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Kiadóhivatal
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nek. Telefon 45.

Szerkesztöseg
Baja, Eötvös József-utca 2. szám. 

Telefon 116.

r i S S W  M e s k ó  Z o l t á n .

M árcius 15-ike.
A nemzet kulturális és gazda

sági jövőjére nézve válságos 
időben köszönt reánk a magyar 
szabadság hajnal hasadásának 
évfordulója. A gazdasági és bel
politikai életünk ép oly súlyos, 
mint a külpolitikai s hogy ez 
áldatlan állapotok meddig tar
tanak még, az tisztára a jövő 
rejtett, nagyon is mélyen rej
tett titka.

Külső ellenséggel szemben 
kivivőit aranyszabadság diadal- 
ünnepe volt amaz örökre em
lékezetes március idusa és ma, 
mikor évfordulója közéig ennek 
a dicső napnak, mélységes 
honfibú tölti el a lelkeket és 
és állami létünket féltő aggó
dás, mert im a legnagyobb 
balsors fenyegeti ezt a sokat 
szenvedett nemzetet: megha- 
sonlani latszik önmagával és 
lelő — mint a legnagyobb 
magyar mondotta •— hogy itt 
a párttusák csatazajában nem
sokára testvér fog fegyvert 
emelni testvér ellen.

Az idén nem a „szabadság, 
egyenlőség és testvériség" je
gyében összeforrott egységes 
nemzet járul az emlékezés ol
tárához, hanem külön, külön 
csoportok a nemzet testéből, 
melyek mindegyike külön han
goztatja, hogy az ö elveinek 
diadalünnepe van márciusnak 
megszentelt idusán.

Pedig úgy kellene lennie, 
hogy ez a nap, ez a szenlséges 
évforduló, édes mindannyiunk 
tulajdonát képezze, minden

magyar ember tulajdonát és 
aki mást hirdet, halálosan vét
kezik az önmaga vére ellen, 
mert a nemzeti felvirágozásunk- 
nak Htjába álló széthúzást viszi 
bele amúgy is megbomlott köz
életünkbe.

Mindnyájunké ez az ünnep, 
melynek úgy hódolunk a leg
méltóbban, ha fogadalmat te
szünk a szeretet templomában 
arra, hogy száműzzük körünk
ből a romlásba döntő párt
tusák átkos szellemét időtlen 
időkre.

És ha ezt megtettük, akkor 
diadalra jut az is, ami a ma
gyar igazság, amiért lelkesedni 
tanítják a gyermeket, mikor az 
édesanyja szivének melegétől, 
az édesanya szemeinek ragyo
gásától tanul már lelkesedni a 
magyar szabadságért.

A március 15-iki igazságok 
győzelme biztosítéka minden 
szabadságnak, minden jognak, 
de sohasem fog diadalmaskodni 
az, aki ezen igazságokat a 
maguk szentséges egyetemes
ségében megtagadni akarja; 
mert csak bünhödhetik az, aki 
a végtelen, az örök szellemet 
az egyetemnek kis részeivel 
akarja megmérni.

A szabadság, testvériség és 
egyenlőség abszolút megvalósi- 
sitása — a magyar szabadság 
diadala legyen.

És az lesz, ha ugyan az a 
szellem lelkesít, amely lelkesí
tette az 1848. március idusá
nak halhatatlan hőseit.

A rendőrség
.3 k

államosítása.
Nem sokára remélhetjük, hogy 

faogv megvalósul egy régóta kivá- 
hatos, régóta tervezett vágyunk, a 
rendőrség államosítása.

Tagadhatatlanul nagyot lendülne 
fezzel a közbiztonsági állapotunk, a 
köigazgatás egyszerűsége is nagy lé
péssel haladna ezzel a ténnyel, de 
azért nincs kizárva, hogy csalódni 
fognak azok, kik a rendőrség álla
mosításától minden baj, minden 
hiány megszűntét várják.

