
III. évfolyam. Baja, 1914. junius 27. 50-ik szám.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . .  10-— K
Pél é v r e ..................... 5‘— K
Negyed évre . . . .  2 50 K

Egyes szám ára 10 fillér. 

Megjelenik szerdán és szombaton. BAJA
Szerkesztőség

••
kiadóhivatal

Vörösmarty Mihály-utca 6. szám. 
Telefon-szám 45.

T o m c s á n y i  S á n d o r .

A k ö z ig a z g a t á s  r e f o r m ja .
/ ''t .M í- : .
C fc B m v -f]

A közigazgatás államosítása 
alatt azt szokták érteni, hogy 
a közigazgatási tisztviselők vá
lasztása helyébe a mindenkori 
kormányhatalom kinevezési jo
ga lép.

Mindenesetre nagy jogot vesz
nek el evvel a vármegye és a 
városok kezéből, de közigazga
tásunk újjászervezésekor mi 
sokkal fontosabb dolgokat sze
retnénk a gyakorlati megoldás, 
a helyes megoldás föpontoza- 
taivá tenni.

Aki a külsőségekben örömét 
leli, annak szive-lelke csakúgy 
dagad, hu látja, hogy a bajai 
közgyűlésen, különösen ha vá
lasztás is esik, néha 60—70 
bizottsági tag is 
Telt ház, 
város érdekében munkálkodik! 
Milyen megható kép a gyengé- 
debb idegzetüek számára! De 
amint a közgyűlés ügyeinek ér
demleges tárgyalásához fognak, 
a felszólalók előadásából rögtön 
kisül, hogy sokan hozzá sem 
konyitunak a dologhoz. így az
tán megeshetik, hogy a iegigaz- 
ságtalauabb, a leghátrányosabb 
dolgokon sokszor könnyű szer
rel átsurrannak inkább, miután 
a t. városatyák legnagyobb ré
sze megérteni sem buja, hogy 
miről is volt tulajdonképen szó. 
Ilyen esetekben persze párt 
szerint történik aztán a dön
tés.

Ez. az első pont, amely ala
pos reformra szorulna. Apasz

tani a városi képviselők nagy 
számát. Természetes aztán, hogy 
a redukált létszámot olyan em
berekből kellene kikeriteni, akik 
intelligenciájukkal, érdeklődé
sükkel a városi képviselőtestü
lethez tartozó ügyeket hiven, 
becsületesen, a közérdek néző
pontjából és nem érdekszövet- 
kezeti alapon intéznék el.

A másik dolog meg az volna, 
hogy újjászervezzék a főispán 
és a polgármester hatáskörét, 
mert lehetnek olyan ellentétek 
is a főispán és a polgármester 
között, amelyek a közigazgatás 
menetét megbéníthatják. A fő
ispán okvetlenül a kormány 
exponense. De előfordulhat ám

gokban nem haladnak egy ulon. 
Hová húzzon most az a főis
pán ? A törvényhozásnak tehát 
elejét kell venni, hogy ilyen 
félszeg helyzetbe juthasson a 
főispán. A főispán maradjon a 
kormány exponense, politizál
jon, képviselje az állam érde
keit, ezirányban gyakorolja el
lenőrzői jogát, de ne avatkoz
zék bele a városok önkormány
zatába.

Evégböl a képviselőtestületben 
való elnöklési jogot is a polgár- 
mesterre, illetve helyettesére 
kellene bizni. A közigazgatás és 
önkormányzat feje pedig a pol
gármester legyen. Ha a hatás
körök igy szét volnának vá
lasztva, akkor kiki a maga

dolgát végezné. A közigazgatás 
nem lehetne kerékkötője a po
litikának és viszont a politika 
nem akadályozhatná meg a 
közigazgatás helyes menetét. 
De ha a polgármestereknek is 
politizálniuk, a mindenkori ha
talom oldalán kell állniok, ak
kor a becsületes, jó közigazga
tástól még messze leszünk, ak
kor az önrendelkezési jog fiktív 
dolog marad, de még attól is 
távol vagyunk, hogy közigazga
tási tisztviselőinket jogellenes 
rendelkezések végrehajtására ne 
kényszerithessék. Pedig ha csak 
valamennyire ideális közigazga
tásról álmodozunk, akkor első 
sorban u kérdéseket szerelnök 
rendezve és biztosítva látni. 
Várjuk különben a legjobbat.

