ügyben a Miniszter
hez. Bőven, jól megokolt tiszti főor
vosi magyarázatokkal kisért feliratot.

Ez pedig történt — a pontos dá
tumot is kiböngészhetném a napi 
lapokból — jóval ezelőtt. Azóta 
ugyanis várunk választ, vagy valami, 
elvégre illő, feleletet onnan felülről. 
Eddig semmi, ügy látszik, még min
dig az iktató lépcsőin halad valahol, 
huszonnégyóránkint egy fokkal és 
jaj szegénynek, ha véletlenül egy 
másik osztályra kerül. Újabb egy
napos halasztás . . .

Addigra persze már itt lesz a ta
vasz, amikor még a szegény poétá
nak is künn a mezőn vagy az erdőn 
a helye. A jelentkezők száma is már 
leapad és még a miniszter Ur ripa- 
kodik majd ránk, hogy hát mi a fe
nének is kértünk mi ágyakat, ami
kor — ime lám — nincs semmi szük
ség rájuk . . .

Ez egy olyan dolog
a melyhez megjegyzést nem is érde
mes fűzni.

A katonák a hídon dicséretes rö
vidséggel ránk Írták, hogy a ki két
száz lépésnél közelebb merészkedik 
a hídhoz, azt „kegyetlenül* lelövik.

Mit törődik ez a rendelet a süket, 
a vak, az öreg emberekkel, no meg 
azokkal akik nem olvasták a hirdet
ményt, mert nem tudnak olvasni és 
a kik a hirdetést nem hallották ? . . .

Talán majd akkor, ha megírtuk 
első, szépen, szivet facsaróan leadott 
riportunkat az erdőből hazasiető, fát 
hordó siket, öreg agyonlőtt szentjá- 
nosi asszonyról . . .

Jegverem
a vasútállomásnál.

Rég óhajtott vágya volt a város
nak a vasúti vendéglő. Örömmel 
vesszük tudomásul, hogy ez a vá
gyunk teljesedésbe ment, amennyiben 
a harmadosztályú étterem már ré
gebben megnyílt, mig a nagy csín
nal és Ízléssel berendezett első és 
másodosztályú étterem a napokban 
fog megnyílni Mindezek ellenére 
nem mulaszthatjuk el azt, hogy ki
fejezést adjunk nem tetszésünknek 
az építkezés alkalmával elkövetett 
hibákról.

A vendéglősnek szüksége van jég
veremre ezt elismerjük, de arra már 
igazán nincs szüksége, hogy ez a 
jégverem rögtön az állomásépület 
előtti feltűnő helyen legyen. Minden 
valamire való város legnagyobb 
gondot a vasútállomásra és környé
kére fordít. Ez természetes, mert 
azon a környéken fordul meg a leg

több idegen ember, kik az eléjük 
táruló képből, abból az egy-két utcá
ból ítélik meg a várost.

Már pedig ez a szalmával és nád
dal fedett jégverem, melybe a vonat
ról kiszállók szinte beleütköznek, 
igazán nem emeli a vasútállomás 
környékének szépségét. Minek akkor 
a vasúti kioszk, vasúti park rende
zés, ha még ily csekélynek látszó 
dolognál is, mely azonban óriási 
szépséghiba gyanánt csúfítja az egész 
környéket, oly nagy nemtörődömség
gel, előre nem látással építkeznünk ? 
Csakhogy persze nálunk nem ismerik 
azt a fogalmat, hogy tervszerűség. 
Utólag észreveszik a szépséghibákat, 
de azt, hogy előre gondolnának az 
építkezési terv vagy célszerűségére, 
már nem teszik meg. így eshetnek 
meg aztán az ilyen anomáliák, mint 
ez a vasútállomás környékét csúfító 
jégverem.

Rejtélyes tüzhalái 
Szeremlén.

Saját tudósítónktól.

Fo'yó hó 16-áii vasárnap rej
télyes halálesetet jelentettek Sze
relnie község orvosának, Dr. 
Pollerin.mn Artúrnak, akivel is 
sietve mentünk az esemény 
színhelyére.