Budapesten már negyed század 
óta működik az államosított rendőr
ség s bizony mégsem mondhatjuk 
az ottani rendőrséget olyannak, me
lyet példaképen lehetne a többi 
város rendőrsége elé állítani. Nem 
keressük az okokat, melyek előidéz
ték, de bizonyos, hogy a főváros
ban a polgárság és a rendőrség, 
mint elkeseredett ellenség áll egy
mással szemben s a közönség még 
a betörőnek is inkább fogja pártját, 
mint a gyűlölt rendőrnek. Pedig, 
hát az lenne az ideális állapot, hogy 
polgárság és rendőrség karöltve mű
ködnének, csak egy célt tartva szem 
előtt: a közbiztonság, a közrend 
fenntartását.

Mennyivel másként van ez a 
nyugati országokban: Franciaország
ban és Angliában! Ott nincs álig 
felfegyverkezve a rendőr, nincs se 
kardja, se revolvere, csak egy kis 
pálcika a kezében, de azért nagyobb 
tekintélye van, mint nálunk a fegy
veres rendőrnek. Ott minden polgár 
meg van róla győződve, hogy a 
rendőr a törvény őre, aki mindig a 
közjó, a közrend érdekében jogosan 
jár el, akinek fáradságos munkájá
ban segiteni kell, mert ez mindnyá
juk érdeke. Ott meg vannak róla 
győződve az emberek, hogy ha a 
rendőr ráteszi valakire a kezét, az 
a törvény és jog érdekében történt,

nálunk szánalmas, legtöbbször ártat
lanul szenvedő áldozatot látunk a 
bekísért emberben. A külföldön a 
tekintélyével, pálcikájának felemelé
sével a legnagyobb zavarban is 
rendet teremt a közbiztonság őre, 
nálunk még a fegyverhasználattal is 
csak növeli a rendzavarást.

Azon lehetetlenül áldatlan állapo- 
poton, melyben a vidéki rendőrség 
van, bizonyos, hogy csak a rend
őrség államosításával lehet segiteni. 
Ez elsőrendű kormányzati feladat. 
De ha államosítják a rendőrséget, 
nagyon nagy körültekintéssel kell a 
dolgot intézni és különösen arra 
kell vigyázni, hogy ne tővárosi min
tára menjen az államosítás, mert 
ez a rendőrség nem áll annyira 
színvonalon, hogy követésre méltó 
lenne. Inkább a külföldi tökéletes 
rendőrségeket kellene tanulmányozni 
s ami követni valót találunk azok
ban, azt hozzuk be a mi rendőrségi 
intézményünkbe. Persze igaz, hogy 
a mi közönségünk megint más el
bánáshoz van szokva, mint a nyu- 
goti városoké, dehát azért lehetne a 
népet szoktatni, nevelni a más el
bánáshoz és igy fokozatosan behozni 
a nyugaton aunyira bevált rendőr
ségi eljárás módokat.

Első és mindenekelőtt megvalósí
tandó dolog volna, a rendőrségnek 
a polgárok rokonszenvét kivívni es 
ehhez nem is kellene más, csak az, 
hogy a rendőrség belássa, hogy 
utóvégre nem a polgárság van a 
rendőrség kedvéért, hanem fordítva.

A városi rendészet hiányai és 
szánalmas állapota köztudomású, 
hiányain már csak az államosítás 
segíthet, vigyázzunk azonban, hogy 
az államosítás ne legyen olyan, 
hogy az első alkalommal csődöt 
mondjon.

A v i l ágon  lé tező 
bármely gyártmányú Zongora és P íüibíhó

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

és W E I S Z  zongoratermei  BAJA,  F ő té r ,
a városháza és Nemzeti Szálloda között. 

----------Telefon-szám 143. "TZir.'.

A v i l á g h í r ű  S t i n g 1 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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Tűzoltók, mint mentők.
Vettük a következő levelet:
Örömmel olvastam ezen lap múlt 

vasárnapi számában hasonló cim 
alatt közölt cikket, mely tűzoltósá
gunkra vonatkozott, arra az intéz
ményre, melyről oly ritkán esik szó 
a lapok hasábjain s mely iránt oly 
kevés az érdeklődés. Ha olvastunk 
is néha-néha egy-két sort tűzoltósá
gunkról, komoly eszméket és gon
dolatokat nem igen tatáltunk azok
ban. Annál jobban esett tehát e 
néhány sort olvasnom, melyek kö
zött nem a szokásos — igen sokszor 
kevésbbé tárgyilagos — kritika élét, 
hanem a komolyan gondolkodó egyén 
véleményét ismertem lel, mely ezen 
intézmény fejlesztését célozza s a 
miért tűzoltóságunk köszönettel tar
tozik.