B A J A

kontra Szt. István .
Régi óhaja Bajának, hogy a hajó

állomás és a leendő rakpart kérdése 
végre úgy oldassék meg, hogy az 
közigazgatásilag is Bajához legyen 
csatolva. Sok ténta fogyott már el 
ennek a kérdésnek tisztázására, de 
a dunaparti rész mindig úgy függött 
Baja és Szt. István között, mint a 
prófétának ismert koporsója az áeri 
légben.

Most azonban egyre lázasabban 
dolgoznak a városházán ez ügyben. 
Az előkészítő munkálatok folynak, 
hogy a vasúti hid és a Sugovica- 
torok között fekvő dunaparti rész

végre közigazgatásilag is Bajához le- *! 
gyen csatolva. Erre a részre kerülne 
a rakpart. $

Minden tényező a városházán 
serényen dolgozik, hogy a bajaiak ,  
régi kívánsága végre-valahára telje- > 
sedésbe menjen. Csak deputációt J 
ne menesszenek ez ügyben sehová, 
mert akkor biztosan megint olyan 
Ígéretet kapunk, amiből nem lesz < 
hasznunk.

Épül a szabadkai
tüzérlaktanya. |

Szabadkán a napokban összeült 
egy vegyesbizottság dr. Biró Károly J 
udv. tanácsos, polgármester elnök
lete alatt és megvitatta és felülbi- ( 
rálta az építendő tüzérlaktanya rész
letterveit, amelyeket Reichl Ferenc 
műépítész mutatott be.

Reichl Ferenc hatalmas anyagot 1 
adott a bizottságnak: a kaszárnya 
részletterveit kidolgozva mutatta be.
A bizottság nagy munkál végzett, I 
összesen 126 részlettervet bírált fe
lül, itt-ott korrigált is.

A vegyesbizottság felülbirálása 
egyenes engedély az építkezés gyors 
lefolytatására, ami hamarosan meg is 1 
fog kezdődni. A versenytárgyalási 
pályázat a napokban jár le. Akkor 
kitűnik, hogy melyik ajánlat a leg
olcsóbb. Az ajánlatok átszámítása 
sok munkát fog adni a szabadkai 
városi mérnöki hivatalnak.

A mérnökök számítása szerint 
augusztusra már az építkezést is 
meg lehet kezdeni. A három milliós 
építkezés javarészét 1914. december 
1-ig el kell végezni. Ez időre az 
összes épületeket tető alá kell hozni 
s a színeket, istállókat és a raktára
kat pedig át is kell adni.

Szóval: Szabadka halad, Baja 
pedig marad. Vagy igaz: Baja depu- 
tációzik.

ahol
összesereglik, az az eset is, hogy a város és 

minden ohibói ;í k<)imányhatalom bizonyos dói-
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Kékkő, |  Stézüénporló\
réz  k én  por, 

kénnuij és  
ra ffia h á n cs

szabadal
mazott

kivehető szélkazánnal, 
tökéletes berem lezésseiyv ' /.

Yermorel-rendszerii, legjobb minőségű.
Mindennemű permetező alkatrészek kaphatók

Drescher Gyula vaskereskedésében Baján.leg jo b b  m in ő ség b en  és  lego lcsóbb  n a p i á rb a n ,
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V izsgaeredm ény a 
képzőben.

A bajai áll. tanítóképzőben f. hó 
27-én, ma déli 12 órakor hirdette ki 
Láng Mihály miniszteri biztos a f. 
tanév végén megtartott tanképesitő 
vizsgálatok eredményét. .

Vizsgálatra bocsáttatott — 40 vég
zett tanítójelölt.

Ezek közöl kepesittetett — 39; 
fel évi pótlásra utasittatott egy jelölt.