Faluvég, düledezö kis vis
kóba vezetett utunk. A/, udva
ron pár közönyös arcú hatósági 
ember acsorog, kik szótlanul 
vezetnek az egyszobából álló 
lakásba. A rendőr betaszitja az 
ajtót s erre mindnyájan önkén
telenül hálralépiink. Irtózatos 
égessz.igu levegő csap arcunkba 
úgy, hogy csak pillanatnyi töp
rengés után lépünk be egymás 
után a szűk kis ajtón.

Rettenetes látvány tárult elénk. 
Piszkos, évek óta nem szellőz
tetett kis odú, undokabb a nagy
városok földbe ásott pincelaká
sainál, ez a „lakószoba". A 
bútorzatot a banyakemence és 
a sarokban egy ágy teszi, nincs 
se asztal, se szék. Az ágy félig 
összoógve, rajta egy összzeégett 
hulla, Budai Jánosné, egy sze- 
remlei nsp-záinos felesége. Az 
orvos konstatálta, hogy bár az 
asszonynak alsó végtagjai, alsó 
karja, hála elégelt, a halál köz
vetlen oka fulladás.

A hulla keresztben feküdt az 
ágyon, ez a körülmény keltette 
az esetleges bűntény gondola
tát. Külső sérülés az égési se- 
beken kívül nem konstatálhat, 
de ez nem zárja ki azt, hogy 
erőszakos körülmények közöli 
történt a tüzesei, mert ha len

nének is az asszony testén sé
rülések, azok a szörnyű égési 
sebek miatt nem lennének ész
revehetők.

A csendörség széleskörű nyo
mozást indított és eddig a kö
vetkezőket állapította meg a 
rejtélyes halálesetről:

A tüzeset csütörtökön délelőtt 
történt, mert a rendőrvezető 
arramenet égésszagót érzett és 
füst szivárgott a szobából. Nem 
tulajdonított a dolognak jelen
tőséget és anélkül, hogy bené
zett volna, továbbment. A rend
őrvezető vallomása megegyezik 
a szomszédokéval, kik csütörtök 
reggel óta nem látták Budainét. 
Nem is kereste senki az asz- 
szonyt, mert máskor is meg
esett, hogy napokig el-ellüne- 
dezett hazulról. A férj Budai 
János, ki munkában volt egész 
héten, vasárnap reggel jött haza 
s ö fedezte fel a szerencsétlen
séget, melyről rögtön értesítette 
a rendőrséget.

Megkérdeztem a férjet, Budai 
Jánost, ki egykedvűen pipál a 
szoba sarkában egy rözseköle- 
gen, hogy mit tart felesége rej
télyes halálának okául. A követ
kezőket mondotta: Azt hiszem, 
hogy az asszony maga volt oka 
a halálának. N igyon szerette a 
pálinkát, emiatt sokat veszeked
tünk; no meg amiatt, hogy 
folyton csavargóit, úgy hogy a 
falubeliek boszorkánynak tartot
ták. Nem is éltünk együtt, egé.-z 
héten máshol voltam munká
ban, csak vasárnap mentem haza. 
Az asszony csütörtökön reggel 
is biztos elcsavargott, bepálin
kázott, . aztán, hazumenve, szo
kása szerint téglát akart mele
gíteni .fagyos lábaira s e köz
ben tört ki a tűz. A füst, 
pálinka, no meg az öregség 
elkábithallák s ezért nem me
nekülhetett. Én legalább úgy 
gondolom, de lehet, hogy más
ként történt".

Ez a vallomás azonban nem 
elégíti ki a csendörségel, mely 
a nyomozást folytatja. A bulla 
felboncolásál a vizgálóbiró nem 
rendelte el.

H í r e k .

