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Előfizetési árak :

Egész évre . . . . 10— K
Fél évre . . . . . 5 '— K
Negyed évre . . . . 2 50 K

Egyes szá:ii ára '0 fillér. 

Megjelenik sze^d-n os szombaton

Kiadóhivatal
Kazal József könyvnyomdája, ahol 
előfizetések os hirdetések felvétet

nek. Telefon 45.

Szerkesztőseg
Baja, Eötvös József-utca 2. szám. 

Telefon 1 10.

Felelős szerkesztő: M eskó  Z o ltá n .

N egyven  

csendőrt,

álig Felfegyverkezett, mindenre 
kész, elszánt negyven embert 
hoztak hajára, megakadályo
zandó; minden rendzavarást az 
esetleges általános sztrájk alkal
mával.

Igazán megható az a nagy 
gondosság, mélylyel életünk, 
vagyonunk biztonságáról gon- 
goskodnak és hálásaik is, len
nénk érte, de ez alkalommal 
igazán nem oly; égető a veszély, 
hogy ily nagy arányú készült
ségre szükség lett volna.

Igaz ugyan, hogy az itteni 
szakszervezetek tagjai is rögtön 
sztrájkba téptek volna az, álta
lános sztjájk kitörése pillana
tában,, de hogy .mennyire kis 
méretű, a-, város életébe bele 
nem ‘vágó. dolog lenne ez a 
sztrájk, az kitűnik a kővetke
zőkből.

Baján háromszáz szervezeti 
munkás van, lehat az általános 
sztrájk kitörésekor háromszázan 
szüntetnék' meg . a munkát. 
De -ezen számban bennfoglal- 
tátik a száz épitömunkás, kik 
niost félviz idején úgy sincse
nek munkában. Marad tehát 
sztrájkoló' mühkás kétszáz. Már 
pedig kétszáz ember egy húsz
ezreit . Felüli lakosságú városban, 
altul vám katonaság, van csend- 
őrség,' néni csiirá hat oly nagy
arányú rendháborilást, hogy 
külöii csehdöri kirendltségre 
lenne szükség. Jellemző Bajára, 
hogy itt akkor, amidőn nagy

ipari városokban láz és Foitoii- 
i ás van. minden csendes és 
nyugodt egyszerűen azért, mert 
nálu-nk nincs ipar, nálunk nincs 
munkfisság s bizony nem nagy 
vigasztalás ezzel szemben az a 
tény, hogy arra a negyven 
csendőrre még az általános 
Sztrájk kitörésekor sem lesz 
majd szükség.

Koldusok 
városa.

Baját tulajdonképpen koldusok 
városának kellene hívnunk, mert alig 
van még egy olyan város, ahol úgy 
hemzsegnek a koldusok mint Baján. 
Végig kell nézni például penteken 
az Eötvös-utcát, ahol szinte tolakod
nak egész délelőtt a koldusok s ak
kor alkothatnánk csak magunknak 
fogalmat, hogy hány százalékos pót
adónak Telel meg az a rengeteg sok 
krajcár, amelyet egy ugyancsak az 
EötvöS-utcában lakó ' kereskedőnek 
kell elosztogatnia. Reggeltől délig, 
egyik után a másik jön kéregetni, 
nem szólván arról a sok „átutazó, 
vagy elszegényedett iparosról", Ván
dorlegényről, templomra gyűjtőről, 
akik mind a társadalom jószivüsógé- 
ből tengődnek. A látszólagos csekély
ségek, a két fillérek, teszik lehetet
lenné, hogy begombolódzunk a kol
dusok előtt, pedig épp ez a két 
uszkve tizfilléres könyöradontány 
növi magát szép summává egy év 
alatt.

A helyi jótékonycélokra való ada
kozásokba már belenyugodtunk, hisz 
ebből a '..kényszeradózásból tulajdon
képpen mégis csak a városnak van 
közvetve haszna,. amelyből. a helyi 
egyesületek fejlődhetnek. De jogosu
latlannak tartjuk, hogy Baján, ahol 
van szegényház, ahol jócskán fize

tünk szegényalapra, ahol minden 
városi tűzoltónak három százalékot 
vonnak le e célra, a pénteki napot 
az/,,.1 kelljen eltöltenünk, hogy foly
ton egy és két krajcárokat osztogas
sunk szét.