Tisztán magyar nyelvű iskolákra 
kepesittetett 24, 

magyar német ny. isk. 9, 
magyar szerb ny. isk. 1, 
magyar horvát ny. isk. 5 jelölt. 
Római kath. kántori képesítést 

nyert 11,
Ev. ref. 2,
Ag. ev. 3,
Gör. kel. 1 jelölt1 
A vizsgálatok első részén (május 

2 L-tői junius 17-ig) Faragó János 
kir. tanfelügyelő, a záróképesitőkön 
Láng Mihály nyug. aradi áll. tanitó- 
képzőintézeti igazgató, mint minisz
teri biztos elnököltek. Utóbbi min. 
biztos a tanári kar előtt úgy a 
vizsgálatok eredményéről, mint az 
intézet szellemi működéséről a leg
teljesebb elismeréssel nyilatkozott.

Szakbiztosokként résztvettek a 
vizsgálatok egyes részeiben dr. Po 
povich Milivoj keresk. akadémiai és 
Járossy Dezső zeneakadémiai taná
rok. Utóbbi a kántorképesitő ered
ményével különösen meg volt elé
gedve.

Klió

H i r e k.
A kalocsai ersek installációja. Dr.

Várady L. Árpád kalocsai érsek ins
tallációja f. hó 29-én, Szt. Péter és 
Pál nevenapján lesz Kalocsán. Az 
érsek ur már szerdán este érkezett 
teljes inkognitóban Kalocsára. Kísé
retében voltak Kollányl Ferenc jaáki 
apát és Szentiványi János győri 
irodaigazgató. Az installációs ünnepre 
dr. Várady L. Árpád érsek Baja vá
rosát is meghívta. A város küldött- 
ségileg vesz részt a székfoglaló ün
nepen. A küldöttséget Erdélyi Gyula 
polgármesterhely. fogja vezetni.

Ezüstmise. P. Rozmanith Kázmér 
szabadkai Ezt. Feredcrendi áldozó
pap f. hó 25-én tartotta nagy ün
nepség keretében ezüstmiséjét. A 
szabadkai zárdában a derék szerze
test tisztelői nagy ünnepeltetésben 
részesítették.

Uj katonalelkósz. Anisich Jenő új
vidéki bunyevác káplán katonapap
nak lett kinézve. Uj munkakörét a 
temesvári katonakórházban fogja meg
kezdeni.

Lövőveraeny. A  U n ité *  pezdei és
főgimnáziumi ifjúság lövészeti verse
nyét csütörtökön tartották meg a 
lőkertben és pedig igen szép ered
ménnyel. A gininázisták közül Will- 
mann János, a képezdészek közül 
Bartal István nyerték el az ezüst ér
met, rnig kilencen bronzérmet kaptak.

Álvett iskola. Zomborban a Krump- 
féle magán polg. iskolát a zombori 
kereskedők testületé átvette. Az át
vétel miniszteri szankciót is kapott 
már.

A szavazókörök beosztása. A bel
ügyminiszter jóváhagyta a Baja vá
rosi országgyűlési képviselőválasztó 
kerület szavazóköri beosztását.

Államsegély. A belügyminiszter ki
utalványozta a bajai tüdőbeteg gon
dozó intézetnek a folyó év első fe
lére járó 2550 kor. államsegélyt.

Vadászati jog bérbeadása. A kül
határon a vadászati jog bérbeadása 
iránt az árverést jun. 25-éről julius 
hó 28-ára d. e. 9 órára tűzték ki a 
gazdasági hivatalba

Vasarnap d. u. 4 órakor Szek
szárdi Törekvés SC. futballmecs-

Hétí in d. u. 5 órakor BSE.—Com- 
pactor budapesti SC. ellen futbal- 
meccs.

Működik az adósróf. Az adókivető 
bizottság pénteken kezdte meg mun
káját. Pénteken a vidéki szövet
kezetek, hitelegyletek és'egyéb pénz
intézetek III. o. kereseti adóját ve
tették ki, ma pedig az összes bajai 
pénzintézetek kerültek sorba. Július
ban a községeket, augusztusban pe
dig Baja lakosságát tiszteli meg u 
bizottság.

Megkapjak a költségeiket. Mint 
tudjuk, a múlt '.lónapban rendőrsé
günk, főleg dctckíivjeink nagyban el 
voltak foglalva a szere miéi pénzha
misítók ügyével. Sikerült is nekik a 
jeles társaságot hurokra keríteni. Ekö- 
zül természetesen nagy költsége is 
támadt a rendőrségi, detekt'vi testü
letnek. A költségeket se a pécsi, se 
a szabadkai fórumok nem akarták 
jóváhagyni, de a szegedi jóváhagyta.

