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Hónapok óta harsogták bizo vazással a hónapok óla táma mes ügyet pártfogásába vette.
Az áll. leánypolgári iskola
nyos oldalról, hogy az állami dott valláserkölcsi nevelés fényes
leánypolgári iskola közszükség igazolást nyert. Baja város köz aktáit mosl már lezárhatjuk.
let. A bajai közvélemény hangos gyűlése megmutatta, hogy mit Kívánjuk, hogy a város a
szóval követeli, hogy ez intéz kell adni azokra az érvekre és kultúra mezején fejlődjék, ha
ményt be kell állítani Baja eszközökre, amelyeket az áll. talmasodjék. Kívánjuk, hogy
kulturtényezöi fényes sorába, ha iskola pártolói hadjáratukban Baja ne felejtkezzék meg soha
arról a történelmi igazságról,
Baja a kulturváros büszke címére fölhasználtak.
És most, midőn az áll. leány- hogy a jobb jövő csakis a haza
méltó akar lenni. Az áll. leány
polgári nélkül Baja a Duna- polgári iskola koporsójára az fias és vallásos iskola és neve
'J’isza között egy itt felejtett utolsó göröngyöt rá akarjuk lés talajából szüleihetik meg.
balkánrészlet marad. Tele kür hinteni, legyen szabad azokról Ha ez igazságra csattanó példát
tölték vele a világot, hogy az az emberekről is megemlékez akarnak, idézzék emlékezetükbe
áll. leánypolgári nélkül még ta nünk, akik az apácaiskola érde az 1914. év junius 28-ikát, a
lán a göncölszekere is felfordul kében a legtöbbet dolgoztak, szarajevói rémdrámát.
De nem ilyen szomorú ak
és bánatos haragjában szekeré akik Baja városát a horribilis
nek rudjával a bajai elmaradt, kiadásoktól, szükségtelen ter korddal akarjuk cikkünket be
fejezni.
Lelkes örömünknek
bigott, begyepesedett koponyákra hektől megmentették.
akarunk
mégegyszer
kifejezést
Elismerésünk
lobogóját
elő
sújt, azok koponyáim, akik a
kérdést, az állami leánypolgári ször is VVeisz Nándor tanácsnok adni, hogy ezt a nehéz kérdést
ügyét nem hí ríják és nem (ár ur előtt hajtjuk meg. Lelltiös- az igazi közvélemény óhaja és
tották közszükségletaftk, hanem meretes tanulmányozással olyan kívánsága szerinl sikerült meg
világításba állította a kérdést, oldani.
egyszerűen szükségtelen pénz
GAUDER ISTVÁN
pocsékolásnak. A magyar fra hogy csak az elfogultság zár
apatini káplán.
zeológia, az egyéni meggyanu- kózhatott volna el a való té
nyek
elöl.
A
közgyűlésen
pedig
sitás és piszkolódás minden
kincsét rápazarolták azokra az olyan energiával, férfias önér
emberekre, akik bírtak annyi zettel védte javaslatát, hogy
bátorsággal, hogy az u. n. köz vele szemben minden inszinuávéleménynek nem adtak hitelt, ció, minden aknamunka, min
hanem lelkiösmeretük szavát den mesterkedés szánalmas ver
követve az áll. leánypolgári l'el- gődéssé alacsonyodon. A leg Ováció W eisz N ándor
teljesebb elismeréssel szólunk
állilása ellen dolgoztak.
A fllippei találkozás szerdán másodszor dr. Werner Adolf n a k , K elem en József
délután megesett. Egy bizott főgimnáziumi igazgató úrról. A p ercek ig nem ju t szó
sági tag által föltalált két tábor legelső perctől kezdve ö tar hoz, m e g b u k o t t
a
szembetalálkozott. És e nagy totta kezében az ellenakció szá
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találkozónál hiába kerestünk lait. Dolgozott, fáradozott, agi
tált, felvilágosított és munkájának
A szerdai közgyűlésről szóló refevalamit, amit pedig hónapok
óta kürtőitek: azt a bizonyos olyan eredménye lett, amely rádánkat azzal fejeztük be, hogy
közvéleményt. Nem vagyunk teljesen méltó nemes szemé legközelebb következik a folytatása.
A közgyűlés további lefolyása ez
annyira naivak, hogy azt a 1 2 lyiségéhez.
Ha Baja város eljövendő volt.
fejből álló társaságot közvéle
A két izr. polg. tanítónak a bajai
generációi számára a vallásos
ménynek fogadjuk el. Ha nem
flu pulgáriba való átvétele után Weisz
nevelés meg van mentve és ha
Nándor tanácsnok ismertette a
csalt a szemünk, akkor mi azt
a város irtózatos terhektől meg
a 4 9 emberből álló csapatot
Leánypolgári
van szabadítva, azt jórészt dr.
hamarább nézhettük közvéle
Werner Adolfnak köszönheti. ügyét. Részletesen ismertette az áll.
ménynek, mint a törpe mino
Dr. Wernernek a nehéz mun leánypolgári egész hisztorikumát.
ritást.
kában kitűnő társai és segítői vol Ismertetésében ugyanazon csapáso
A nagy csata tehát meg
kon haladt, amelyek a nyilvánosságra
tak Kovács Andor, Tury Mátyás, bocsátott nagy elaborátuma révén
történt.
A harcban az igazak felül Meskó Zoltán, Bajai Péter és amúgy is közismertek már. Múlt
maradtak, a vallásos nevelés Wnnderlich József biz. tagok. szombati számunk vezércikke is rész
letesen ismertette Weisz Nándor re
ellen uszitók pedig csúfos vere De köszönettel adózunk vala
mekművét.
mennyi
biz.
tagnak,
aki
a
neséget szenvedtek. Evvel a sza