A szocialisztikus egyenlőség utópia 
s az is marad talán örökké az em
beri természet miatt, de most, ami
kor folyton erősebb morajjá válik a 
nyomorgók, proletárok kényért kérő 
szava s amikor egyik szociális intéz
mény a másik tetejébe nő szinte, 
lehetetlennek tartjuk, hogy épp a 
támogatásra leginkább rászoruló nyo
morultakról, a koldusokról ne tör
ténjek gondoskodás.

Felhívjuk a városi tanács ügyei
mét a Baján napról-napra hatalma
san szaporodó koldusokra s kérjük 
szüntesse be az emberi méltóságot 
is lealacsonyító koldulást akár a 
szegényház kibővítésével, akár más 
ilynemű intézmény létrehozásával. 
Meg vagyunk győződve, hogy a 
város polgársága szívesen viselné az 
ebből származó aránylag még min
dig kisebb egységes terhet, iia meg
szabadulhatna a folyton nagyobb 
arányokat öltő adakozás köteles
ségétől.

Önképzo
tanfolyam.

A mostani líceumi előadások, 
amelyek hasznosságát nem lehet két
ségbe vonnunk, alapjukban véve 
mégis rendszertelenek s komoly ön
képzés. nem, történhetik általuk. Öm 
képző tanfolyamra volna tehát Baján 
is szükség, mert százan vannak, 
akiknek bizonyosfoku iskolai kép
zettség után más pályára kellett lép
niük, de szabad idejükben szívesen 
tanulnának, ha meg volna az alkal
muk hozzá.

A leányok a négy polgári elvég
zése után otthoni tétlenségre vannak

kárhoztatva, a fiuk ha nem tanul
hatnak tovább, foglalkozás után néz
nek, de ismereteik hiányát nagyon 
érzik. Némelyik autodidakta S ez 
kiműveli magát önmaga, megszerzi 
az ismereket, amelyekre szüksége 
van, de minderre, hogy úgy mond
juk, a kiváltságosak képesek, szük
séges hozzá valami lelki íhlettség. 
Rendszerint azonban, útmutatás, ma
gyarázat, tanítás volna helyén a to
vábbképzésnél. De ezt az útmutatást 
Baján hiába keresi. Nincs olyan ok
tató intézmény, mely az ipari, vagy 
kereskedői és magánfoglalkozásuak 
nagy számának irányitó tűt adna a 
kezébe, az ismeretek elsajátításának 
nehézségeit el távoli taná, hiszen az 
önképzéstől épp e leküzdhetetlen 
akadályok tarthatják vissza a törek
vőket is.

Uj intézményt kellene létesíteni, 
rendszeresen oktató iskolafélét, mely 
nemcsak elméleteket, de gyakorlati 
dolgokat is tanítana. Sokan vannak 
például, akik idegen nyelveket tanul
nának, ha volna aikalmuk, napközi 
elfoglaltságuk után.. Számosán lenné
nek továbbá a leányjelentkezők, akik 
kézimunkát: kötést, hímzést gyako 
rolnának és fejlesztenék ebbeli ügyes
ségüket kellő vezetés mellett. Zenét 
tanulni ismét nagyon sokan szeret
nének, vagy gyorsírást, gépírást, 
könyvvezetést slb. És vannak is 
oly alkalmas egyének, akik taníthat
nák mindezeket, vagy máris tanítják 
magánházaknál különórákon.

Föltétlenül hisszük, ha valaki ke  ̂
zébe venné egy ilyen vegyes tárgyú 
iskolaféle szervezését, nagyon rövid 
idő alatt szép eredményeket érne el 
és hálára kötelezné a  közönséget is. 
Akik amúgy is tanítanak nyelveket, 
zenét, női kézimunkát, festést, gyors
írást : tömörüljenek, órarend szerint 
való tanításra délutáni és esti időben 
egységes intézés mellett. Tanítvány 
lesz elég.

