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A hónapok óta vajúdó főispán- 
válságot végre megoldották.

Megoldották pedig oly képen, 
hogy a király a belügyminisz
ter előterjesztésére P u r g 1 y 
S á n d o r  dr. szabadkai főis
pánt nevezte ki Baja város fő
ispánjává.

A kinevezés hire az öröm és 
a bánat vegyes érzelmeit vál
totta ki az emberekből.

Amig egyrészt örülünk annak, 
hogy egy minden tekintetben 
rátermett, nagy képzettségű, 
puritán jellemű férfiú ül a fő- 
ispáni székbe, addig — nem 
tagadjuk — bánt bennünket az 
a tudat, az a valóság, hogy 
nem maradtunk meg önálló 
föispánságnak, hanem egy má
sik várossal van közös főispá
nunk, holott — mint a leg
autentikusabb helyről értesü
lünk — nem azt Ígérték meg 
az intéző-köröknek.

ügy tudjuk, hogy a főispán 
kérdés megoldása az uralmon 
levő párt vezetőségének meg
kérdezése nélkül történt. Azt 
is tudjuk, hogy a párt más 
irányban voll angazsálva.

Mindezekből azt kell követ
keztetnünk, hogy a mi befolyá
sunk vajmi kevés, hogy a mi 
szavunk nem hallatszik valami 
nagyon messzire.

Hát bizony valljuk be őszin
tén a mi súlyúnk nem igen 
nyom a latban!

No de hagyjuk ezt most!

Hogy nem a mi régi óha
junk teljesült a löispáni kérdés 
megoldásánál, azt már annál is 
inkább kell megnyugvással fo
gadnunk, mert a löispáni szék 
betöltésénél a személy megvá
lasztása szerencsés volt.

Mint már fentebb megállapí
tottuk az uj főispán kiváló 
közigazgatási erő, aki munka
szeretetével, munkabírásával, a 
városfejlesztés körüli érdemeinél 
fogva, valamint igaz úri egyéni
ségével Szabadkán mindenkit 
lebilincselt.

E tiszteletreméltó tulajdonsá
gok bennünk az öröm érzését 
keltik és remélni engedik, hogy 
amikor Baja város érdekeiről 
lesz szó, az uj főispán —- már 
igazsagérzeténél fogva is — meg 
fog feledkezni arról, hogy ö a 
szomszéd konkurrens város fő
ispánja is!

Erié kérjük az uj löispánt, 
akit ezen hozzáfűzött várako
zásunk reményében várunk.

Bajárói a bajaialtnak.
in.

Az elhanyagolt Baja.

A Bajára vetődő idegen legtöbb
ször elbámul egy speciálisán bajai 
tüneten, amelyet már rövid itt tar
tózkodás után is kénytelen konsta
tálni. Ez a bajai sajátosság a házak 
külső elhanyagoltsága. Aki ismeri a 
kívülről kopottas házak belső pom
páját és szépségét, képtelen meg
érteni a külső elhanyagoltság okát. 
Sehol sincs annyi belülről bámula
tosan gondozott ház, annyi diszes 
kert és sehol sincs annyi kopott, 
málló vakolatu épület, mint ugyan
csak Baján, ősidőktől természetes

az a vágy, amely a közelebbről 
való megismerés esetén csúnyát, 
legalább a távlatokon át szépnek 
akarja feltüntetni. Baja extravagáns 
kivételként ép a külsővel nem akar 
törődni, holott egy város külső szép
sége már bizonyos mértékben vonzó 
erő, amely szimpátiára, érdeklődésre 
ösztönzi az idegent.

Annál is érthetetlenebb ez a nem
törődömség mert a legparányibb 
üzleti érzék is azt diktálja, hogy 
minél mutatósabbá váljék a ház 
külseje, mert természetes, hogy a 
javításra fordított összegnél jóval 
nagyobb összeggel lesz értékesebb a 
a javított ház.