Városi
közgyűlés.

Weisz Nándor szakszerű beszéde
után Vojnits Dániel szólalt föl és
egy rövid beszédben az áll. leány
polgári iskola szükségtelenségét han
goztatta' Debuisset pridem, akkor a
dolog nem fejlődött volna ennyire.
Ezután Monostori Gyula szemé
lyes élű felszólalása következett.
Tárgyi érvek híján Weisz Nándort
támadta, mert annyira merészkedett,
hogy a volt tanügyi kulturreferens
felületességeit korrigálni merte. Lcgfőként pedig az fájt neki, hogy
Weisz Nándor javaslatában — sua
sponte — rámutatott azoknak val
lási berendezkedésére, akik utón út
félén követ dobálnak a hazafias és
vallásos nevelésre és ennek párto
lóira.
Az éles támadásra Weisz Nándor
szakszerű válaszba kezd, de jófor
mán mindén egyes szavában — az
éljen, ováció tüntetésszerü kitörései
folytán — megakasztják. Ilyen ová
ciót nem igen látott még a bajai
közgyűlési terem. Weisz N. konfeszszot'i öntudattal vállalja városa érde
kében az összes gáncsolásokat, inszinuációkat (mert ellenérveket nem
tudtak felhozni), mert tudja, hogy
városának valódi érdekét szolgálja.
Lendületes, a meggyőződés tüzétől
áthevitett beszéde nagy hatással volt
a biz. tagokra. Helyükről felugrálva
zugó tapssal, riadó éljennel honorál
ták Weisz Nándor férfias, önérzetes
beszédét. Az áll. leánypolgári ügye
e beszéddel is volt intézve. Weisz
jsl. ízeire bontotta a mérnöki költ
ségvetést és kimutatta az előbbi re
ferens sok-sok tévedését és mester
kedéseit. Weisz Nándort szakszerű
ismertetése és replikája után nagy
ovációban részesítették.
A tanácsnok beszéde utón Werner
Adolf dr. higgadt, szép beszédben
kimutatta az áll. leánypolgári híveinek
tévedéseit. Meskó Zoltán szintén az
áll. iskola ellen beszél. Valentin Emil
is elfogadja a tanács javaslatát. Ko
vács Andor rámutat a volt iskola
ügyi referens elfogultságára, tenden
ciózus eljárására, mikor a szakbi
zottságok elkerülésével-vitte a z ügyet
a felsőbb fórumok elé.
Aki üszköt dob.
Egy nagy hangú bizottsági tag
emelkedett ezután szólásra. Kaszinói
szereplése után most újból a felekezeti
béke megrontójaként szerepelt. Is
kolás tónusu beszédjének minden
szavával üszköt próbál a lelkekbe
dobni. A fiatalabb, vérmesebb biz.
tagok haragosan támadnak a kis
emberre, aki erre hamarosan le is
csücsült, hogy átengedje a szót a
nagy — ágyúnak. Dr. Bernhart úgy

