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Nem hozza már a szél hul
lámzásba a rónaságok arany
kalászos tengerét. Learattak. Mil
liók szeme, egy egész ország
reménysége lesi, várja türelmet
lenül, mit adott nekünk eziden
jó földanyánk.
Kévékbe kötötték már a ro
zsot, búzát. Egymásután sora
koznak a tarlón a keresztek A
többi hegyébe rakták már a
papkévét, — ezt a valamikor
legkisebb, most legnagyobb ka
lászhalmazt. Idestova hordanak,
csépelnek. De az a cséplőgép,
mely ott a szérüskertek hátán
dolgozik, zakatol, búg, — méla
hangjával nem az örömet, — a
a gazda bánatát zokogja.
Nem ismerjük az ország bú
zatermésének eredményét egész
tisztán. De már is konstatálhat
juk, hogy az uj termés rosszabb
lesz a tavalyinál, az uj, pár
millió mélermázsával a régi
termés mögött marad.
Rég veri már a magyart a
Teremtő. De meddig még, med
dig érezteti velünk sújtó ke
zét? . . .
Előttünk fekszik egy bácskai
ember tudósítása. Az egész
Bácskában gyengésnek, ritkásnak mutatkozott a termés. Pusz
tított benne a rozsda, meg az
éjjeli fagyok. Nem javíthatott
már a helyzetén az utóbbi na
pok száraz melege, sőt, sok
helyen a hirtelen jöll nagy hő
ség a szemek szorulását ‘ idéz
te elő. A közepesnek ígérkező
árpa, zab- és elég jónak mutat
kozó tengeriterméssel szemben
a búza s a rozs oly silány,
hogy 15—20 évre visszamenő
leg nem emlékeznek ilyen ked
vezőtlen eredményre.
Szóval, kilátásunk lehet arra,
hogy drágább lesz a kenyér,
kisebb lesz a zsemlye, kitli.
Sir a gazda, de sirhalunk
vele mi is, mert, — amint egy
józan polgárember mondotta:
„a gazda könnye az ország

t

előzni. A házi verseny lesz az erő
próba, ekkor fog tisztázódni, hogy
ki melyik számában az athletikának
ér el legjelentősebb eredményeket.
Ez dönti el azután, hogy a kérdéses
szeméből a könny. Mi megért athléta melyik számban képezze ma
jük bánatát, keservét. Nem va gát főként.
dfajuk. hogy ö az oka annak,
Mindenesetre szép és dicsérendő
hogy ami van az kevés. Némán ez a törekvés s reméljük, hogy meg
megszólítjuk kérges munkás ke is lesz az eredmény!

is s k o

könnye." Bizony, ha nincs jó
termés, megérzi azt az ipar és
kereskedelem, meg mindenki.
Egymásra vagyunk utalva,
merkantilisták és agráriusok,
mint a csiga a házára. Ha egy
mást gyengítjük, magunkat gyen
gítjük. Fáj azért a lelkem, va
lahányszor e két tábort egymás
sal szembeszállva látom.
Mennyi energia pocsékolódik
igy el, s mennyivel több ma
radna meg szenvedő szép ha
zánk számára, ha nem egymás
ellen, hanem egymással válvetve, egymást megértve küzdene országunk boldogulására
ez a kél hatalmas tábor.
Learattak már s az eredmény:
gyenge termés. "Tslencm ! Ne
vádolja senki sem azt a pol
gárt, hogy ő az oka ennek, ö
fokozza a drágaságot. A mi
különös klímánknak nem pa
rancsolhat. Más országokban
szinte mathematikai pontosság
gal ki tudják számítani, mennyi
csapadék lesz. Nálunk, biz senki
se tudhatja, esőt vagy száraz
időt kapunk-e.
Kapna bár az a gazda az
állam révén 2— 3 százalékos be
ruházási kölcsönt, mint Franciaországban s ne kellene magas
kölcsönkamatlábbal küzködnie,
emelkednék a termés.
Öt esztendeje már, hogy meg
szavazta a törvényhozás az uj
adóreformot, de ezt a könnyí
tést még nem léptették életbe.
Elromlottak a munkásviszonyok. A gazda kénytelen gépekhezfolyamodni, melyek után,
bár honunkban nem produkál
nak még hasonlói, kénytelen
horribilis vámot fizelni. A mű
trágya kétszer olyan drága mint
külföldön. Tenyészállat beszer
zésre az államnak pénze nem
akad, — hogyan képzelhető el
ennyi mizéria mellett többtormelés?
Komor tekintettel nézi a gazda
a hitvány termést, Kiesőidül
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zét azzal az ígérettel, hogy meg
teszünk mi is mindent, hogy a
jövőben boldogabb legyen ö,
boldog legyen a magyar.