Z o n g o r a  é s  P ia n ín ó
-  , nálunk 150 koronával olcsóbb, mint bármely budapesti vagy bécsi cégnél, készpénzért és részletfizetésre

HAAS és W E 1 S Z  zongoratermei  BAJA,  F ő té r ,
a városháza és Nemzeti Szálloda között. _______  JL    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.
— —  Tpipfnn.gy/im ] 4.3. = t= L--. - --=rr: '" p  Harmouium, cimbalom .és használt Zongorákat eladunk, becserélünk és bérbeadunk.

A v i l ágon  lé tező 
bármely gyártmányú
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Pierrot szemüvegén
keresztül nézem ezt a szürke várost. 
Sok piros ábránd, sok tarka szin, 
gondolat él bennem. Szeretném, ha 
életet, vért adhatnék ennek a köd
nek, amely rajtunk ül, amely lidérc
nyomásként ül a lelkűnkön. S z e r e 
t e m  a városomat és minden meleg
ségemet, szivem minden forróságát 
odaadnám, hogy egy kis szint adjak 
a szürkeségének. A fejlődés stádiu
mában, világok forrongása között, 
amikor az uj Élet küszöbén, minden 
energiánk és akaratunk egy produk
tív eszmét céloz, amikor a „Wille 
zűr Macht“ képezi a világ vágyát, 
az én városom órája megállt, az Idő 
meghalt az én városomban és a 
homokóra porszemei nem peregnek, 
áll az Idő — csend — fekete hall
gatások borzalmas hangjai üvöltenek 
az én városom csendjébe. Ordíts, 
kiálts Én Városom ! Halljam az Idő 
harsonáját — az Elet bíboros szinü 
lüktetését . . . Pierrot álma . . . 
szappanbuborék . . . cigaretta füst.. .

(le prince.)

Mire itt lesz az ősz
kapunk megint valami újat ócska 
városunkba. Még csak meg .se kell 
Írni, hogy mit. Aki jól ügyeli a dol
gok menetét, az reg észrevehette 
már, hogy az emberiség az újdon
ságok megteremtésében borzasztóan 
következetlen. Most, hogy nagyon 
sok a medikus, minden. apa annak 
adja. a fiát és nemsokára megérjük, 
hogy a jogok nagyérdemű tanárai 
névről ismerik meg hallgatóikat, 
holott eddig a számukat is a kimu
tatásban olvasták csak.

Nos tehát: uj kávéházat kapunk. 
Sajnos (vagy tán inkább hál’ Isten
nek) nem egyezik a hasonlatom és 
közetkezésem, mert nem egy újon
nan épült, hanem csak átalakításról 
esik itt szó- Egy intim és kedves 
kávéházra, adnak uj, csillogó, .ruhát 
a  nyár folyamán: a Nemzeti meg
hitt, kedves sárgás füstös falaira 
húznak majd sima, elegáns tapétát, 
az i oszlopai köré angol, széles pá
holyokat raknak és feketere vénült 
(no és gyakran kialvó) gázlámpái 
helyébe szép karcsú, cérna vékony 
fehér fonalu villamos körtéket. (A 
stilusról maga Dezrő Lajos gondos
kodik.) A lerraszt pedig nem hord
ják be télire, mint eddig, hanem téli 
kertet csinálnak belőle, ahol jól fü
tött helyről, vira ,ok közül, kedves 
társalgás mellől nézhetünk majd . .  .

Pardon . . . képzeljen minden 
nyájas olvasó most, mindjárt hamar
jában egy vastag fekete vonalat en

nek a hasábnak a közepén át, 
össze-vissza nyilalló bordákkal. Ez 
a cikk semmis. A kávéház, a jö
vendő is semmis. Minek egy csilogó 
kávéház, vagy hova lyukadjon ki a 
cikkem, ha még mindig olyan ócska, 
piszkos dombor-művekkel teli a 
főterünk . . .