Engedje meg azonban a cikkíró 
ur, hogy mint tűzoltó, soraira vála
szoljak s némi felvilágosítással szol
gáljak.

Tűzoltóságunknak mentő osztály- 
lyal való kibővítése nem uj eszme. 
A jelenlegi tüzoltóparancsnokság, 
midőn a Testület vezetését átvette, 
vette be annak szervezését pro- 
grammjába. Meg ’s hívta Pollermann 
Artúr dr.-t a u nfolyam tartására, 
ki az akkori hivatásos és önkéntes 
tűzoltókat ki is képezte az első se
gély nyújtására.

Az eszme azonban anyagiak hiá
nyában megfeneklett.

Azóta — mint a cikkíró ur Írja 
— tűzoltóságunkat tetemes költség
gel reorganizálták. A hivatásos tüz- 
őrség létszámát felemelték, fizetésüket 
rendezték s a Testület vagyonából 
egy pár lovat vettek.

Ez azonban még korántsem befe
jezett reorganizálás, csak annak 
megkezdése. Hátra van még a lak
tanya kérdés megoldása, szerek be
szerzése, fogat kérdés, az egyesitett 
két tűzoltóság alap és szolgálati sza
bályainak átdolgozása.

Mindezek, mint elintézendő s folya
matban lévő ügyek foglalkoztatják a 
parancsnokságot, s hatóságot s ezek 
elintézése előtt nem is gondolhatunk 
arra, hogy újabb dologba fogjunk.

Mi elsősorban is tűzoltók vagyunk 
s arra kell törekednünk, hogy ezen 
kötelességünknek minél jobban meg
felelhessünk s ha e terén már nincs 
egyéb tennivalónk, vállalhatjuk ma
gunkra a mentők felelősséggel telt 
nehéz szerepét.

Parancsnokságunk célja először is 
egy jó s mindenkor akcióképes tüz- 
oltósóg felállítása s az után foglal- 
kozhatik csak más kérdésekkel. A 
mentés elvállalása oly merészség 
volna részünkről, mely a mai viszo
nyok között valószínűleg kudarccal 
végződnék. Olyasmit pedig nem me
rünk elvállalni, amit előreláthatólag 
nem fogunk tudni teljesíteni.

A mentőosztály felállítása tehát 
ma még igen korai, arról egyelőre 
nem beszélhetünk.

Nem érheti tehát parancsnoksá
gunkat az a vád, kogy a mentő 
intézmény felállításától idegenkedik,

mert annak idején, ha e kérdés ke
resztülvihető lesz, minden biztatás 
nélkül fogja azt, mint programmja 
egyik pontját, megvalósítani.

Ma sincs egy pillanatig sem tét
lenül, hanem lassan, zaj cs reklám 
nélkül, de annál biztosabban végzi 
az átszervezés nehéz munkáját, mely 
évtizedek mulasztásait van hivatva 
úgyszólván hónapok alatt helyre
hozni. Ö. T.

A Zichy Bódog-tér és a 
Szegedi Bank palotája.

Ide s tova már egy esztendeje 
lesz, hogy felépült a Szegedi Keres
kedelmi és Iparbank bajai palotája. 
Az emberek meg-meg állanak a 
Tóth Kálmán-szobor előtt s moso
lyogva nézik az igazán, úgyszólván 
egyetlen nagyvárosi, az érthetetlen 
kupolákat leszámítva artisztikusnak 
mondható palotát. De akármilyen 
szép is az uj palota, akárhogy emeli 
is a város színvonalát, egyet nem 
tudunk megbocsátani ennek az épü
letnek soha s ez az, hogy agyon
ütötte a Tóth Kálmán szobrot körül
vevő kertel.