100 esztendő alatt egyszer beteg.
Szenttamáson most halt meg Manoj- 
lov Matisa kerek 100 esztendős ko
rában. A megboldogult- az átélt 100 
esztendőben csak egyszer volt beteg.

A fakanáiárusitó szerencsétlensége.
Susarszki György fakanálárusitót fe
leségével és gyermekével együtt a 
baracskai vásárról hozta haza Kriszt- 
mann fuvaros. A Damjanich- és 
Szt. Antal-utca sarkán a kocsi föl
fordult, minek folytán az apa, anya 
és a kiskorú gyermek sérüléseket 
szenvedtek. A sérült Susarszki gon
datlanságból okozott súlyos testi sér
tésért büntető feljelentést tett a ko
csis ellen. Susarszki balkarja eltörött.

Színház. A bajai színházban be
mutatásra kerül: Ma: Buksi, operett; 
vasárnap délután Piros bugyelláris, 
este Buksi, operett; hétfőn délután 
Cigányprímás, este A nevető férj ; 
kedden Villámhárító, bohózat (csak 
felnőttek számára); szerdán Az el
vált asszony, vig operett.

Földgaz a Bácskában, Temorinből 
jelentik, hogy ott Risa András fake
reskedő udvarán ártézi kutat fúrtak. 
Most harmadik hete dolgoznak már 
a kúton, mikor hirtelenül nagyban 
kezdett a kút csövén át a földgáz

kitörni, ami a munkálatok folytatá
sát lehetetlenné te'.te.

Kosárfonószövetkezetek felszántó 
lás alatt. A bácsmegyei kosárfonó
szövetkezetek közül azok, melyek az 
Országos Központi HitelszöAetkezet 
tagjai, tömegesen likvidálnák. Leg
utóbb a nionostorszegi, a bácsordasi, 
a hódsági és kuiai kosárfonó szövet
kezet határozta el fölszámolását. En
nek oka — mint halljuk — a bu
dapesti központ támogatásának hi
ánya.

Elszabadult fenevadak. Újvidékről 
jelentik, hogy a Zsublyán időző cir" 
kuszból egy medve és leopárd meg
szöktek. A tulajdonos a medvét kés
sel szúrta le, miközben maga is meg
sebesült, a levoárdot pedig egy va
dásztársaság ejtette el.

í t

Vizbefúlt honvéd
Zomborban a Ferenc csatorna im

már második áldozatát követelte az 
idén.

Egy szegény közhonvéd fűlt ked
den délután a Ferenc csatornába, a 
bajtársaink szemeláttáru.

Szakács Jánosnak hívják a vizbe- 
fultat.

Kedden délután vagy 30-ad magá
val fürdeni ment az úgynevezett 
körtefához.

Szegény közhonvéd Szakács is 
boldogan lubickolt a langyos vízben. 
Egyszerre csuk elmerült. Társai azt 
hitték, hogy tréfál, de rövidesen ész
revették, hogy a dolog fele se tréfa. 
— Segítségére siettek tehát.

A fuldokló azonban oly erővel 
kapaszkodott be az egyik-másik se
gítségére sietőbe, hogy azok alig 
tudtak megmenekülni.

Kénytelenek voltak hát a fuldok
lót sorsára hagyni, aki egyszer-két- 
szer még fel bukott, azután végleg 
a  víz alá merült.

Holttestére csak vagy két óra el
teltével akadtak.

$

Levelek az alvégről.
Nagys. uj szerkesztő ur!

Nagyságos uj szerk. ur, én, aki 
vagyok a Petákovies Péró az alvég
ről, én még nem voltam becsukva, 
azért magát nem ismerek, maga pe
dig a/, ügyész, de azt a bírót, akire 
én se szavaztam, azt jól ismerek.

És azt mondta akkor Bláskó 
uz enyém szomszéd, hogy maga ab
ban a szobában ül, ahol onaj biró 
mondja az övé Ítéleteit. Zvacsuvaj 
Bozse csuk'oda ne kerüljek soha.