A másik nagy haszna volna an
nak, ha a bajaiak több gondot for
dítanának házaik külsejére, hogy a 
helybeli iparosok szinte állandóan 
nagyobb kiterjedésű foglalkozást 
kapnának. Erőszakosan persze sen
kit nem lehet arra birni, hogy felig 
bedőlt kapuját megújítsa, vagy át- 
meszeltesse háza falait s mi nem is 
nagyon hisszük, hogy e cikkünkre 
egyszerre valami szépitészeti düh 
fogja cl a bajaiakat, csak figyel
mükbe akartuk ajánlani, hogy ko
pottas városunknak csak akkor lesz 
igazán városi színezete, ha nem 
várunk mindent az érdemes tanács
tól s ha néhanapján mi is hozzá
járulunk ahhoz, hogy a Bajára 
vetődő idegennek első látásra ne az 
az impressziója támadjon, hogy 
holmi dohos, óvilági városba került, 
hanem modern, fejlődni akaró város 
utcáin ődüng, ahol piszkos falak 
nem sértik esztétikai érzékét, ahol 
nemcsak a lakásokban benn találhat 
csinosságot, hanem kivül is jól- 
esően nézhet végig a házak rendes 
külsején.

Addig azonban, amig Baján nem 
fordítanak a háztulajdonosok nagyobb 
gondot házuk külsejére, mindig csak 
holmi nagyobb méretű elmaradt 
falunak képzelik Baját az idevetődők. 
Esztétikai érzékünk fejlesztésére eb
ben a tekintetben nem igen van 
szükség, hisz ezerszer hallhatták az

idegenek elámulását a bajai udva- 
varokra, kertekre vonatkozólag, tisz
tán az kell csak, hogy ezen jó esz
tétikai érzékünknek ne csak intirnu- 
san befelé, hanem kifelé is adjunk 
kifejezést.

Higyjük el Bajáról, hogy tényleg 
modern város, iparkodjunk a modern 
városi követelményeknek megfelelni: 
Kopott falú házakkal, legyenek azok 
belül bármily szépek, nem lehet 
városi színezetet adni Bajának.

Bevallom őszintén,
hogy még ezért a néhány sorért is 
kár. Nemcsak az időért, hanem a 
helyért is. És nem is volna méltóbb 
kifejezője reflexiónknak, mintha üre
sen hagynók e hasábrészt . . .

A „Bácsmegye“ cimü lap — ál
névvel jegyzett cikkről van szó, tehát 
joggal idézem magát a lapot — 
igazán brüszk módon neki ment leg
utóbbi számában egyik bajai újság
író nemrég megjelent háromfelvoná- 
sosának. Az az infantilis mód, 
amellyel ezt teszi, már eleve fel
mentene bennünket minden komoly 
reflektálás alól, mert az a feltétlenül 
rossz indulat, amely a sorok közül 
kiri, nem is méltó józan válaszra.

Nem akarunk semmiféle ősrégi 
szokásra, illemre és kollegialitásra 
hivatkozni: az ilyen cikk Írójával 
szemben kétélű fegyver volna és 
könnyen fordíthatná ellenünk, holott 
minden érett ember tudja már, hogy 
kölcsönös támogatás nélkül — bár
milyen legyen az eszköz és a mód — 
már rég megbomlott volna minden 
rend, hanem csak is egyedül, de 
némi hatigsulylyal kívánjuk meg
jegyezni : hogy tisztességes kritika 
és pellengére állítás között mindig is 
volt, van és lesz különbség.

Pollerman Artúr.
Nem jut
még senkinek az eszébe, nem törő
dik vele senki. Várják gondtalanul, 
jöjjön ahogy jön, jó lesz ahogy van

A L A P I T T A T O T T
1875. Lövenstein Frigyes
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C s e n d e s  v e r s .

lír nsat Jó a séfnek
Lassan, bánatosan omoljatok óh szaval', 
zengéstek búin legyen, mint éjji szonáta.
Övezzetek selymesen, lényetek puha fátyol, 
mely rám simul s lenyelek távol 
fárailtan sivó fuvola, 
vagy lenyelek zsonyő illatár. hol a 
zajyó ayy gyönyörbe kábul
s a fül aliy hallja, hogy ömlik a hány a bűvös fuvolákul.

Legyetek forrók, furcsák és beteljek, 
édes és kinzó szomorú szavak 
s tiszták, mint fényes, rezgő tavak, 
mikbe fűlni vágyam nagyon régen kerget.
De néha bohó, vidám gyerekek, 
csengő hanga lányok legyetek 
s omoljatok gyorsan, táncba forogva, 
mint orsó, mit hókezii hercegnő perget.