Verát, a nihilista leányt
alaposan megforgatták kritikusaink. 
A ki nem hiszi, olvassa el, mert én 
nem av 11kozhatom a színházi rovat 
dolgaiba még reprodukálással sem. 
Nem is teszem, csak egy kis mu
lasztásról szeretnék itt, nagy szeré
nyen, említést elkövetni. Az egész 
félreértéit, össze-visszaságot (l. i. a 
közönség részéről) az okozta, hogy 
senkinek sem jutott eszébe egy kis 
konferánszot kérni a darab előtt. 
Akkor ugyanis azok előtt is letisz
tázódott volna az a tény, hogy 
Wilde huszonkét éves korában irta 
ezt a darabot és kb. harminc évvel 
ezelőtt. És igy műtörténeti szemmel 
is nézték volna sokan azok közül, 
akik rémdrámát láttak csak benne.

És még egyet. Miért támadtak fel 
a halottak a darabban ? . . . Hát az 
égre kérem, ilyen kevés ember kö
zött az apagyilkosoknak és a halot
taknak is meg kell bocsátani . . . 
De mortuis . . .  Én részemről még 
annak is meg tudok bocsátani, a ki 
halott korában nem fért el a lebo- 
csátott függöny mögött és mire a 
tapsra felhúzták azt a kéket, so- 
molygó arccal köszönt le a többi
vel . . .

A vásártér 
parcellazása.

Vettük a következő levelet:
„A szerkesztésük alatt megjelenő 

várospolitikai lapban február 13-án 
egy cikk jelent meg a vásártér par
cellázásáról. Ez a cikk csak általá
nosan, nagy vonásokban jelezte a 
parcellázás lehetőségét, ezért kérem 
szíveskedjenek b. lapjukban a vá
sártér parcellázására vonatkozó kon
krét indítványomat közölni.

Az első teendő, mely a vásártér 
parcellázásával okvetlen megoldandó: 
a vasúti park rendezése. Ez pedig 
úgy érhető el, ha a vásártérnek a 
képezde és a vasúti kert közötti ré
szét a kerthez vesszük ; sétányokkal, 
virágágyakkal és fákkal ellátva, kel
lemes szórakozó hellyé válnék.

A Szegedi-utról egy 10 in. széles 
ut húzódnék a képezdétől a teher 
pályaudvarig.

Ezeket a területeket leszámítva 
fennmaradna még a selyemfonótól 
a nagy kereszt útig 6600 □  mé
ternyi terület, a Budapesti ut men
tén 22800 □  méternyi terület.

Parcellázás esetén befolyhatna 
□  méterenként 10 kor,, ami 268800 
koronát tenne ki. Ezen ősszeg lca- 
kamataiból aztán lehetne a vasúti 
kert rendezésén kivül még a város 
egyéb szépitési, vagy egyéb kiadásait 
fedezni.

A parcellák négyzetméterenként 
volnának számítandók és a vevők 
kötelesek lennének 3 év alatt a vá
rosi pénztárba a vételárat befizetni. 
A telekspekuláció kizárása végett 
egy vevő egy, vagy legfeljebb két 
telket vásárolhat, ez utóbbihoz azon
ban a tanács beleegyezése szük
séges.

Ha azután a parcellázás ily utón 
keresztül lesz vive, megszűnik majd 
a lakásdrágaság, de megszűnik az 
üzlethelyiségek hiánya is, mert a 
város természetes fejlődésének kö- 
vetkezményekép az uj városrészben 
egész sor uj üzlet nyílna.

Rövid soraimnak szives közlését 
köszönve

K. S.“

H í r e k .

A Bajai Kereskedehi i 
Kaszinó és a sztrájk.

Folyó hó 2-án, vasárnap délután 
tartotta választmányi ülését a Bajai 
Kereskedelmi Kaszinó. A választ
mány a Bajai Szociáldemokrata Párt 
átiratát tárgyalta, mellyel az általá
nos, egyenlő és titkosan gyakorlandó 
választójog megvalósítására elhatá
rozott általános sztrájkban való rész
vételre kérik a kaszinó elnökségét.