Szini szezon előtt
Holnap, csütörtökön tartja 

meg első előadását a Könyves 
Jenő igazgató vezetése alatt 
álló staggione szintái sülni. Köny-
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vés Jenő igazgatót ismeri váro
sunk közönsége, az ö neve elég 
garancia lehet arra, hogy nívós 
társulatot, jól rendezett előadá
sokat és modern, elsőrangú szín
darabokat élvezünk. Az elő
ad mdó darabokra vonatkozólag 
csak el kell olvasnunk az elő- 
leges színi jelentést és láthat
juk, hogy, ha az igazgató be
tartja a jelentésben igéit pro
gramot, értékes színi szezónunk 
lesz, amennyiben szinbázjiró 
publikumunk megismerkedhelik 
az összes hazai és külföldi, a 
fővárosi színházakban bemuta
tott kiválóbb uj színmüvekkel.

Első este 20-án a Kiséltetek, 
Ibsennek ez a hatalmas, meg
rázó drámája megy. Pénteken 
a Faun, Knoblauchnak angol
ból fordilott és a Nemzeti szín
házban- sok sikert aratott vig- 
játékának lesz a bemutatója. 
Szombaton Válás után, vasár
nap délután A gólya, este az 
Aranykakas megy. Hétfőn Voj- 
novich Ivó gróf kiváló színmü
vét, a Napraforgós hölgyet adják 
elő, kedden a Hűtlenség isko
láját. — Értesülésünk szerint 
Jeszenszky Dezső, a társulat 
agilis titkáránál már eddig is 
jelentős számú bérlet előjegy
zések történtek, ami a publikum 
érdeklődését dokumentálja.

Szerkesztőségünkből.

Ernszt József lapunk eddigi 
külmunkatársa e számunklól kez- 
dődöleg átvette lapunk szerkesz
tését. Felelős szerkesztőnk to
vábbra is Meskó Zoltán laplu- 
lajdonos marad. E szerkesztő
ségi változással kapcsolatban la
punk kiadókivatalt is cserélt, 
amennyiben a „BAJA" ezentúl 
Kazal József modern technikájú 
nyomdájában jelenik meg. A lap 
szellemi részére vonatkozó köz
lemények ezentúl is a szerkesz
tőséget illetik, más természetű 
levelezés (előfizetés, hirdetésslb) 
a kiadóhivatalba küldendő. La
punk várospolitikai irányában 
e szerkesztőségi és kiadóhiva

tali változás nem idéz természe
tesen semminemű változást elő.

Két liceális előadás volt vasárnap 
délután. Az egyiket Palotay Irén fő- 
gimn. tanár tartotta a főgimnázium 
tornatermében „A Földközi tenger 
partjai*' címmel. Élvezetes előadással 
vezetett végig az előadó a Földközi 
tenger történelmi és természeti ne- 
vevezetességekkel oly bőven ellátott 
partjain, egyaránt megcsodáltatta 
velünk a dús vegetációju, mérsékelt 
égövü tájakat, valamint a kietlen, 
sziklás, hideg éghajlatú vidékeket. 
A nagyszámú, intelligens halgatóság 
meleg ovációval köszönte meg a 
kellemes szórakoztatást. A második 
liceális előadás d. u. 5 órakor kez
dődött. Bándy Boldizsár főgimnáziumi 
tanár tartotta ,. Képek városaink mult- 
jából“ címmel szintén nagyszámú 
halgatóság előtt. Nemcsak a régi 
városi szervezetről beszélt a képzett 
tanár, hanem leírta a társadalmi 
életet is, a régi városi ember szo
kásait, életmódját. Látszott az elő
adásmódról, hogy az előadó nagy 
szeretettel foglalkozott tárgyával.

A főgimnáziumban tartják meg a 
legközelebbi liceális előadást f. hó 
23-án, vasárnap délután. Dr. Unger 
Barnabás főgimnáziumi tanár fogja 
Göthe és Schiller költészetét mél
tatni. Az előadás 4 órakor kezdődik, 
belépőjegy 20 fillér.

Amerikába ketten vándoroltak ki 
az elmúlt hónapban és pedig Molnár 
Jánosné és Petrovácz Andrásné.