S  legyetek jók,
hogy szivem s kezem veletek könnyen jiítszék.
Ragyogjatok, mint habfehér nyakon gyémánt lánc ék :
s ajkamról sztíll felétek szeladonos bók,
bár sokszor kegyetlen szók véresre. gyötörtök,
mit muzsikátok fakaszt: ritka gyönyörlök
minden fájdalmamat múltba takarja
s zengéstekre e fájdalmak a múlt távolából
oly édesen sodródnak felém,
mint halk zene fekete, ében fuvolából.

A T T L A Y .

Ha netán megint rossz lesz, lenéző 
és kicsinylő, akkor elkezdünk majd 
jajgatni és szabadkozni, akkor amikor 
késő és le vagyunk kötve mind a 
megláncolt rab . . .

A színházról-essék most e néhány 
sor. Arról amely nincs, de mégis 
van, hacsak egy deszkakereskedés 
szűkös határain belül is és csak 
nyáron, a kánikulában, amikor is 
nekünk jámboroknak, elvből el mu
száj járnunk, mert hiszen máskor 
nem lehet. És eddig, hála jó termé
szetünknek, minden nagyobb baj 
nélkül. Ha jött a direktor, dicsértük, 
ha elment szidtuk. És igy jobb volt, 
mint fordítva, neki is, nekünk is. A 
másik nyárra elfelejtettünk mindent 
és bámulatos nyugalommal kezdtük 
elölről az egészet. Aztán könnyen 
is ment az egész: ugyanazon direk
tor, majdnem ugyanazon tagokkal 
és szokásokkal.

Most pedig uj direktort kapunk. 
Olyant, akiről még nem hallottunk 
és nem láttunk semmit és igy nehány, 
fővárosi lap tudósításán kívül nem 
is tudunk egyebet, mint a nevét. És 
ez a szelidlelkü város megint vaktá
ban megy neki a nyárnak. Semmi
féle információt sem szereztet be 
arról a társulatról, amely elvégre 
mégis csak ennek a városnak a kö
zönségét lesz hivatva szórakoztatni 
— jól megfizetett helyeken. A mi 
lőhalott szinügyi bizottságunk úgy 

látszik igazán csak a megalakulásig 
vitte és azontúl megfeneklett. Ennyi 
mégis tán a minimuma annak, amit 
megkövetelhetnénk a bizottságtól, 
hogy legalább egyik-másik tagja al
kalomadtán benézhetne hivatalból a 
szabadkai színházba . . .  Ha már a 
.szinidirektor annyira kutyába se 
veszi ezt a várost, hogy néha-néha 
egy kis információt, műsort vagy 
akármi kis életjelet is küldene a 
sajtó utján a közönségnek.

Rendkívüli közgyűlés. Baja város 
törvényhatósági bizottsága ma d. e. 
11 órakor Dr. Hegedűs Aladár pol
gármester elnöklésével rendkívüli 
közgyűlést tartott, melynek egyetlen 
tárgya a m. kir. belügyminiszternek 
Purgly Sándor dr., Szabadka város 
főispánjának Baja főispánjává tör
tént kinevezéséről szóló leiratának 
tárgyalása volt. A közgyűlés a bel
ügyminiszter leiratát tudomásul vette, 
egyben az ünnepélyes beiktatásra 
való előkészületekkel a városi taná
csot bízta meg. A beiktatás ideje 
április hó 10-ének d. c. fél 11 óraja.

L e v é l

Hogy e levelet a városunk nevét 
viselő laphoz, a „Baj  a “-hoz intézem, 
annak oka eg3'reszt az, mert a Baja 
lévén a városunkban készült és 
szerkesztett lapok közül az, amelyik 
minden pártálláson fölül állva, min
den politikai elfogultságtól menten 
egyesegyediil várospolitikát, csinál.

E tisztán várospolitikát szolgáló 
lap tehát egyedül alkalmas arra, 
hogy — ha az igen tisztelt Szer
kesztő ur is úgy találja — a jelen 
levelemben leírtak e lap hasábjain 
napvilágot lássanak.