Nagyon csinos kis park volt a 
Zichy Bódog-íér azelőtt s jól ápolt 
bokraival, szabályos, karban tartott 
utaival, minden kicsisége ellenére 
kiemelkedett a környezetből. A meg
lehetős messzeségre épült kicsi házak 
nem nyomiák el, nem törpitetfék 
városunk esztétikai szempontból 
egyetlen valamire való kertjét. : A 
Szegedi Bank palotaja odaépitve a 
kert tövébe, bizonyos, hogy meg
zavarta az egész tér harmóniáját, a 
kert önálló szépségét, de hát ezen 
már késő vagy talán korai dolog 
bánkódni, mert ki törődik most még 
nálunk városrendezéssel, esztétikai 
szempontokkal ?

De ha már egyszer engedtük, 
hogy a Szegedi Bank palotája agyon 
nyomja legszebb kertünket, ha 
többre becsültünk egy szép palqtát 
egy szép parknál, akkor hgalabb 
szüntessük meg azt az anomaijál, 
hogy egy pár fa az épület legszebb 
részeit takarja el a szemlélő előtt. 
Mert most olyan a helyzet, hog-  ̂ a 
Szegedi Bank bejáróját, nemcsak 
bejáróját, hanem az egész főhomlok
zatát csak épen az épület legköz
vetlenebb közeléből lehet látni, tehát 
úgyszólván sehonnan sem, mert 
viszont egész közelről nem Huh ta
kozik ki egy két emeletes ház szép
sége. ' mindez két-három fa miatt 
van, K„.-hát'om olyan fá miatt, 
amelynek kivágása abszolút nem 
okozna semmiféle veszteséget a 
kertnek, sem fáradtságba, áldozaib.a 
nem kerülne. Úgy tudjuk, hogy a 
városi tanács Ígéretet tett, hogy az 
épület felépítése esetén a lakat ki
vágatja, igazán u város érdekét 
szolgáló dolog volna Ígéretének tel
jesítése, mert talán mégis csak a 
városnak elsőrangú érdeke, hogy 
annak az egy épületnek a szépsége, 
amely egyedül emlékeztet Baján a 
nagy városra, ne legyen elrejtve.

H  i  r  e k .

A tüdőbeteg gondozo intézet intéző 
bizottsága tegnap délután tartotta a 
városházán Bernhart János dr., tiszti 
főorvos, bizottsági elnök vezetese 
mellett rendes havi gyűlését. A 
tárgysorozat főbb pontjai a vezető 
orvos jelentése és a nagybizottság 
összehívásának előkészítése volt. A 
vezető orvos, a lapunkban már is
mertetett február havi forgalmat és 
az egyéb fontos intézeti eseménye
ket ismertette. A jelentés tudomásul 
vétele után a nagybizottság össze
hívásának módozatait beszélte meg 
az intéző bizottság. Elhatározták, 
hogy jövő hó 20-án összehívják a 
nagybizottságnak megválasztott tag
jait és egyben ünnepélyesen is meg
nyitják a tüdőbeteg-gondozót. Erre 
az alkalomra már most meghívják 
Müller Kálmán báró egyetemi tanárt, 
aki már kilátásba is helyezte meg
jelenését.

A baja— dunapataji vasút. A ke
reskedelmi minisztérium előmunká
lati engedélyt adott további egy 
esztendőre gróf Teleki József nagy- 
birtokosnak a magyar királyi állam
vasutak Baja állomásától Bajaszent- 
istván, Érsekcsanád, Sükösd és Ne- 
mesnádudvar községeken át Hajós 
községig és innen egyrészt Kalocsán 
at Dunapatajig, másrészt pedig 
Császártöltés község érintésével a 
m. kir. államvasutak Kiskőrös állo- 
máaáig vezetendő helyiérdekű vasút 
vonalra.

A bajai izr. iskolák márciusi ün
nepsége március hó 16-án d. e. 10 
órakor fog megtartatni a következő 
műsorral: 1. Szózat, Talpra magyar 
éneklik az összes növendékek. Zon
gorán kiséri Grünhut Erzsi, IV. leány 
p. o. t. 2. A szabadság napján.-Pósa 
Lajostól. Szavalja Moder BeJa 11. el.
o. t. 3 Sir a Tisza. Éneklik a leány 
cs fiúpolgári iskola növendékei. Zon
gorán kiséri Grünhut Erzsi IV. i. p. 
o. t. 4. Március 15, ünnepi felolva
sás. Tartja Kothschildne Klauber 
Terez polg. isk. tanárnő. 5. A vén 
cigány, melodráma. Szavalja Grauaug 
Gizella IV. 1. p. o. t. Zongorán ki
seri. Sp.lzcr Anna IV. 1. p. o. t. 6. 
Aradi vértanuk. Éneklik a polgári 
leányiskola növendékéi. 7. Talpra 
magyar. Szavalja Schvvartz Sándor 
111. tiu p. o. t. 8. Költemény. Kiss 
Józseftől, szavalja Kosénberg Margit 
111. 1. p. o. t. 9. Kossuth induló. 
Éneklik a leány a leány és fiú polg. 
iskola növendékei.