Az analfabéták tanfolyamán dr. 
Pollermann Artúr tb. tisztiorvos, la
punk belmunkatársa vasárnap d. u. 
4 órakor a tuberkulózisról tartott 
előadást.

Bacsmegye uj tiszti főorvosa. Két
év előtt üresedett meg Bács-Bodrogh 
vármegye tiszti főorvosi állása el
halálozás folytán. A főorvosi állásra 
most Szemző főispán dr. Sági Samu 
tb. megyei főorvost nevezte ki.

Dühöngő örült Fendrich Sándor 
bajai bőrkereskedő észrevette, hogy 
kocsisa Kiss János, egy idő óta gya
núsan viselkedik. Megfigyelés alá 
vette tehát Kisset, akin hétfőn reg
gel tényleg kitört az őrültség. Bero
hant Fendrich szobájába, ott tört- 
zúzott, mindenkit megöléssel fenye
getett. Fendrich segélykiáltására a 
házteliek berohantak, de csak nagy 
üggyel-bajjal tudták a dühöngő em
bert lefogni. Dr. Beczássy tiszti orvos 
intézkedésére az őrült Kisset a köz
kórházba szállították.

Letartóz talás. Emlékeznek még 
olvasóink arra a múlt hetekben tör 
tént rémes kisbudai gyilkosságra, a

midőn Dudás Jánosnét meggyilkolta 
állítólag a fia, felesége és a sógora, 
kik előzetes letartóztatásban vannak. 
Újabban az ügyészség bünrészesség 
gyanúja miatt letartóztatta a meg
gyilkolt fiának sógorával vadházas
ságban élő Horváth Julist és ennek 
anyját Melkó Jánosnét.

Halálozás. Őszinte részvéttel érte
sültünk arról a csapásról, amely 
Sehwéger Istvánt és feleségét Ziech 
Emmát sújtotta, 8 éves kisleányuk 
Klárika elhalálozásával. Temetése 
hétfőn délután volt.

A gözgépkezelck és kazánfűtők 
legközelebbi képesítői vizsgái Szege
den március hó 2-ik napján d. e. 9 
órakar a szegedi felső ipariskolában 
fognak megtartatni. A vizsgálati kér
vények kellően felszerelve a m. kir. 
kér. iparfelügyelőséghez (Boldogasz- 
szony sugárút 18.) beküldendők.

Közgyűlést tartott e hó 16 án 
vasárnap délután 2 órakor a bajai 
izraelita Nőegylet. A közgyűlés tár
gyát a zárszámadás és mérleg elő
terjesztése képezte. A zárszámadás
ból kitűnik, hogy az egylet jótékony 
célra 4888 kor. 70 fillért fordított. 
Az egylet vagyona 23296 K 2 f.

Kuruzsló Monostoron Nagy hátra- 
maradottságról, elszomorító müvelet- 
lenségről tesznek tanúságot az újsá
gok ama gyakran ismétlődő hírei, 
melyek a csodadoktorokról szólnak. 
Nálunk még mindig jobban bízik a 
nép a tudós vajákos asszonyban, 
a kuruzslóban, mint a c lomás 
orvosban. Legújabban Monostorról 
jelentik, hogy ott nagy sikerrel mű
ködött Földvári Mihály ottani paraszt- 
ember. Még a környékről is sokan 
keresték fel a híres doktort, annyira 
bíztak benne. A napokban azonban 
elérte a nemezis. Ugyanis Radics 
Barisáné béregi lakos nem volt meg
elégedve a kuruzsló orvosszerével, 
mely még betegebbé tette, bejött 
Bajára egy orvoshoz, ki is Földvárit 
kuruzslás miatt feljelentette. Az eljá
rást megindították ellene.

A képvi elöházi őrség tisztjei közé 
kinevezték Szunyogh Pál honvéd 
huszár főhadnagyot. Ez a hir köze
lebbről érdekel bennünket bajaiakat, 
amennyiben Szunyogh Pál mint hon
véd huszár hadnagy városunkban 
teljesített "szolgálatot.