Nehéz dolog nálunk Magyarorszá- 
gon bármiről is Írni, hogy egy kissé 
ne politizáljunk, mert sajátos hely
zetünk és különleges viszonyaink 
mintegy kényszerítenek bennünket 
arra, hogy bármily társadalmi kér- 
sadalmi kérdést tárgyaljunk a nyil
vánosság előtt, abba önkéntelenül is, 
belecsúszik a politika.

Tudom, hogy igen tisztelt Szer
kesztő urnák lapja nem politikai 
lap, de azért mégis van benne po
litika, ha nem is kifejezetten párt- 
politika. Van várospolitika. Város- 
politika, amely építeni, alkotni kíván. 
Itt, ahol oly sok a teendő, oly iga
zán sok az elmulasztott dolog, mely

nek pótlására a meglevő erők és 
tényezők összességének összefogá
sára és együttműködésére valóban 
már égetően szükség van.

És mi történik nálunk, a mi vá
rosunkban ? Pártpolitikai szemüvegen 
át nézünk mindent és veszekszünk 
és a végén elfelejtjük a tulajdon
képpeni célt, amiért síkra szálltaik és 
azon vesszük magunkat észre, hogy 
amig egymásra agyarkodtunk és 
egymást lecsepültük, addig a szom
széd elhalássza előlünk azt, ami a 
hamupipőke városunkat egy kissé 
kilendítette volna az ő megrekedt 
állapotából.

Fordulópont előtt állunk most 
ismét abból az alkalomból, hog3' uj 
főispánt neveztek ki városunk élére.

Nevezetes momentum ez. Jó lesz 
itt egy kissé gondolkozni és nem 
pártpolitikát folytatni akarni és az 
uj főispánt, mint párttulajdont kisa
játítani. hanem együttes erővel a 
város előbbrehaladása érdekében tel
jes erővel munkálkodni, dolgozni, 
hogy a pártpolitikai és eg3'éb pató- 
páloskodó felfogások miatt végre 
már meginduljon itt is eg3' kis pezs
gés a város elrenyhült véredényeiben, 
mert különben ez a mi egykoron 
hires-neves városunk végleg elsülyed 
a maradiság tengerében.

Harminc éve annak, hogy Baja 
főispánt kapott Szabadkával. Har
minc esztendő múlt el, hogy Baja 
megállt és visszafejlődik. Akkor is 
reméltek már a bajaiak minden jót. 
De hiába. Mert akkor is és azóta is 
folyton a pártpolitika ölt meg min
dent. Akkor sem és azóta sem tud
tak azok, kidnek kezében volt és 
van a város fejlesztésének sorsa, 
felülemelkedni a pártpolitikai tüleke
déseken. Azóta a sülyedés fokozó
dott és szerencsétlen városunk meg
állt és hátramaradt, holott okos, be
látó és szeretetteljes együttműködés
sel ma ott álnánk, hogy nem kellene 
siránkozni elmaradottságunk rettene
tes volta miatt és virulna itt kultúra, 
ipar és kereskedelem, mint hajdan.

Szeretem a városomat és mert 
szeretem, minden jóval szeretném 
elhalmozni. Szeretném, ha az elsők 
között is első lenne. De, na nem 
térünk a jobbik eszünkhöz, a mara
diság, a tekintélytelenség átka to
vább is rajtunk marad.

Az uj főispán, úgy hallom, hogy 
igen érdemes és nagytehetségti erő, 
aki arra való rátermettségének, hogy' 
egy város anyagi és szellemi erejét 
annak felvirágoztatása érdekében 
igen okosan és céltudatosan fel tudja 
használni, kimagasló példáját adta 
Szabadkán.

Rövid főispánkodásának Ideje alatt 
mi mindent nem tett az ő városáért! 
Szabadka hire messzeterjed az or
szágban közintézményei révén és 
ezeknek megalkotásában a fő-fő 
érdem az ő főispánjáé. Azé a fő
ispáné, aki ezentúl a miénk is lesz.

És itt eljutottam igen tisztelt 
Szerkesztő ur ahhoz, amiért tollat 
fogtam, hogy e levelemet becses 
lapjának megírjam.

Talán elnyúlnak a soraim és 
hosszadalmas is vag3’ok,. de amikor 
oly sokat lehet Írni a múlt mulasz
tásairól és oly sok remény száll tel 
lelkemben a jövőbeli alkotások tekin
tetében, amiknek megvalósítását oly 
igen nagyon óhajtanám városunk 
érdekében.