Továbbá ellesitek és kéidezem, 
mi lelte a mi gospodin Zoltánunkat ? 
Mikor utoljára volta Csitaonicában, 
akkor az övé karjából vért eresztette 
és mondta : úgy csepegje ki az övé 
muszklijából a velő, ha ő bunyóvá* 
cokat elhagyja. Az én zsenám, akit 
hhjjpk ^tanénak, akkor úgy sirt,

hogy pofon vágtam kétszer. Es ő 
akkor mondta: Dobroje Peró, én 
most veled választási port csinálok, 
akkor te nem leszel enyém uram és ■ 
a Zoltán nagys. úr elviszi engemet 
Szegedbe és te mehetsz koplalóra 
kepkedni. Akkor én megijedtem és 
mondtam : srce moje ne moj plakat 
nem is volt ez pofon, kaptál te már 
jobbat. Nem emlékszel ? Akkor igy 
kibékültük magunkat.

Hanem Zoltán nagys. ur úgy ott
hagyta minket, mint a mieink jeles 
polgármester. Lazó meséli, hogy pol
gármester elmente Gercsbe nyaralni, 
vagy a stajeros hegyekbe lepkét fog- ** 
ni. De jó lehet nekije.

A1 szád csujte. Zoltán irta, ha 
mar más jót nem tehet, mint elment, 
akkor ő „hazai agrár-érdekből“ küldi 
nekünk paprikát. Kell a kutyának, 
kazao szám ja. Van nekünk elég 
adótiszt. Elég bors és paprika tör
nek ők nekünk. Még Szeged is segít
sen ! ? Akkor kiabáltunk mind: ne 
tribamo. Nem is küldte nekünk Zol
tán paprikát.

Jós stogod. Zoltán mondta, ha ő 
már nem lesz és az övé sírján sze
gedi pimaszok kaszálnak már a fü
vet, akkor helyette legyen obtyinár 
Kálmán ur. Mert ő csak Kálmányt 
szereti. Akkor mondta Lájcsó, hogy 
Kálmány nem kell. Mindig szalad, 
mikor beszél. Rádó mondta, hogy ő 
ajánl a fiatal kezjegyző. Nem is bo
gázott, mikor eztet mondta, mert 
szivéből mondta. Nimcsev Gyuka 
ajánlotta Rádót, aki még fiatal köz
jegyzővel is pertut csinálta. Most * 
majdnem verekedtünk. Végre kál
váriái groblvár ordította, hogy rác 
káplánt kell megválasztani. Csilics 
Sztipan most összehúzta nadragsziját 
és akkor tudtuk, hogy bitye stogod.
U mondta, hogy az nem lehet, mert 
rác káplán. És mi kiabáltuk, hogy 
to isztina. Sztipán ajánlott a szegény
házi főigazgatót, mert az tudja ma
gyarul, irni-olvasni is tudja, mert 
bizonyítvány is van neki. Kovács 
Gabi csinálta. Szidta is akkor főigaz
gató a Gabit, mint a zápuros eső.

Aztán vége volt a gyűlésnek. 
Most már ismeri uj szerk. ur en
gem. Tisztelem a családját és ha 
erre jön, nézze meg engem is. Dél
előtt, ha máshol nem vagyok, akkor 
az enyém kuniéin nál vagyok, vagy 
állok a kapuban. Aki a kapuban áll, 
az vagyok én.
Zbogom. Pozdrav izalvégú. Vas brnt.

PETÁKOVICS PÉRÓ 
Baja, a 26 júniusban 1914 esztendőbe.

Szerkesztői üzenet.
TANÍTÓNŐ. Igen, a tanítónők fé

szere is tartanak lelkigyakorlatot 
ezidén épp úgy, mint máskor a sza
badkai iskolanénék zárdájában. A 
lelkigyakorlat jul. 6-án este kezdődik 
és 10-én reggel végződik. Jelentkezni 
lehet Kalocsán f. hó 30 ig.

S. ].- SZABADKA. Köszönöm a 
szives megemlékezést. Lassan majd 
csak haladunk. Munkálkodását a 
jövőre is kérem. Üdv.
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Kl«ő lm jai e n iiő ^ iá r .
Alapitlatott 1859-ben.

A nálam vásárolt ernyőket 1 évig 
ingyen javitom.

Illatszerek, púderek, fogkefék, paszták 
és szappanok.

.Himzési előnyomtatásokat az újonnan 
beszerzett minták szerint készítek.