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű 

vásárló közönség szives tudo
mására húzni, hogy üzletemet 
(Jókai Mór-utca sarok) meg
nagyobbítottam. Üzletemben tar
tok sálon és mindennemű finom 
cukorkákal, továbbá a közked
veltségnek örvendő Koestlin- 
l'ele teasüteményt. Valódi orosz 
teát, legfinomabb Jamaikai és 
és Cuba rumokat. Azonkívül 
mindennemű pipere cikket, ha
risnyákat, cigajellahüvelyl, is
kola és rajz.szerekel. — Aján
lom közkedveltségnek örvendő 
kajszin barack pálinkámat, va
lamint raktáron levő elsőrendű 
likőreimet. Házhoz szállítok fát 
és porosz szenet.

Háziasszonyok szives figyel
mébe ajánlom ..Ideál" gyors- 
fenyezöt. megemlítem végül, 
hogy állandóan friss liptói túró 
kapható.

H o r á n s z k y  K á lm á n
fűszer- és csemege-kereskedő.

H irdetések
jutányos áron 

felvétetnek
a

B A J A
kiadóhivatalában,

Kazal József
Szerkesztő: ERNSZT JÓZSEF.

Dr. Walleshausen ayula orvos, 
lakását Szt. Antal-utca 11. sz. 
alá helyezte át.

könyvnyomdájában,
a Központi szállóval szemben. 
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(Sgj Óriási választék kész férfi-,
( f | gyermek-ruha és női
0  felöltőkben.

Lövenstein Frigyes
FÉRFI SZABÓ,

S0T BAJA (városi bérliáz). ~saa

Aranyéremmel kitti etve 
a helyi iparkiállitason.

Mérték utáni rendelések 
elegáns kivitelben.
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Telefon 45 Vörösmarty Miháiy-utca 6

Könyvnyomdái munkák készítése a legizléseeebb 
kivitelben. Ügyvédi és községi nyomtatványiaktár
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UHazai Általános Biztositó 
R é s z v é n y - T á r s a s á g .
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l « * & . Franki Ignác tik 1d
w  l l l y S I  BAJA, Búd ip Sj-ut 5. H

Ajánlja dús raktárát e 1 s ő r e n d ü

varró-, kötögég-, kerékpárok- és grammofo-  ̂
nőkből, valamint mindezek alkatrészéiből. H 

w J a v í t á s o k  H

|m W » ,W y ™ b 8n ileíintto,»MbbauS« * « lM k . |  t K#tvénykiálliló foügyoökség : B A J A. ,
fd fSG T  Kedvező fizetési fe ltéte lek! T to t  g i  , J cjj a
W  (Városi bérház.) ' J
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A társaság elvállal biztosításokat

tűz- és jégkárok ellen (a villámcsapás által okozott tűzkárokat is 
megtéríti). A biztosítás egyéb ágazataiban is a közönség rendelke
zésére áll. Díjtételei olcsók és előnyösek, kárait gyorsan és méltá
nyosan rendezi, ügyfeleinek érdekeit minden tekintetben megóvja.

Azt még nem hallottam,
hogy valaki a

„ S A L A M A N D E R "
cipőről nem a legnagyobb elisme- 
réssel nyilatkozott volna. E g y  
kísérlet meggyőzi Önt is, hogy a

S A L A M A N D E R "
cipő a legtartósabb, legszebb és 

legelegánsabb.

Egységár — — ■— — K I6 '5 0
Luxus kivitel •— — — K 2 0  50

valódi „S \LAVIAN3ER cipó

Rózsahegyi József
városi hcrház

------------------M ------ ---------- -

Minden ízlésnek megfelelő 
CSINOS DIVATOS

fényképeket
úgyszintén

fényképnagvitásokat
K É S Z Í T

Tíesseirotfí ffiernát fényképész
Baja, Szent Isiván-tér ll-ik szám.

(Fischer-ház.)

NYOMATOTT KAZAL JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN BAJÁN.


	14