látja, hogy a kérdést nem kulturális,
hanem felekezeti szempontból mér
legelik. (De elfejejtették megmondani,
hogy épen az áll. iskola hivei terel
ték ilyen vágányokra.) ő is támadja
Weisz Nándort a javaslat indokolása
miatt és azt a javaslatot teszi, hogy
kerestessék meg a minisztérium az
iránt, hogy internátus nélkül állítson
föl áll. leánypolgárit. Monostori erre
visszavonja indítványát és tucsucsókként
mégegyszer
nekitáinad
Weisz tanácsnoknak — szubjektivi
tása miatt. Nagyobb baj ne érje
Weisz Nándort soha 1 Dr. Werner
Adolf önérzetes szóval tiltakozott
még a nagyhangú Kelemen József
tapintatlan felekezetieskedése ellen
és energikusan a fejére citálta Ke
lemennek, hogy éppen a páholy tag
jai azok, akik törtetésükkel feldúl
ják a felekezeti békét. A komoly
tiltakozásnak nagy hatása volt és
az érdekeltek lapultak is az igazság
pörölycsapásai alatt. De Kelemen új
ból mozogni kezdett. A biz. tagok
ezt látva alig akarják szóhoz engedni
a bajba jutott fiskálist. Mosakodásá
ban most is azt hangoztatta, hogy
kérem, én a cisztercitáknál tanultam,
hogy lennék én békebontó ? I Ezt a
rég ismert frázisát a biz. tagok meg
mosolyogták, ann Kelemennek éppen
elég is volt. Leült. Pont.
Félhatra járt az idő, midőn Purgly
Sándor dr. szavazásra bocsátotta az
ügyet. Leadtak 61 szavazatot, ebből
49 a tanács javaslatára, tehát az áll.
iskola ellen, 12 Bernhardt dr. indít
ványára esett.
Az eredmény kihirdetése után nagy
ovációban részesítették a biz. tagok
Weisz Nándort.
A közgyűlés egyéb, kevésbbé
fontos tárgyait ezután gyors iram
ban tárgyalták le, úgy, hogy fél 8
órára Purgly S. dr. a közgyűlést
bezárhatta. A közgyűlés után a még
ottlevő biz. tagok melegen üdvözöl
ték, meggratulálták Weisz Nándor
tanácsnokot.

VALAKI
e l s z ó l t a magát.
Kik kötöttek paktumot?
A B. K. a legutóbbi közgyűlésről
Írott megemlékezésében hatalmasan
elszólta magát. Azt Írja, hogy a
munkapárt és a függ. párt meg
egyeztek, hogy az üresedésbe jött
két közig. biz. tagságra dr. Nyiraty
Jánost és Reich Vilmost jelölik és
választják meg. Fentnevezett újság
szerint ezt a bensőséges paktumot
valamelyik párt megszegte és igy
került Nyiraty helyébe dr. Makray
László.
Risum teneatis, amondó vagyok
először is. Nem hahotára ingerlő-c,
hogy a függ. párt egy munkapárti
Reichot szerepeltet hivatalos jelöl*"
ként? Másodszor, honnan tudja a
Közlöny, hogy a munkapárt pak
tumra ereszkedett a függ. párttal ? A
hivatalos munkapárt erről egy szót
sem tud. Ha paktum volt, akkor az
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csak a függ. és a munkapárti pá
holytestvérek között existálhatott. És
ezeket a megbízható embereket még
egyik párt sem küldte egy kis nya
ralásra a pártjuk küszöbén kívül eső
szép vidékekre ?
Wunderlich József, ez a talpig
ember nem kellett a függ. párt ve
zetőségének, de jó neki a munka
párti Reich Vilmos 1 (Megjegyzendő
azonban, hogy a párt többsége még
a közgyűlés előtt tiltakozott Reich
jelöltetése, illetve a vezetőség eljá
rása ellen.) Nohát erre nevess világ
és forogj tovább keserű levedben.
Ha ezt megértem, akkor adjanak
rögtön családi ápolásba, vagy a
Kőhegyi dr. tuszkulánumába. Vagy
ne adjanak oda sehová, mert nagyon
is megértem. Hogyne érteném.
Legfeljebb nem értem dr. Nyiraty
Jánost. Még most sem eszmél ? Még
most' sem látja, hogy őt csak faltörő
kosnak használják, aki tehetségével,
népszerűségével zománcot ad a függ.
eszmének — akkor, mikor ez az
eszme bizonyos kezekben egyszerű
közkereseti cikké vedlett át. Nyiraty
dr. dolgozik, de azok az urak sze
dik le munkájának tejfölét. Sok em
bernél az elv, eszme hekuba, csak
egy jelszót ismernek ■ ott a hazám,
ahol többet keresek, az az elvem,
amellyel többet profitirozhatok.