Ha igaz, amit az uj főispánról 
mondanak — aminthogy igaznak 
kell lenni, mert szavahihető helyről 
hallottam -  akkor elértünk ahhoz 
a ponthoz, ahonnan közös akarattal, 
városunk iránti szereletből kiemel
hetjük városunkat a tespedésből az 
uj főispán segítségével.

Csak egy aggodalmam van, a kö
zösség a főispán személyében Sza
badkával. Az az aggodalmam, hog3' 
a két város közül az uj főispán in-
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A nagyérdemű közönség szives tudomására 
hozom, hogy a LEGJOBBNAK elismert KOBRAK- 
cipök talpában feltüntetett fix árából a mai nap
tól fogva t i z  s z á z a lé k  e n g e d m é n y t a d o k .

Tisztelettel L á z á r  S á m u e l.
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kább a szebbiket, az erősebbet, a 
gazdagabbat fogja jobban szeretni.

Lehet, hogy nem így lesz. Lehet, 
hogy az uj főispánnak alkotóvágya 
újabb ambícióra ösztökéli és az itt 
tétlenül heverő energiát okos, cél
tudatos módon arra használja, hogy 
ha nem is oly nagyszabású keretben, 
mint Szabadkán, de a mi viszo
nyainknak, a mi erőnknek megfele
lően városunkból megteremti azt a 
kulturális kereskedelmi és ipari góc
pontot, aminek mi szeretnek tudni 
és látni és amire fekvése is predes- 
tinálja.

A három évtizednél tovább tartó 
stagnációnak talán most jött .el a 
végórája, liá városunk tényezői és 
az uj főispánba vetett az a hit, 
hogy városunknak nemcsak névleges 
hanem valóságos, alkotni, teremteni 
.vágyó főispánja, lesz, összefognak a 
köz érdekében.

Hinni szeretem, hogy a közösség
ből kifolyólag uj főispánunk csak 
névleg lesz közös, de abban, hogy Baja 
városának is teljes munkaerejét és 
teljes ambícióját fogja adni, benne 
egész emberre találunk.

Ha tényleg igy lesz, akkor az uj 
főispán maradandóbb emléket állít 
rhagának bármely ércszobornál, me
lyet az idő vasfoga megemészthet, 
de városunk fejlődésének történel
méből nevét kitörölni nem fogja.

Ezek a gondolatok támadtak ben
nem és ha Szerkesztő ur nem saj
nálja leadni e sorokat, talán buzditó- 
lag is hatnak abban az irányban, 
hogy városunk érdekében minden 
erő összefogjon és csak városfejlesz
tési politikát csináljunk.

Tisztelettel 
} •. Eyy polgár.

H í r e k .

A Könyvtáregylet e lőadási. Nagy 
és előkelő publikum előtt folyt le a 
bajai róni. kath. könyvtáregylet 
nivós, átlagos egyleti előadásoknál 
jóval értékesebb vasárnap délutáni 
előadása. Az egylet vezetősége nem 
sajnálva pénzt és fáradságot két jó- 
nevü művészt: Jakobi A. lipcsei 
Operaénekest cs Almássy M. zongora
művészt nyerte meg az előadásra, 
akik a nevükhöz fűzött várakozást 
teljes mértékben kielégítették. A 
helybeli műkedvelő szereplők csak 
emelték az előadás értékét. Nagyon 
tetszett Éber Sándor zongorajátéka, 
Rabolt szavalata és Marczell Blanka 
monológja. Dr. Boróczy Kálmán ko
molyan és hathatósan érvelt beszé
dében a szabadgondolkodás ellen. 
Az előadást táncmulatság követte.

Az Ipartestület közgyűlése. Vasár
nap a tagok kellő számban való 
meg nem jelenése miatt az Ipartes
tedet közgyűlése nem volt megtart
ható s igy a közgyűlés csak jövő 
vasárnap, április hó 6-án lesz meg
tartva, tekintet nélkül a megjelent 
tagok számára.

H .la lo i végii verekedő:, volt Tata
házán a múlt szombaton. Tüske

Antal összeveszett sógorával, Tüske 
Péterrel és ásójával azt úgy össze
verte, hogy az sérüléseibe belehalt.