Makacs öngyilkos. Kegőcéről Írják : 
Nemrég halt meg YVenbeer Sándor- 
nénak 18 éves leánya. Azóta bús
komorság vett erőt a szerencsétlen 
asszonyon es mindenképen öngyil
kos akart lenni. Először a múlt hé
ten a házuk udvarán levő kútba 
ugrott, de onnan kimentették. Ön
gyilkossági szándékát mégis csak 
végrehajtotta, egy őrizetlen pillanat
ban éjszaka kiszökött hazulról és a 
Kegőce halárában levő mocsarak 
egyikébe ölte magát. Holttestét meg- 
tulalták.

A Munkás Otthonban összpontosí
tott szakszervezetek március hó 13-án 
tartott össztaggyülésükön a követ
kezőket választották meg a Munkás- 
Otthon vezetőségébe: Elnök Pock 
Nándor. Alelnök Hutflusz Vendel. 
Pénztárnok Berényi Imre. Másod- 
pénztárnok Pintér Margitka. Ellenőr 
Kránitz István. Jegyző Fábik József, 
Könyvtárnok Bilisits Mihály. Ellen
őrző bizottság: Tinusz Antal, Major 
Miklós, Pintér G.éza, Schörnpeck 
Sándor. Rendes tagok : Ambrus Imre, 
Vasvári István, Marján József, Bor- 
bás Péter, Szabó István, Dardin János, 
Ösztreicher Sándor és Gergely József. 
Póttagok: Kotteschel János, Marxer 
Antal, Szrigyanov Jóczó, Borkovits 
Gyula, Kulcsár József és Halmos 
Géza.

Az állami italm erési jövedékről 
szóló 1809. XXV. t.-c. 17. §-a értel
mében az italmérési illetéket Baja 
város területére másodfokban meg
állapítani hivatott italmérési illeték 
felszólamlási bizottság az 1912— 14. 
évi időszakra vonatkozó tárgyalásait 
Baján, f. é. március hó 18. napján 
d. ’e. 10 órakor a városházán fogja 
megtartani

Ifjúsági szinielöadás. A Miasszo
nyunkról nevezett iskolanénék inté
zete f. évi március hó 24., 25-én és 
26-án jótékonycélu szinielőadást. ren
dez, melynek kezdete mindennap 
d. u. 5 órakor lesz. Helyárak: 1. hely 
2 K. II. hely 1 K 60 f. 111. hely 
1 K. Műsor: 1. Nyitány. II. A vesz- 
taszüz. Drámai játék 5 felv. Ili. A 
szobaleány, Vígjáték - egy felvonás
ban.

A katonai léyh .jó , melyről a múlt 
számunkban megírtuk, hogy Baja 
felelt is átrepült, Madarason szállt 
le. A léghajó neve Raroza, Bécsből 
indult ki. Négy utasa volt: Schuncha 
Ferenc főhadnagy, Macher Miksa, 
Mándl és Stransi Ottó hadnagyok, 
akik a léghajót vonatra telteit és 
maguk is vonaton utaztak vissza 
Becsbe.

Halálozás. A Bajai Független Újság 
felelősszerkesztőjet, dr. Valentin Emil 
ügyvédet súlyos gyász érte. Pén
tekre virradó éjid fivére, Vermes 
Simon szivszélhüdes következtében 
meghalt. Az elhunytban dr. Valentin 
Emil, őzv. Klein Szidónia es Valen
tin Nelli fivérüket gyászoljak.