L op ások.
Oltványi István és két detektivje
péntek óta nagy munkában vannak.
Egy enyveskezü alak után kutatnak,
aki hallatlan vakmerőséggel két ház
ba betört és minden elenielhetőt
elemeit.
Romátka Jenő járásbiró úri házát
tisztelte meg a tolvaj először. Pén
teken 11 és l óra között besurrant
a nyitott házba és 5310 K értékű
ékszert rabolt el.
Egy ói a után már Goldschmied
Zsigmond háza tájékán operált. Ott
is könnyen bejutott a lakásba és egy
arany órát, 160 cm. hosszú arany
láncot, két brostüt vitt el emlékül.
A rendőrség még péntek éjjel át
vizsgálta az összes szállodákat, gya
nús helyeket, a gazembert azonban
még nem fülelték le. Erős a gyanú,
hogy mindkét házban egy tolvaj
járt, mert a hátrahagyott nyomok
egy vésőre, egy ember kezemunkájára engednek következtetni. Nagyon
valószínű, hogy 24 óra alatt lakat
mögött lesz a tolvaj.

H í r e k .
Kinevezés. A főispán Dr. Rimler
János bajai ügyvédet Baja város
árvaszékéhez tiszteletbeli árvaszéki
ülnökké nevezte ki.
Jegyzőválasztás. Léh Ferenc őr
szállási aljegyzőt a pestmegyei Orgovány nagyközség főjegyzőjévé
választotta.
A bajai tanitókópezdénél működő
dr. Jankulov Boriszláv tanárt a Vili.
fiz, osztályba, Kovács Ferenc segédtanárt pedig a IX. fiz. osztályba
léptette elő a közoktatásügyi mi
niszter.

Változások a bajai és vaskút! plé
bánián. Gauder István bajai káplánt
Apátinba helyezte át az érseki ható
ság. Helyébe Léh Mátyás kerül. Vaskútról Stécz Jánost helyezték el Bácsbokodra, kinek helyébe Bischoff Antal
jön.
Az uj bátmonostoi i plébános. A ka
locsai érseki hatóság Németh Zsig
mond bátmonostori ideiglenes admi
nisztrátort ide plébánossá nevezte ki.
T íz esztendeje csak adminisztrátorok
vezették a plébánia ügyeit, s igy ért
hető a monostoriak öröme, hogy végre
valahára állandó papjuk lesz.
A Bajai Céllövész Társulat f. hó
12-én azaz vasárnap d. u. a szokászos lövészetet, térzenét, sétahangver
senyt és tekézést kedvező idő esetén
megtartja. Este 8 órakor pedig társas
haivacsorát rendez a vezetőség. Egy
teríték ára 3 korona. Vendégeket is
szivesen lát a vezetőség. A társas va
csorára való jelentkezés a kibocsátott
iveken, vasárnap reggel fél 0 óráig.
Vacsora után tánc.
Automobil közúti vonat közlekedést
tervez Komlós István budapesti mér
nök Baja—Csanád—Sükösd—Nád
udvar— Hajós—Császártöltés—Kecel
—Kiskőrös között. Az általános is
mertetést beküldte a polgármesteri
hivatalnak és jelezte, hogy ezen ügy
ben személyesen is el fog járni.
Szocialista gyülé?. A bajai szociál
demokrata párt folyó hó 12-én d. e.
10 órakor népgyülést tart, melyben a
politikai helyzetet és az uj választói
törvényt fogják megvitatni. A váj-osi
tanács a pártvezetőség kérelmére a
Szent István-teret a népgyülés céljára
átengedte.
Akinek a lopás a föfoylaikozasa.
Ilyen is van. Legalább Gömöri Már
ton, kit épp tegnap ítélt el a sza
badkai törvényszék 7 rendbeli lopás
és 2 lopási kisérlel miatt, ezt vallja
magáról. Munkaköre Bajára, Szeremlére, Bajaszentistvánra terjedt ki,
ahol csekély egy hónapig űzte jö
vedelmező foglalkozását. Baján láto
gatásával Kungl Mártont, Bodnár
Mihályt, Frey Jánost és Katona
Mihálynét „tisztelte" meg — ezek
távollétében. Zárt ajtó nem volt
előtte akadály. Volt egy jó östnerőse, Deák S.-né, annál pénzzé tett
mindent, a pénzt pedig elitta. A kel
lemetlen látogatót végre márc 30-án
elfogták s igy került ő és Deákné a
vádlottak padjára. Gömöri 1 év és
15 napi börtönt kapott, Deáknét
pedig 8 napi fogházzal és 10 K
pénzbüntetéssel sújtották. Az Ítélet
jogerős.