A választmányi ülés kimondotta, 
hogy rokonszenvez az általános 
sztrájk eszméjével, egyúttal felhivta 
a kereskedőket, hogy rokonszenvük 
demonstrálására később meghatáro
zandó időpontban üzleteiket két na
pig tartsák zárva.

Kimondotta egyúttal a választmány, 
hogy az általános sztrájkban részt
vevőket és családtagjaikat a leg
messzebb menő támogatásban fogja 
részesíteni.

Jubileum. Szeretetteljes, szép ün
neplésben részesítették a bajai posta 
és távirótisztek és alkalmazottak 
özv. Komoróczy Jánosnét, ki tegnap 
ünnepelte meg a posta és távirda 
szolgálatában eltöltött 40 évének ju* 
bileumát. Á postatisztek nevében

Marczel! Andor hivatalfőnök üdvö
zölte Komoróczynét, átnyújtva egy
úttal az igazgatóság elismerő okleve
lét, az altisztek nevében Horváth 
János beszélt. Este jól sikerült ban
kett volt a Casinóban az ünnepelt 
tiszteletére, melyen kartársain kivül 
rokonai és tisztelői is megjelentek és 
lelkesen ünnepelték a jubilánst.

Halálozás, özv. Papp Györgyné 
f. hó 3-án hosszas szenvedés után 
meghalt 96 éves korában.

A második temetkezési egyesület
vasárnap d. u. 2 órakor rendkívül 
népes közgyűlést tartott. A köz
gyűlésen négy tag ajánlotta, hogy 
szavazzanak bizalmatlanságot az el
nökségnek, azonban a közgyűlés a 
vezetőséget egyhangú bizalmáról 
győzte meg.

A Tüdőbeteg gondozo intézet a
következő jelenlést küldte be: Feb
ruár hóban jelentkezett összesen 17. 
Ezek közül gondozásba került 4. A 
gondozónő 128 látogatást tett. Kö- 
petvizsgálatok száma 9. Az intézet
ben annak fennállása óta 31-en 
jelentkeztek. Ezek közül gondozásba 
került 10. Szétosztottunk március 
1-ig 317 liter tejet, 83 kgin. lisztet, 
29 kmg. rizst. Ezen felül számos 
vényt ingyen gyógyszerre, tápszere
ket stb. Az intézet ezúton is köszöni 
a már eddig is szép összeget ado
mányozott nemes emberbarátok meg
értését és jóakaratát és kéri továbbra 
is a város közönségének pártfogását. 
Baja, 1913. március hó 1. Dr. Pol- 
lermann Artúr, vezető-orvos.

Elitéit csendőr. Egy évvel ezelőtt 
történt, hogy Bognár Lajos siket
néma kőmives-segéd a Bárány Szál
loda kapujában több embert meg
sebesített, köztük Koszorús Mihály 
volt bajai csendőrt, aki kardjával 
halálosan összevagdalta a siket
némát. Mostanában tárgyalta ezt az 
ügyet a m. kir. honvédfőtörvényszék 
és értesülésünk Szerint Koszorús 
Mihályt jogtalan kardhasználat miatt 
két évi súlyos börtönre és Bognár 
György, a megölt siket-néma atyja 
részére 245 K 60 fillér kártérítési 
összegre Ítélte.

Az asztalosipari tanfo lyam  műkö
dését f. hó 10-én reggel 8 órakor 
az Utry-féle műhelyben (Erzsébet 
királyné-utca 56. sz.) fogja megkez
deni. Felkérjük a tanfolyamra jelent
kezett mester és segéd urakat, hogy 
előértekezletre f. hó 9-én, vasárnap 
délelőtt fel 10 órakor városi polgári 
iskola hivatalos helyiségeiben meg
jelenni szíveskedjenek. A tanfolyam 
vezetősége.

vacsora
Tlíl'ÓSCSUSZával
a V asúti vendéglőben.
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Öngyilkosság.
térné Határ-utca 
lakásának udvarán a kútba ugrott 
és bele is halt. Az öngyilkosság 
oka az, hogy Novacsicsnénak rend
kívül sok adósság szakadt férje ha
lálával a nyakába s ez egészen bus- 
komorrá tette a külömben is iszá
kos asszonyt.