Sorozás Baján. Március 31-én és 
április 1-én megtartóit sorozáson 
előállittatott 215 védköteles, ezek 
közül besoroztatott 99. Állítólagos 
fogyatkozásának megállapítása vé
get katonai kórházba utallak 9-et. 
Jelenleg alkalmatlan 72, fegyverkép
telen 33. Mint minden szolgálatra 
alkalmatlan töröltetett 2. Az uj véd
erőtörvény alapján csupán 2 állítás 
köteles soroztatott be, tehát téves az 
a hir, hogy az uj véderőtörvény 
alapján testi hibával is alkalmasak
nak minősítik a védköteleseket.

Gyilkosság Szórendén. Brutális 
gyilkosság izgalmai zavarták meg 
Szeremle múlt vasárnapi csendjét. 
A Bakó-féle korcsmában Farkas János 
kőmivesmester összeveszett volt se
gédjével Kovács Istvánnnal. Már 
régebb idő óta viszálykodtak, a va
sárnapi összeveszés csak a már for
rongó harag kitörése volt. Kovács, 
aki különben is izgága, féktelen 
ember és már többször volt bün
tetve is, hazarohant, magához vette 
nagy konyhakését és azzal vissza
ment a korcsmába. Midőn a sön- 
tésbe benyitott, az ajtó előtt háttal 
álló Farkas János nyakába döfte a 
kést. Az áldozat rögtön meghalt. A 
tettest elfogták és átadták a csend
őrségnek. Az eddigi vizsgálat már 
megállapította, hogy a gyilkos telje
sen józan állapotban követte el a 
tettét.

A m ajy . műnk. rokkant- és nyug- 
dijegzletének bajai fiókja f. hó 6-án 
d. e. 11 órakor a Kereskedő ifjak 
egyletének helyiségeiben tartja ez 
évi rendes közgyűlését, melyre a 
tagokat ezennel tisztelettel meghívja 
az elnökség.

Kedvezményes jegyek az O M K E  
tagjainak. Az Országos Magyar Ke
reskedelmi Egyesülés április 6-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor tartja 
Budapesten, az Egyesült Lipótvárosi 
Polgári Kör nagytermében (V., Aka- 
démia-u. 3.) rendes évi közgyűlését. 
Az Egyesülés az idén is kieszközölte 
tagjai részére a szokásos utazási 
kedvezményt, mely április hó 2-tól 
9-ig Budapestre és vissza való ked
vezményes vasúti jegy vásárlására 
jogosító igazolványok Szász János 
titkárnál 30 fillér illeték ellenében a 
tagok rendelkezésére állanak. Az 
Egyesülés tagjai egyébként a hajón 
is kedvezményes áron utaznak és 
e célra részükre a hajóstársaságok 
arcképes igazolványt állítanak ki.

S p o r t .

FOOTBALL.
3 : 0  (3 :0 )

Az elmúlt vasárnap délután a 
bajai tanítóképző és a főgimnáziumi 
ifjúság football-csapata barátságos 
mérkőzést rendezett, melyből a tanító
képző csapata került ki győztesen.

A képezdész csapat erős játék 
anyagit mellett oly szép összjátékot

mutatott, annyi elevenséget vitt a 
játékba, hogy igazán kellemes szó
rakozást nyújtott a- szeles idő elle
nére is szép számban összegyűlt 
publikumnak.

Alig van a football-játéknak olyan 
fázisa melyet ez a csapat ne produ
kált volna kellő formába beöltöz
tetve. Csatársorának valamennyi 
tagja, mintha csupa szem lett volna, 
figyelt labdavivő partnerére, megtar
totta helyét, egy vonalban mozgott 
s igv oly szép pnssokat láttunk 
goallá érvényesíteni, amit csak össze
szokott csapat tud produkálni. Egyé
nenként is szépet nyújtottak, neve
zetesen Durát, de különösen Molnár, 
a két szélső. Ügyes lefutásaik és 
centerezésük sok technikáról tanús
kodnak. Malagurszky, az öreg hát
véd, ellenfeleinek sok szép tervét 
rontotta el, úgyszólván az ellenfél 
összes akciója rajta tört meg.