Az iskolakert
és a vezetése.
Van egy szépen körülkerített hely,
1 fél hold nagyságú. Mellette egy
kis fa*épület tele sok-sok mindenféle
picinyke kerti eszközzel. Ha beme
gyünk a virággal befuttatott díszes
kapun és qtt körülnézve látjuk azt
a szemnek igen jóleső dús és sok
féle növényzetet, melynek minden
egyede uz emberi jólétet szolgálja,
önkénytelenül is arra a konkluzicióra
jutunk, hogy egy kis édenkert. Azzá
tette a tudomány, a szorgalom és a

pénz, mely utóbbi úgy látszik, —
hisz mutatja a berendezés, a kis ház,
a drága kerités, a modern vas-öntözőkut, a cement vízmedencék, a
földalatti öntöző csővek stb .— hogy
igen helyesen nem hiányzott akkor,
amikor egy minta konyha- és jáiékkert létesítéséről kellett gondoskodni.
Ide járnak el gyermekeink, hogy
mozogjanak, jó levegőt szívjanak,
hogy játszanak és talán, hogy vala
mit tanuljanak.
Tanulni, ez az utolsó ok, ez nem
a gyermeké, ez-a mi okunk, a mi
érdekünk. Ezt a gyermeknek észrevennie sem szabad, mert külön
ben elvesztettük a célt, akkor elvesz
a kedv, az ambíció a gyermekben.
A gyermek csak játszani tud és sze
ret, amíg ilyen értelemben járhat el
a kertbe, addig az oda-járást öröm
mel teszi. Világos tehát, hogy a kert
ben együtt kell játszania a vezető
nek a gyermekkel és ezt a játszást
úgy irányítani, hogy végeredménye
mégis a tanulás és a kert, a növény
szerete legyen. Csak ilyen módon
lehet vérébe átültetni a gyermeknek,
mint a leendő népnek a konykertészkedés szeretetét. És ilyen veze
téshez nem elég csak a szaktudás,
itt okvetlenül kell lennie pedagógiai
rátermettségnek is.
Sajnos* ki kell jelentenem, hogy
most ez a vezetés pedagógus nélkül
történik. Távol áll tőlem a rosszaka
ratú tendencia, amikor azt merem
állítani, hogy ezen szépen megindult
és nagy reményekre jogosított akció
itt hajótörést tog szenvedni. És
mindez miért van, hisz már mon
dottam egyszer, hogy a bajai áll.
tanítótestület örömmel járult hozzá
az akcióhoz? Nem is rajta múlik a
dolog, hanem annak a fukarságán,
akinek ezen kert ‘kezelői ellátásáról
gondoskodnia kellene. A bajai áll.
tanítótestületnek az én csekélysé
gemmel együtt négy tagja, még a
múlt év tavaszán megkezdette mű
ködését mint segéd kezelő Ferenci
Endre áll. kertész oldala mellett oly
értelemben, hogy az ide szükséges
kertészeti ismeretek elsajátítása után
az egész kertet átveszi és önállóan
kezeli. Amikor azonban szóbeli dijlevelühkből kitörölték a fix összeget
és helyébe a „méltányos" szót tet
ték: két kartársunk elállt. 'Amikor pe
dig egy évi működés után még ket
tőnknek is azt hozták tudomásunkra,
hogy a „méltányos" szó ismét Orra
lett változtatva, mi is búcsút mond
tunk egy szép reménynek. Azóta he
lyünket betölti egy kertész-segéd
tanuló.
Az a balsejteleméin, hogy Ferenci
ur elhelyezésével — aki alapos szak
tudásával mindig gondoskodott arról,
hogy a gyermekek minden előforduló
konyhakerti növény és virág termelé
sét lássák és a tanítók közreműködé
sével játszva elvégezzék : aki kellemes
modorával nemcsak nekünk tanítók
nak, de a gyermekeknek is meg tudta
nyerni rokonszenvét — az ügy agó
niája fog bekövetkezni. Adja Isten,
hogy a valóság megcáfolja balsejtel
memen
liaut István.