Meghalt az édesanyja karján. Bog
dán Mihályné szül. Lakatos Júlia 
sükösdi cigányasszony kedden el
akart utazni Szabadkára. Kora haj
nalban gyalog jött be Bajára, hogy 
innen azután a vonattal tovább 
utazzék. Karján hozta magával 
pár hónapos csecsemőjét. Miközben 
az állomáson a vonat indulását 
várta, rémülten vette, észre, hogy 
a csecsemő halott. A csendőrség a 
nyomozást megindította, azonban a 
hullán, amelyet a bajai hullaházba 
szállítottak, semmiféle külső sérülés 
nem volt.- .

Megszökött csaló. Bura Ferenc 
szabósegéd Ferri Viktortól egy sza
bász-ollót kért azzal, hogy másnap 
vissza viszi; ugyanekkor Hámori 
Bélától vett egy 240 K értékű varró
gépet részletfizetésre. Bura az- ollót 
és a varrógépet nyomban eladta és 
megszökött Bajáról. Ferri és Hámori 
feljelentést Aettek a rendőrségnél, 
mely most keresi a megugrott csalót.

Bicskázás. Három kis fiú játszott 
békésen a bajai izraelita iskola 
előtt, amikor arra jött három inas 
gyerek és verekedést hezdett a 
játszó fiukkal. Majd nem elégedtek 
meg ezzel, hanem bicskát rántottak 
és kettőt a fiuk közül alaposan 
megszurkáltak. A bicskázó inasokat 
a csendőrség kinyomozta.

Boros állapotban tért be Mattano- 
vics László korcsmájába Major János 
vasúti őr. Mivel a korcsmáros nem 
volt hajlandó italt adni a részeg 
embernek,'  Major törni-zuzni kezdte 
a kezeügyébe eső üvegeket, poha
rakat, valósággal dühöngött, mig 
nagy nehezen megfékezték.

Romlott takarm ányrépam ag. Az el
múlt nyári és őszi szakadatlan esők 
okozták, hogy a répamagot a leg
több termelőhelyen nem bírták szá
razon betakarítani, hanem ott csírá
zott ki a földjén. Az ilyen mag 
sohasem fog répát teremni, mert 
nagyobb részben ki sem kel, s ami 
kevés még kicsirázik, az sem bír 
elég tcrmőeréllyel, hogy rendes ré
pát fejlesszen, hanem ujjnyi vékony
ságú gyökeret fejleszthet csak. Em
beremlékezet óta még soha sem 
került annyi megáizhatatlan, gyengén 
csírázó és kevert répamag forga-
oinba, mint az idén. Gazdáink he- 
1 .

cselekedni, ha répa
mag beszerzése alkalmával a leg
szigorúbb i r á s b e 1 i jóiá !ást köve
telik az eladó részéről esi rak épesség 
és fajazonosság tekintetében' Ahot 
nem tartja majd a gazda szem előtt 
ezen óvatosságot, ott azt K ekázta'tja, 
hogy állattartását katasztrófával ha
táros bajok érhetik. Amint egyébiránt 
halljuk, a loldmivelésügyi miniszté
rium szintén . készül állási foglalni 
ez ügyben.

Színház,
Szombaton nevezetes estéje volt a 

színháznak, amennyiben YVilde 
Oszkárnak egy eddig még le nem 
fordított darabját: Vera, a nihilista 
nőt adták. A darabot Rozsnyai for
dította és Könyves megszerezte a 
kizárólagos előadási jogot.