Pintér Imi é egyetlen esteje. Mind 
nyájunk elénk emlékezetében él az 
az igazán meleg hangulatos este, 
melyet Parlagi Kornélia szubreue 
primadonna és több müvésztársa 
kíséretében rendezett Pintér. Imre, a 
budapesti, volt Népszínház elsőrangú 
tagja. Az elsőrangú családi műsor 
mindvégig a leglelkesebb tapsok 
között folyt le és a zsúfolt nézőtér 
azzal az általános óhajjal búcsúzott 
a kis művészgárdától, hogy a min
denképen sikerült előadást mielőbb 
megismételje. Az emlékezetes est óta 
lassan egy év telt el, azóta Pintér 
és társai az ország eiső színházai
ban és fürdőhelyein szerepeltek fé
nyes erkölcsi és anyagi sikerek mel
lett s csak most jutott rá alkalom, 
hogy a bucsuzás pillanatában tett
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Ígéretüket beváltsák. Az egyetlen 
est f. hó 24-én, azaz husvét vasár
napján a Nemzeti Szálloda nagyter
mében lesz megtartva, természetesen 
teljesen uj programmal és ismerve 
a kis művészgárda multi programm- 
ját, biztosra vesszük, hogy épp úgy 
mint tavaly zsúfolt ház fog tapsolni 
a viszontlátás örömének.

Jux estely. A Kereskedő Ifjak 
Egylete husvét hétfőjén pompásan 
összeállított programmal jux-estélyt 
rendez a Nemzeti Szállóban. A meg
hívottak jelmezben is lehetnek. Az 
egylet eddigi ilyen fáradozását min
dig siker koronázta, bizonyára szí
vesen látogatott lesz ez a mulatság 
is, amelynek ötletességét tapasztalt 
és ügyes rendezők garantálják.

Gyász. Súlyos csapás érle Scherer 
Rezsőt, Bács Bodrogh vármegye al
jegyzőjét és nejét Hauke Margitot. 
Kilenc éves gyermekük, Rudika, hir
telen megbetegedett és három napi 
betegség után f. hó 12-én meghait. 
A mélyen sújtott szülők iránt az 
egész megye részvéte fordul.

Szigorú Ítélet. Egy zsák tollat lo
pott egy évvel ezelőtt Lázár Sámuel
től egy elzüllötl ember. A szabadkai 
törvényszék most hozott Ítéletet ez 
ügyben és. a .tolvajt egy évi börtönre 
Ítélte. Az Ítélet azért ily szigorú, 
mert többszörösen visszaeső bűnös
ről volt szó.

K i s  t á r c z a .

FA L U SI  ESEMÉNY.
A borús, kemény' téli napok után 

hirtelen erösfényű, derült nap kö
vetkezett. Bár a napos helyen is 
fagyott még, az emberek valami 
meleget véltek érezni. A .férfinép 
ideges örömmel kás2olódott a fészer 
felé vizsgálgatni az ekét, kapát,

rendben van-e a tavaszi munkára. 
Valami csodálatos rajongással, szinte 
lesve-lesték már az időt, hogy a 
mezőn dolgozhassanak s ne kelljen 
a meleg szobában kushodni. Mert 
bár kényelmes pihenőt hoz a tél, az 
ilyent hamarább megunja az ember, 
mint a munkát. No meg szomorú 
tél volt is az idén ; a rossz termés, 
savanyu lőre — szűkös viszonyok 
között élő, rossz kedvű embereket 
teremtett. Most hát igen vágytak ki 
a napra dolgozni.

Kocsis Gábor gazda is igen korán 
kiment a fészerbe vizsgálni szerszá
mait s nem nagy megelégedése jele- 
képen igen szidta a fiát, hogy 
milyen rozsdás állapotban vannak. 
Mert a Laci gyerek gortdjaira volt 
bízva az eke és miegymás tisztoga
tása. Pedig ő nem nagy gonddal 
volt rájuk. Inkább az ecsetet kezelte 
meg a festéket, amiket a mestertől 
kapott, aki észrevette a  gyerek nagy 
hajlamát ehhez. Festegetett is Laci 
nagy kedvvel, szorgalommal, bár az 
anyja, ez éhes, nagyon dógos, fukar 
asszony igen korholta érte. A múlt
kor ugyan megbékélt egy kissé vele, 
mert a Frummeréktől 5 pengőt ka
pott, hogy a malmukat lefestette. 
Nagyon is dicsé, tek élte a fiút s 
Ígérték, hogy majd szolnak a megye 
székhelyén levő mesternek, hogy 
nézze meg a fiú festményeit.