1914. julius 11.
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Eladó trafik.
Báján a IcgforgalmiiSiibb helyen
(Szent István-tér 5-ik szám)
szállódé, kávéház, bankok és
piac közelében jutányos áron
ELADÓ. Bővebbet'
GZINGEL GÉZA tulajdonosnál

m egfestését vagy rekon
stru á lá sá t olcsón elvál
lal g y a k o r l o t t

kezű
festőművész.

Cím a kiadóhivatalban.
'm

m

Eladó ház.
Baján, JÓKAI UTCA 5-ik szám
alatti, néhai Lalinovics Laura'
— úrnő tulajdonát képezett —

! H ÁZ!
szabad kézből eladó. Bővebb
:
értesítést nyújt

Balku Gyulánál, Zombor.
Bercsényi-ut 18-ik szám alatt

Hirdetések
jutányos áron
felvétetnek a

Könyvnyomdái munkák
ízléses kivitelben, jutá
nyos áron készíttetnek

Kazal József
könyvnyomdájában,

kiadóhivatalában

É rtesítés.
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 értesitések és felülfizetések 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
1lázassági h i r ..........................
Gyászjelentés a szövegben . .
„
a hirdetések közt
Részvét köszönő nyilatkozat .
Felülfizetések közlése soronk é n t ............................... ...... fillér.
Tiszelettel
a Kiadóhivatal.

n

3. oldal,

Uj szállítási vállalat.

Kárpitos üzlet átvétel.

Van szerencsém a n. é. közönség
szives tudomására hozni, hogy

Van szerencsém tisztelettel értesíteni
a nagyérdemű közönséget, hogy
Baján, a Milassin-féle házban lévő
volt Komlósy-féle

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 cs
h a j ó z á s i f u v a r o z á s t valamint
bútorszállítást és

egész költözködéseket
jutányos ar mellett.
Amidőn‘gyors és megbízható kiszol
gálásról biztosítom a t. közönséget,
egyben nagybecsű támogatását kérem
és vagyok kiváló tisztelettel

M anhoid-fele
szállítási vállalat
Baja, Téth Kálmán-utca 27. szám.
Telefonszám 192.

m m >

a Központi szállóval szemben.

BARACK befőzésre
kapható Tóth K álináu-u. 62. sz. alatt.

Telefonszám 45.

E l a d ó földbirtok.
CSONGRÁD-megyében,
Szenteshez 10 kilométer
távolságra
188 hold (á 1 1 0 0 négyszögöl)
príma fő d, nagyobb része heré
nek való, most is sok here van
benne, köves ut mentén, sok
gazdasági épülettel és kerttel
igen kedvező fizetési feltételek
mellett eladó. Bővebb felvilá
gosítást ad

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.

c Egy kitűnő hangú, hat
►a
billentyűs ébenfa

1 J K Y c x i'A

m
I

ka : jutányos áron eladó. : e j
ua Tóth Kálmán-utca 62. sz.