Azonban azért, mert YVilde irta a 
darabot, nem szabad a Dorian 
Grayra. vagy Salomera gondolnunk. 
A Y'era nem a readingi fegyház 
lakójának, hanem egy huszonkét 
éves fiatalembernek munkája, görög- 
tüzzel, fáklyásmenellel és sok-sok 
szónoklattal. Azonban tartozunk an
nak kijelentésével, hogy ebben a 
huszonkét éves fiatalemberben már 
meg-megcsillan a jövő nagyság fénye, 
hogy a fiatalos romanticizmussal 
telitett színdarabban nagy meglátá
sok, mély életfestések vannak. De 
ha nem is lennének, akkor is érde
kelne. ,a naiv, bájos romanticizmusa 
a fiatal Wildenak. Valahogyan na
gyon megható és sok mindent meg
értető, látni a későbbi King of lifet 
fiatal korában, mikor szabadságért, 
a .nép jóvoltáért, lelkesedik, amidőn 
a heroizmust, az élet megvetését, 
feláldozását a szabadságért hirdeti 
annyi tűzzel, amennyivel soha sem 
volt képes, sőt méltatlannak tartotta 
magához, az élet dicséretét zengeni. 
Talán a fiatal nagyherceg tulfinomult 
szépsége, túl nemes valója mintha 
egy pillanatra Dorian Grayt juttatná 
az ember eszébe, de mégis látva 
ezt a szinte lehetetlen tulhaladott- 
ságot, folyton Ady Endre jut eszembe, 
ki húsz éves korában Kossuth apánk 
és az Akadémia dicséretét zengte.

Nagyon jó volt a cár szerepében 
a második felvonásban, (a darabnak 
is legerősebb része) Rónay Géza. 
Megértette és velünk is meg tudta 
értetni a hatalmas zsarnokot, ki 
folyton remegve életéért, mindenki
ben orgyilkost látva, kivetkőzve 
minden emberi érzésből, folyton 
csak vért akar látni. Herczeget nem 
is 'lehet elképzelni a tőle annyira 
megszokott jó játéka nélkül, amint

hogy jó színész nem is játszhatik 
rosszul még nem neki való szerep
ben sem. Arany Olga Verát játszotta 
természetes egyszerűséggel, jó ala
kítással ; a többi szereplők is jók 
voltak.

Vasarnap d. u. a Niobe, este a 
Farkas ment másodszor telt ház 
előtt.

Hé főn I Jerczeget ünnepelte a kö
zönség a Faunban jutalomjátéka al
kalmával. Herczeg megérdemelte a 
közönség szimpátiáját, két héten át 
majd minden este intelligens, kiváló 
talentumot eláruló játékával szóra
koztatta a publikumot.

Kedden „Az első és m ásodikját, 
Rüttkaynak a Nemzeti Színházban 
sok sikert aratott színmüvét adták. 
Meglehetősen egyhangú, kissé unal
mas este volt, aminek legnagyobb 
részt a darab az oka. Ruttkay na
gyon rutinos, a színpadot minden 
izében ismerő ember, ami meg is 
látszik a darabján, de végtelenül 
hosszú párbeszédeivel, telve morali
tásokkal, az egész színműnek köny- 
nyen áttetsző tendenciájával bizony 
alaposan elrontotta darabjának az 
értékét.

Bánhegyi irót Herczeg játszotta 
kissé talán tulerős kitörésekkel, egy 
kissé erőszakosan. Vengráf színigaz
gató szerepében Rónay Géza ismét 
nagyon jól játszott. Sokféle szerep
ben láttuk már ezt a színészt, de 
ahányszor csak kijön a színpadra, 
mindig másnak látjuk, mint előbbi 
szerepében, mindig uj és mindig jó.

Szerdán este a Válás után Rónay 
jutalomjátéka lesz, egyúttal vendég
szerepelni fog Szathmáry Árpád, a 
szegedi színház tagja, ki három év 
előtt, mint a szabadkai színház 
tagja, Baján nagyon megkedveltette 
magát.

Szerkesztő: ERNSZT JÓZSEF.