JaVuban szidta Kocsis Gábor gazda 
Laci fiái, mikor hivatták be, hogy 
itt a mesie \ A mester már elismert 
nevű festő, aki Frufiimer biztatására 
látogatta meg a falusi piktort, ez
alatt sorra nézegette Laci képeit. 
Igen meg volt lepődve a fiú kitűnő 
szemétől s jó technikájától, igyeke
zeti is rögtön iabe->zélni az öregeket, 
hegy taníttassak a fiút. Azt hitte, 
hogy a módos gazdánál könnyen 
kiviheti. Milyen nagy volt a csodál
kozása, amikor azok hallani sem

akartak róla. Hogy ők annyi temér
dek pénzt adjanak ki csak azért, 
hogy a gyerekük ur legyen. Aztán 
éppen most, mikor kezdik a gyerek
nek hasznát venni. Mega munkaidő 
is következik. Hiába biztatta a mes
ter őket, hogy kiváló tehetség a fiú, 
idővel ezreket keres, csak azt vágták 
vissza, hogy magának keresi majd 
nem a szüléknek, mint ők. Meg az
után minek is legyen ur, egyetlen 
fiú, kié legyen a föld, meg a ház. 
Nyakas, buta, de inkább éhes pa
rasztoknak bizonyultak. A mester 

• rtieg már nagyon beleheccelte ma
tót, hogy tehetséget fedez fel, ami
nek nemi alapja is volt hite szerint, 
hát elkezdte emlegetni, hogy majd 
ingyen, stipendiummal nevelteti ki. 
A ravasz parasztasszony, mintha 
csak erre várt volna, engedékenyebb
nek mutatkozott mindjárt. Bár igy 
hajtogatta, hogy bérest kell fogadni 
újra a Laci helyébe, ami megint 
mennyit tesz ki. No de most már 
hajlandó volt Kocsis Gábor gazda is 
belemenni. A mester még pár szó
val biztatta Lacit, aztán ajánlotta 
magát. Talán maradt volna még 
egypár szót beszélni a fiúval, kit 
nagyonmegszeretett, de nem igen bírta 
már a szoba fülledt levegőjét, meg 
a szomszédasszonyok bámész tekin
tetét. Mert pillanat alatt Ilire terjedt, 
hogy itt a mester, az egész szom
szédságban. S most irigyen hallgat
ták a mester biztatásait. Kocsisék 
élőit igen jósolgatták, hogy micsoda 
pagy ur fiuk lesz. Ők ismerik a 
újestért, 4 lovas hintón jár a megye 
székhelyén, Laci js olyan lesz.

No de. Kocsis Gábor nem igen 
törődött az ilyen fiatal beszéddel, 
ment nagy örömmel a dolgára. 
Örült, hogy megszabadult az úrtól. 
A Laci gyerek is csakhamar kiment 
a fejéből. Csak a szerszámaira gon
dolt. De megint eszébe jutott a Laci

gyerek, mikor meglátta a rozsdás 
ekét. Hogy még ehhez sem ért az 
a gyerek. Milyen rozsdás az eke. 
Rámegy egy fél nap is a tisztoga
tásra. Jobb is ha elviszik művész
nek a városba. Ott tán még viszi 
valamire . . .

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

Szerkesztő: ERNSZT JÓZSEF.

Hiedetesek
jutányos áron 

felvétetnek
a

KAJA
kiadóhivatalában

Kazal József
könyvnyomdájában,

a Központi szállóval szemben. 
Telefonszám 45.