Néhány szó az
athletikáról.
A football meghódította a világot!
Hihetetlen gyorsasággal terjedt el
— a többi sportok rovására — a
nagy városoktól a legkisebb falvakig
egyaránt. S éppen ezen a bajon
vannak hivatva'segíteni á különböző
sport-egyesületek, melyek nemcsak a
football, de a sport többi ágainak
kultiválását is célul tűzték maguk
elé. Nehéz feladat vár az illetékes
tényezőkre, ha a sport egyébb ágai
nak is olyan népszerűséget akarnak
biztosítani, mint amilyent a footballal
elértek. Mindenekelőtt alkalmat kell
nyújtani az ifjúság testedzésére s
azután a közönséggel kell megked
velteim az eddig mostoha sportága
kat, főként az athletikát.
Ezt az irányt követi a BSE. ve
zetősége is, mikor tagjait — rendel
kezésükre bocsátva teljes felszerelé
sét — a lehető legjobb eredmények
elérésére képessé teszi. Hogy pedig
ambíciójukat mindinkább fokozza,
versenyeket rendez, valamint a vi
déki egyesületek versenyeire küldi
ki athletáit, ha egyelőre nem is a
győzelemért, de azért, hogy ott újabb
és újabb dolgokat sajátítsanak el.
F. hó 10 én pld. a Szegeden le
zajló nagyszabású athletikai verseny
egyes számaira vannak benevezve a
fiatal bajai athleták, kik a vasárnap
reggeli vonattal mennek át Szegedre
látni és tanulni, esetleg valami ered
ményt is fog hozni a rövid de szor
galmas training. A nagy konkurentiában győzelemre természetesen ez
idő szerint nem számíthatunk. A
gárdát dr. Móder elnök vezeti, ki
résztvesz egyúttal a Szegeden ugyan
akkor megtartandó M. L. Sz. gyü’ lésen is.
Aug. 20-án Baján is lesz egy
nagyszabású athletikai verseny, amit
két héttel egy házi verseny fog meg
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Usztatási gyakorlatok
a Dunán.
A katonai kiképzésnél a magyar
huszárt különös figyelemben része
sítik. Kell is, hogy regi hírneve meg
maradjon ; szükséges is az alapos,
hosszabb tanítás, mert nemcsak az
embert, hanem a vele élő paripát is
be kell gyakorolni minden jel ösztönszerű megértésére, minden gyakorlat
egybevágó, pontos végzésere. így,
mig a gyalogos katonák kiképzése
nyolc hétig tart, a huszárok teljes
kiképzése októbertől júliusig tartó
időt, vagyis kilenc hónapot vesz
igénybe.
Még junius 26-án távoztak el hu
száraink Szabadkára, ahol két hétig
nagy gyakorlatokat végzett,6 huszár
ezred. E hó 11-én fejezték be nagy
sikerrel szárazföldi gyakorlataikat,
melyek végeztével a bajai és a pécsi
huszárok városunkba jöttek, hogy a
legnehezebb s egyúttal a legveszé
lyesebb gyakorlatukat, a Dunán való
átusztatást bemutassák.
Az usztatáson gróf Bissingen tá
bornok, dandárparancsnok; a pécsi
huszárezredet Konkoly-Thcge Elek
alezredes, a bajai huszárokat Benkő
őrnagy és Kabdebó százados vezet
ték, akiknek legtöbb érdemök van a
bajai usztatási gyakorlat előkészítése
és vezetése körül s igy a siker orosz
lánrésze is őket illeti.
Huszárainknak ez az utolsó s lej*nehezeb gyakorlatuk. Szerdán a Sugovica vizében tartottak próbauszta*
tást, mig csütörtökön a vasúti
hid felett gyülekeztek össze kato
náink a megáradt nagy Duna átusz*
tatására. Az usztatás fényesen sike
rült. Az 16U0 méteres viziutat tiz
perc alatt tették meg jól begyakorolt
huszáraink lovaikon s hála az elő
zetes kitűnő tanításnak és az óvin
tézkedések pontos betartásának sem
állatban, sem emberben nem esett
kár.
Az izgalmas gyakorlatot az érdek
lődők nagy tömege nézte a partról.
A pécsi ezred Snitzler Károly őrnagy
vezetése alatt másnap hajnalban
hagyta cl városunkat.