Sétapálcák nagy választékban. 
Himzöpamut és selyem minden szín

változásban szintén kapható.

Bármilyen ernyőt rendelésre 
24 óra alatt elkészítek.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet a Schlesinger-féle házban tovább vezetem. A közeledő 

nyári idényre legújabb divatu, egyszerű és díszes kivitelű, 
nagy választékú

nap- és esőernyők
árait mélyen leszállítottam, kérem ennek valóságáról meggyőződni. 
Himzett Madeira napernyők minden sziliben, egyszerűtől a leg
díszesebb kivitelűig minden Ízlésnek megfelelően. Az e szakmába 

vágó átalakításokat, áthúzásokat és bármilyen komplikált

jav ításokat a legjutányosabb árban 24 óra alatt
készítek. Vidéki megrendeléseket a legnagyobb pontossággal 
eszközlöm. kérem a nagyérdemű közönségnek eddigi jóakaró 

támogatását továbbra is fenntartani szíveskedjék.
Kiváló tisztelettel

Steiner R  utóda Kiima Mária
nap- és esőernyögyáros BAJA, Schlesinger-ház.

-APOLtbÓ-
mozgó színház
Baján, a kixvásártóren.
Bérletben. Rendes helyárak.
Szombaton, junius 27-én este fél 9 
órakor. Vasárnap délután 3, 5 és 

este fél 9 órakor.
! Szenzációs újdonság !

Közös kút  t i tka.
Remek színes dráma 3 felvonásban. 

PIERRE SALESTŐL. 
MŰ S O R :

1. Freddinek nősülni kell.
2. Bajor hegység.
3. Filmkarikatura.
4. Polidor mint óriás.
5-7. Közös kút titka.
8. Willyke ellenzi a válást.

Hétfőn, junius 29-én 
délután 3, 5 és este fél 9 órakor, 
csak egy nap. Uj műsor.

Az elátkozott ország.
Izgalmas indus dráma 3 felv. 

MŰSOR:
1. Pufi ideges.
2. Híradó.
3. Rémkamrában.
4. Polidor és a Mona Lisa.
5-6. Az elátkozott ország.
7. Duci bácsi farsangkirály.
IIELYÁRAK: Páholy 5 személyre 
5 K, számozott zártszék 1-— korona, 
I. hely 70 f, II. hely 50 f, III. hely 
30 f. Jegyek előjegyezhetők a nagy- 

tőzsdében. Telefon szám 178.
B. pártfogást kér tisztelettel

az „Apolló" mozgó.

* t f »

— Egy elegánsan bútorozott —

!  S Z O B A  !
:—: k i a d ó .  :—:
Tudakozódni lehet a kiadóhivatalban.

■ m m * *  « * » » • ■

Uj szállítási vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy

Baján, Tóth Kálmán-utca 27. sz.
alatt

s z á l l í t á s i  vállalatot
létesítettem.

Elvállalok mindennemű v a s ú t i  és 
h a j ó z á s i  f u v a r o z á s t  valamint 

bútorszállítást és

egész költözködéseket
jutányos ár mellett.

Amidőn gyors és megbízható kiszol
gálásról biztosítom a t. közönséget, 
egyben nagybecsű támogatását kérem 

és vagyok kiváló tisztelettel
M anhold-féle

szállítási vállalat
Baja,, Tóth Kálmán - utca 27, szám. 

Telefonszám 192.

Kárpitos üzlet átvétel.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 
a nagyérdemű közönséget, hogy 
Baján, a Milassin-féle házban lévő 

volt Komlósy-féle

kárpitos üzletet átvettem
és azt nevem alatt tovább folyta
tom. Egyúttal értesítem, hogy min
den e szakmába vágó munkákat, 

úgymint:
úri- és szalonszoba bútorokat, díszí
téseket, függöny feltevéseket, vala
mint mindennemű javításokat ponto
san és gyorsan elkészítek, miért is 
kérem a nagyérdemű közönséget, 
hogy engem becses pártfogásával 

megtisztelni kegyeskedjen.
Maradtam kiváló tisztelettel

Bernhart István kárpitos.

ajt r\r, x n  m ; ,2**, .Ttr,

Szent László-ulca 20. számú

-H Á Z A M  -
és a Jaukói dűlőben 606 O-ÖI

SZ Ő L L Ő M
i

— szabad kézből eladó. — 
Babócsay Károly

úri szabó.