Csődtömegeladási hirdetmény.
Alulírott töiiieggondnok a szabadkai kir. törvényszék, mint csőd

bíróság felhatalmazása alapján ezennel közhírré teszem, hogy v. b. „Bajai 
Asztalosipari Szövetkezet" bej. cég csődtömegéhez tartozó, a csődleltar 
2— 341 és 351 tételéi alatt felvett, összesen 2170 K 48 fillér beszerzési 
és 771 K 15 fülér becsértékü kész bútorok, asztalos-szerszámok, nyers
anyagok s egyeb felszerelési tárgyak 1913. évi apiilis  hu I 2 3  an (lel
e lőtt 9  orakor kezdődő és Baján á vb. ceg üzleti helyiségében (Czirfusz 
Ferenc-utca, Vujkovils Gyula-féle ház) megtartandó nyilvános árverésen 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek el fognak adatni. Venni szán
dékozók az áruraktárt és leltárt naponként d. u. 3 5-ig közbenjötlömmel 
megtekinthetik. Vevő tartozik a megvett ingóságokat a vételár lefizetése 
után azonnal átvenni és 3 nap alatt az üzlethelyiségből elszállítani.

A csődválasztmány és a tömeggondnok az eladásra kerülő ingók 
minőségéért, mennyiségéért, a beszerzési és becsérték helyességéért és a 
leltárbeli esetleges tévedésekért nem szavatol.

Kelt Baján, 1913. évi március hó 15-én.
Dr. Fehérváry Dezső ügyvéd,
mint a „Bajai Asztalosipari Szövetkezet'1 

csődtömeggondnoka.

Ói •  “  választék a húsvéti és pünkösdi idényre
■ • ■ ^ 1  megérkezett cipö-aru újdonságokban, a

. T U T T L K R - f é l e  cipőáruházban
Baja,  Szt.  I s tv á n - te r, v á r o s h á z a  épület .
Férti vagy női AMERIKAI CIPŐK, barna vagy fokot**, ezelőtt K 18 —, 
most K 13’—. Ugyanilyen eredeti amerikai legíinomabb kivitelben, Varrott, 

ezelőtt K 22*—, most K 15‘—.
Férfi fűzős, gombos vagy ougos, barna vagy fekete szinü és chevreanx 
10 koronától feljebb. — Női félcipők 6 koronától feljebb. - Női magas 
fűzős vagy gombos K 8 50 és feljebb. — Gyermek félcipő vagy magas, 

barna és fekete K 2'50-től feljebb.
Továbbá az eredeti amerikai világhírű KELIA-gyártmányn gyermek cipők 
fél és magasban. — Női ebelasztin cipők eugos és fél, vászon- és tennisz- 
cipők minden sziliben és kivitelben. — Férd, női és gyermek amerikai 

szandálokban.

ifs a r Olcsó bevásárlási fo rrá s !
i

W  K ü l ö n  n ő i  o s z t á l y .

A L A P I T T A T OT T
1875.

Óriási választék kész férfi-, 
gyermek-ruha és női 

felöltőkben.

Lövenstein Frigyes
F É R F I  S Z A B Ó ,

ÍP0 '  BAJA (városi bérház).

Aranyéremmel kitüntetve 
a helyi iparkiállitáson.

Mérték utáni rendelések 
elegáns kivitelben.

iI

K
ülön 

női 
osztály.
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KAZAL JÓZSEF - BAJA i
Telefon 45 Vörösmarty Miháiy-utca 6 Telefon 45

Könyvnyomdái munkák 
kivitelben. Ügyvédi és

készítése a legizlésesebb 
ígi nyomtatványraktár

-RS Rü HP

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

varró-, kötőgép-, kerékpárok- és grammofo- 
nokból, valamint mindezek a lk a tré s z é ib ő l. 

J a v í t á s o k

szakszerű műhelyemben a legjutányosabban eszközöltetnek, j f
K edvező fizetési fe lté te lek ! &

&

-------  ~~-------- -— ------ J J J

i Általános Biztositód 
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.

j  Kötvénykiálliió föügynökség : B A J A. j
J  (Városi bérház.) J k
□ J J -------------- ---------------------------- JUJ
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E g y

tan u ló
fe lv é te lik

K a z a l  J ó z s e f
- - k öny  viiyoindíí jiíb a n  - -
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Minden ízlésnek megfeleld 
CSINOS DIVATOS

fényképeket
úgyszintén

fényképnagvitásokat
K E S Z I  T

D7esseiroíü ffiernát fényképész 
Baja, Szent István-tér Il ik szám.

(Fischer-ház.)

NYOMATOTT KAZAL lÓCMF KOHTTIIYOMDAi ÁBAB BAJA*.
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