Színház és Mozi után minden ut aBárány Szálló
KERTHELYISÉGÉBE VEZET.
mert csak iit lehet igazán kellemesen szórakozni. Minden este
B r j n n l Áo l f Q il legjobb bácskai cigányprímás muzsikál. Aki
U d L ő Ü U oIldi jga/.i jó cigányzenére vágyik, az csak a Rácz
Jóskával huzatja el a nótáját. — NAPONTA frissen csapolt sör.
ízletes és friss villás reggeli.

mmmmmmmm®mmmmmmmmm
POCIT FERENC
'i 1J Í V Ű I N vj virá&
kereskedésében

1 1 / VJ 1

Kristó József tulajdonos.
B aja, E rzsébet k irá ly n é -u tc a

Szentes, (Ilákác 2 y-tér.)

*m m >

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

ü

m en y asszo n y i c so k ro k es k o sz o rú k
a legjutányósabb árban, állandóan kaphatók,

< m »

Eladó egy ház mmmmmmmmm® mmmmmmmm
Szűcs munkát csak

Mindenféle festőmunkát

az állatvásártérrel szemben, közel a
vasúti állomáshoz, amely mindenfajta
üzletnek alkalmas s a házban ván í
üzlethelyiség, 3 szoba, 2 konyha,
kamra, pince, kert és az összes mel
lékhelyiség. Bővebb felvilágositást a d :

SVSormer Ferenc Jaszlics András

S C H R E IR E R

BAJA, Erzsébet királyné - utca.

SIMON,

1

Iu

1

B ii j u,
Petőfi Sándor-utca 64-ik szám.
ásjjiÉisa

vendéglős.

ffffP fflfflf
Szent László ulcti 20. számú

-H Á Z A M

készít olcsón és Ízlésesen

o Ivá

Mayer Károly vaskereskedésében Baja, Erzsébetkirályné-ntca, gazdasági szerszámok, fegyverek
íi legjutányosabb árban szerezhetők be. SS?

- mmMmmmmmm ©mmmmmmmm

és a Juukói dűlőben 606 D-SI

Ifj. Utry Pál szitakötő, Baja
S,Z Ő L L Ö M Erzsébet
királyné-utca, főszolgabírói hivatal mellett.

—

szabad kézből eladó.
Babócsay Károly
úri szabó.

—

Különböző gazdasági és háztartási cikkek,
sodrony- és drótkerítések
legolcsóbb és légdúsabb beszerzési forrása.

éiÉÉÉftÉiÉlfeii mmmmmmmmm ®mmmmmmmm
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ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

V i d o r-féle
• •

m áztápszer-különlegesség.

Továbbá finom akác és tisztesfii méz

Szukopa
—
HOT

Kapható

Józsefnél,

Budapesti-út 57. szám alatt.
Megrendelésre házhoz is szállítom.

H3

|

„BUDAGYONGYE"
Kilója I K 40 fillér.
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Kiadó egy b o l t h e l y i s é g

H H

az Arany Ján o s-u tca és Rövid*utca
sark án , a Reiter-féle üzlet melleit)
valam int

CH H

egy 3 szobás u t c a i lakás
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Bethlen Gábor-utea 2. szám alatt.
Bővebbet a BAJA kiadóhivatalában.
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Papír- és írószer-kereskedés
:
könyvnyomda
:

Bt

£
«
s

KAZAL JÓZSEF - BAJA

Telefon 45 Vörösmarty Mihály-utca 6 Telefon 45 f

g

Könyvnyomdái munkák készitése a legizlésesebb
kivitelben. Ügyvédi és községi nyomtatványraktár
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jHazai Általános Biztositól
B |R észvény-T ársaság.|
tanulóul
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Felvétetik egy fiú
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K azal József könyvnyom dájában.

®

A társaság elvállal biztosításokat
tiiz- és jégkárok ellen (a villámcsapás által okozott tűzkárokat is 1
megtéríti). A biztosítós egyéb ágazataiban is a közönség rendelkezésére áll. Díjtételei olasók és előnyösek, kárait gyorsan és méltó- >
nyosan rendezi, ügyfeleinek érdekeit minden tekintetben incgórja. W

A8> ^|Kötvénykiállitó föügynökség
(Városi bérház.)
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