Ilitf fii?
E la d ó  földbirtok.
GSONGRÁD-megyében,

Szenteshez 10 kilométer 
távolságra

188 hold (á 1 1 0 0  négyszögöl) 
prima föld, nngyobb része heré
nek való, most is sok here van 
benne, köves ut mentén, sok 
gazdasági épülettel és -leérttel 
igen kedvező fizetési feltételek 
mellett eladó. Bővebb felvilá

gosítást ad

Kristó József tulajdonos.
Szentes, (Rákoczy-tér.)

Hirdetések
jutányos áron 

felvétetnek a

kiadóhivatalában
Vörösmarty Mihály-utca 6. szám. 

Telefon szám 45,

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a n. é. kö

zönséget, hogy a „Bajai Független 
Újság", a „Bajai Hírlap" és a „Baja" 
kiadóhivatala közt az árverési hirdet
mények, családi értesítések és fclül- 
fizetések hirdetési áraira nézve a 
következő megállapodás jött létre: 
Ingó árverési hirdetmény . . 8 K
Ingatlan árverési hirdetmény . 15 K 
Csődhirdetmény . • . . . 20 K
Eljegyzési h i r ............................. 3 K

azzal a megjegyzéssel „min
den külön értesítés helyett" 5 K

Házassági h i r ..............................3 K
Gyászjelentés a szövegben . . 5 K

„ a hirdetések közt 3 K 
Részvét köszönő nyilatkozat . 3 K
Felülfizetések közlése soron

ként .............................. 20 fillér.
Tiszelettel 

a Kiadóhivatal.

ÉÉÉHÉÉÉÉÉÉÉÉ
Könyvnyomdái munkák 
ízléses kivitelben, jutá
nyos áron készíttetnek

Kazal József
könyvnyomdájában,

a Központi szállóval szemben. 
Telefonszám 45.

Eladó ház.
Baján, JÓKA1-UTCA fi ik szám 
alatti ház szabad kézből eladó. 
Tudakozódhatni helyhen, Jókai- 
utca 5-ik szám alatt, vagy 

levélben
Balku Gyulánál, Zombor,
Bercs'ényi'Ut 18-ik szám alatt.
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V idor-féle

„BUDAGYONGYE"
mtetápszer-különleí>e8H(1g. : •

Továbbá finom akác és tisztesfüméz
Kilója I K 40 fillér. Kaphalc

S z u k o p a  J ó z s e f n é l ,
— Budapesti-út 57. szám alatt. —
H C  Megrendelésre házhoz is szál litem. "SSS63

Kiadó e g y b o i t h e l y i s é g
az Arany Ja nns-nlca ős líövnl-utca 
sarkán, a Beiter-féle üzlet melleti, 

valam int

egy 3 szobás u t c a i  lakás
Bethlen (labor-utca 2. szám alatt, 
Bővebbel a BAJA kiadóhivatalában.
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Papin- és Írószer - kereskedés
:  k ö n y v n y o m d a  s

IS

IPZPL JÓZSEF - E M
s Telefon 45 Vörösmarty M iháEy-utca 8 Telefcn 45

PH
PH
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H
PH

K

a
w
B t
Bt

B)Könyvnyomdái munkák készítése a legiziésesebb 
kivitelben. Ügyvédi és községi nyomtatványraktár |
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Felvétetik egy fiú

t a m i l é  ii
Hazai Általános Biztositól

szveny-Tar sasag lfc.á- €
SIS* 4? 
te t*  ®

K g  S í  A tArsa*iS elvállal biztosításokat w
Hf tÜZ és j^"l™rol< ellen (a villámcsapás állal okozott tűzkárokat i s .®  

aifvt i® mestéríti> A biztosítós egyéb ágszataibau is a közönség rendelkc- @  
S f '  ^  zésí' re 4n- díjtételei olosók és előnyösek, kárait gyorsan és méltft- &

Kazal József könyvnyom dájában. Jj- nyosnn rendezi, ügyfeleinek érdekeit minden tekintetben megóvja, jfc

§»• «ítitvé»ykiállilé foflgynfikséo: BAJ A.*
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