Hogy több goolt nem adhattak, 
annak oka viszont az erős ellenfél s 
a jó védelem volt. Bellosits, Scherer, 
Szilágyi, Genál sok temperamentum
mal s önfeláldozással játszottak, 
ugyanezt mondhatjuk a partnereikre 
is s bár erejük nem állt arányban a 
kópezdészek csapatával s inkább 
védelemre voltak utalva, derekasan 
megálltak helyüket. Biró dr. Moder 
Géza volt.

H irdetések
jutányos áron 

felvétetnek
a

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

Szerkesztő: ERNSZT JÓZSEF.

É r te s íté s .
Van szerencsém a nagyérdemű 

vásárló közönség szives tudo
mására hozni, hogy üzletemet 
(Jókai Mór-utca sarok) meg
nagyobbítottam. Üzletemben tar
tok sálon és mindennemű finom 
cukorkákat, továbbá a közked
veltségnek örvendő Koestlin- 
féle teasüteményt. Valódi orosz 
teát, legfinomabb Jamaikai és 
és Cuba rumokat. Azonkívül 
mindennemű pipere cikket, ha
risnyákat, cigajettuhüvelyt, is
kola és rajzszereket. — 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 l m á n
fűszer- és csemege-kereskedő.

kiadóhivatalában

|  I N G Y E N ,  ráfizetés nélkül becserél öreg, használt f  
|  g r am o f o n l e m e z e k e t  újakra W A G N E R  f  
|  „Hangszerkiraly“ Budapest, József-körut 15. szám, $

Árjegyzék ingyen Címre ügyeljen.

n

Külön  női  osz tá ly .  "1PMB ■■■

'  •  választék a húsvéti és pünkösdi idényre
megérkezett cipő-áru újdonságokban, a

J I 1 T  T 1 ,14 K  - l e  cipőáruházban
Baja,  Szt.  I s tván- te r ,  v á r o s h á z a  épület.
Férfi vagy női AMliRIKAI CIPŐK, barna vagy foltéin, ezelőtt K 18—, 
most K 1 ti'—. Ugyanilyen eredeti amerikai legfinomabb kivitelben, varrott, 

ezelőtt ív 22‘—, most K 15‘—.
Férfi fűzős, gombos vagy eugos, barna vagy fekete szinti és chovreaux 
lü koronától feljebb. — Női félcipők G koronától feljebb. -  Női magas 
fűzős vagy gombos Iv 8 50 és feljebb. - -  Gyermek félcipő vagy magas, 

barna és fekete IC 2’50-től feljebb.
Továbbá az eredeti amerikai világhírű HFLIA-gyártmányu gyermek cipők 
fél és magasban. — Női obelnszlin cipők eugos és fél, vászon- és tennisz- 
oipők minden sziliben és kivitelben. — Férfi, női és gyermek amerikai 

szandálokban.

Olcsó bevásárlási fo rrá s !

1

i
K ü l ö n  n ő i  o s z t á l y .
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Papin- é s  in ó szen -k en esk ed és

■ k ö n y v n y o m d a  s

KAZAL JÓZSEF -  BAJA
Telefon 45 Vörösmarty Miháíy-utca 6 Telefon 45

Könyvnyomdái munkák készítése a legizléseeebb 
kivitelben. Ügyvédi és községi nyomtatványraktár

- - - - - - - :- - - - - K  SS E   -  ■

Franki Ignác
BAJA, Budapesti-ut 15.
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Ajánlja dús raktárát e l s ő r e n d ű

varró-, kötőgép-, kerékpárok- és grammofo- ^  
nőkből, valamint mindezek a l k a t ré s zé i bő l .  H

J a v í t á s o k
:h► fj szakszerű műhelyemben a legjutányosabban eszközöltetnek. ^

Kjj IDŐ" Kedvező fizetési fe lté te lek ! "^(11 IH 
r á  |“ 1
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ÜHazai 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.

Kötvénykiállitó föügynökség : B A J A. ^
j
j j j -

(Városi bérház.) J
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Minden ízlésnek megfelelő 
CSINOS DIVATOS

fényképeket
úgyszintén

fényképnagvitásokat
K É S Z Í T

DZesselroífi f f ie r n á t fé n y ü é p é sz
Baja, Szent István-tér li-ik szám.

(Fischer-ház.)

NYOMATOTT KAZAL JÓCSBf KÓNVVNVOMb Aj AbAN IIMAn .
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