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

82. szám. 1913. végr.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. Jj-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
budapesti V. kér. kir. járásbíróság
nak 1912. évi Sp. XVI. 343/6. sz. 
végzése következtében dr. Politzer 
Gusztáv budapesti ügyvéd által kép
viselt Eismann Gyula budapesti cég 
javára 261 K — fillér s jár. erejéig 
1912. évi junius hó 19-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján

le- és felülfoglalt és 742 l< — fillérre
becsült következő ingóságok, u. m : 
különféle vásznak nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járás
bíróság 1912-ik évi V. 490/5. számú 
végzése folytán 80 K — fillér tőke- 
követelés, l/s"/o váltó-dij és eddig 
összesen 3 K 60 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, 
Baján, Kálmán király-utca 6. szám 
lakásán leendő megtartására 1913. 
évi március hó 8 -ik  napjának délutáni 
3 o áj i határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1913. évi lébr. 20 átt.

Szegő József, kir. bir. végrehajtó.

Van szerencséin a nagyérdemű 
vásárló közönség szives tudo
mására hozni, hogy üzletemet 
(Jókai Mór-utca sarok) meg
nagyobbítottam. Üzletemben Iái
tok sálon és mindennemű finom 
cukorkákat, lovábbá a közked
veltségnek örvendő Kocsllin- 
f le leasüleményt. Valódi orosz 
Icát, legfinomabb Jamaikai és 
és Ctiba rumokul. Azonkívül 
mindennemű pipere cikket, ha
risnyákat, ciga.iellahüveiyl, is
kola és rajzszerckcL — Aján
lom közkedveltségnek örvendő 
kajszin barack pálinkámat, va
lamint raktáron levő elsőrendű 
likőreimet. Házhoz szállítok lat 
és porosz szenei.

Háziasszonyok szives figyel
mébe ajánlom ,. Ideál“ gyors- 
fényezőt. megemlítem végül, 
hogy állandóan fri-s liptói túró 
kapható.

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

#
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A L A P I T T A T O T T
1875.

Óriási, választék kész férfi 
gyermek-ruha és női 

fe.öltökben.

Lövenstein Frigyes
FÉRFI SZABÓ,

lyer BAJA (városi bérház).

Aranyéremmel kitüntetve 
a helyi iparkiállitáson.

Mérték utáni rendelések 
elegáns kivitelben.

Özv. Novacsics'Rc-; lyes^n/fcrgriak 
13. sz. alatt levő
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Papin- és  in ó szen -k en esk ed és
Bám K Ö N Y V N Y O M D A

V

Telefon 45 Vörösmarty Mihály-utca 6  Telefon 45

Könyvnyomdái munkák készítése a legizlésesebb 
kivitelben. Ügyvédi és községi nyomtatványraktár

tané:

I Franki Ignác
-jj BAJA, Bud::pcS.i-ut i5.

Ji
J

•JJJ
□

l  □

Ajánlja dús raktárát e l s ő r e n d ű

varró-, kötögég-, kerékpárok- és grammofo- £ 
j |  nőkből, valamint mindezek a l k a t r é s z e i b ő l  
I  J a v í t á s o k  DN

|  szakszerű műhelyemben a legjutányosabban eszközöltetnek, ¥
Kedvező fizetési fe ltéte lek!

H azai Általános Biztositó 
R é s z v é n y - T á r s a s á g .

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.

a j  Kötvénykiáliitó föügynökség : B A J A .
□

j j ű -

(Városi bérház.) □

5F tanuló?
fe lv é te lik

mbL.- --.'i

J g  K a z a l  J ó z s e f  | ; :
!H  - - k önyvn yom d a inban  - - é
; ü |  í i p

M ------------
Minden ízlésnek megfelelő 

CSINOS DIVATOS
fényképeket

úgyszintén

fényképnagyitásokat
K É S ZIT

37esseirotfi ffiernát fényüépész
Baja, Szent István-tér ll-ik szám.

(Fischer-ház.)

NYOMATOTT KAZAL J Ó I I l f  KÖNYVNYOMDÁKKÁ* »Aj A«.
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