2. oldal.
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K özségi je g y z ő k
p olgárm esterek.

A közoktatásügyi minisztérium ren
Az 1912. évi LX1II. t.-c. utasítja
deletére már néhány év óta tovább a belügyminisztert, hogy a folyó év
képző tantolyamot tartatnak hazánk augusztus haváig törvényjavaslatot
egyes tanítóképző intézeteiben. Vá
terjesszen be a a varosok szervezeti
rosunk áll. tanítóképzője e hetekben reformjáról. Úgy értesülünk, hogy a
szintén mozgalmas képet mutat.
városi törvénytervezetben egy uj
Az ország minden részéből szá
typust is illesztenek b e : a mezővá
mos ifjabb-idősebb, a pedagógia
rosokat. Eredetileg csak azokat a
újabb vívmányaival megismerkedni
rendezett tanácsú városokat akarták
óhajtó tanító sereglett ide össze, kik ebbe a typusba sorozni, melyek a
nem sajnálják vakációjuk jó részét
tanácsi szervezettel biró költségeket
föláldozni, hogy magukat minden nem tudják viselni. E kérdés körül
téren továbbképezhessék.
most is folynak a tárgyalások. A
Előadásokat tartanak: Barcsai Jó
kérdés még nem dőlt el, de ha győz
zsef a szociális pedagógiai törekvé
ez az álláspont, akkor az uj törvény
seiről s alkotásairól, Wohlmut a ma
alapján mezővárossá átalakuló nagy
gyar nyelvtanításról nem magyar községek jegyzői a törvény végre
ajkú iskolában, Amler a népiskolai hajtása után polgármesterekké lehet
énektanításról. Éber a modern rajznek. Ily minőségükben persze ön
tanitásról, Babusnyik a kézimunkakormányzati tisztviselők lesznek.
tanitásról, Desics a szociális vonat
kozások gyakorlati érvényesítéséről,
a természettudomány s mennyiség
tan tanításánál. Czettler Jenő min.
H í r e k .
titkár a tanítók szerepéről a szövet
kezetek létesítése körül, Schandl
Halálozás. Milasevics Antal nyug.
Károly a gazdasági számvitelről, Urmélykúti jegyző, az arany érdem
hegyi gyakorlati tanításokat mutat
kereszt tulajdonosa szerdán éjjel 97
be az elemi népiskolában.
éves korábaz meghalt. Temetése pén
Mindezekből látható, hogy az ide
teken d. u. volt, amelyen a gyászoló
fáradt tanítók sokoldalú irányítást
rokonságon kívül tisztelői közül is
s útbaigazítást kapnak jövendő mű
is sokan megjelentek.
ködésükhöz. Szabad idejüket vendé
Készül a plébánia-templom nagygeink a város intézményeinek meg
szemlélésére s tanulmányi kirándulá haranyja. Megírtuk, hogy a nagy
sokra fordítják. Óhajtjuk s reméljük, harang öntésére Boditsi mester ka
hogy uj ismeretek bőséges tömegével pott megbízást, ki már elkészítette
s kedves emlékekkel fogják váro műhelyében azt a gödröt, amelybe
a harang agyagformáját építik. Most
sunkat elhagyni.
mér a harang hangját kellett meg
A tanfolyamon résztvesznek:
állapítani. Az erre kijelölt bizottság
az uj harang hangját a másik két
Baküta Péter, Magyarkaniasa
Baricska Dezső, Borosznó
haranghoz viszonyítva C-be állapí
Barkas Dániel, Abauj-Körtvélyes
totta meg. Eszerint a harangok
Bénics Mátyás, Zimony
C mohban fognak szólni.
Csillag Ferenc, Kőröstarcsa
Egy híres tudós Vaskuton. A na
Csinrek István, Muraszerdahely
pokban különös vendége volt VasFarkas Gábor, Medesér
kutnak. Páter Tahlhainmer, a híres
Fortuna Szilárd, Szászveresmart
bogarász volt az, aki az ottani vidék
Hótay Ferenc, Szászkabánya
sokfajta s ritka legyeit gyűjtögette
Hollós Bernát, Izaszacsal
össze- Érdekes, hogy e legyek kö
Hollós Vencel, Jászszentlászló
zött olyan is van, amilyen se nálunk,
Jászai József, Bárt
sem Európában nincs s amelynek
Láng Péter, Limpak
rokonai csak Afrikában találhatók
Lombos Albert, Zombor
fel. A tudós jezsuita városunkat
Lukits Rezső, Szeged
érintve tegnapelőtt utazott haza gaz
Mattos Béla, Murakeresztur
dag zsákmányával.
Mátis Béla, Nyíregyháza
Fertőtlenítő tanfolyam Budapesten.
Muresán Elek, Óradna
A budapesti fertőtlenítő intézet értesí
Murgu János, Boldor
tette a polgármesteri hivatalt, hogy
Neagve Adrián, Szászbuzd
fertőtlenítő tanfolyamra ismét felvesz
Németh Ferenc, Baglad
egy városi alkalmazottat, kinek csak
Németh Lajos, Verbólajda
utazási költségét téríti meg a város,
Nyáray József, Zics
a többi költségeket maga az intézet
Paresami József, Bélapataka
viseli. A tanfolyamon résztvevő hall
Pompár Viktor, Kocsola
gatók nemcsak a fertőtlenítő munká
Présing József, Abaliget
latok elméleti és gyakorlati kioktatá
Stenczel Kálmán, Kenderes
sában részesülnek, hanem rendszere
Strohmayer János, Bonyhád
sen kitanittatnak az első segélynyúj
Szélig Jenő, Tornyosnémeti
tás ismereteire is. Polgármesteri
Szőczy Lajos, Mócsa
hivatal a főkapitány és tiszti főorvos
Takáts Elek, Topolya
javaslata alapján fogja az alkalmas
Tóth János, Goinba
egyént a tanfolyamra kiküldeni.
Tóth János, Medina
Tóth Mihály, Bő
Zsvojnovits Dusán, Péterréve.

Előjegyzés gyümölcsfákra. A hely
beli állami kertészsegéd iskola tele
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péről kiadható gyümölcsfákra vonat
kozólag a m. kir, földmivelésügyminiszter elrendelte, hogy a bajai
lakósok egyénenkint 100 drb oltványt
jegyezhetne^ elő féláron őszi ülte
tésre ; ha valakinek több fára van
szüksége, ezért külön kell folyamod
nia a kertészsegéd iskolához bea
dandó kérvényei. Vidékiek szintén
kérhetnek kedvezményes árban oltvá
nyokat és 100 drb. oltványt az is
kolához intézendő egyszerű levélben,
ennél több fát szabályszerű s a m.
kit. fldm. miniszterhez címzett kér
vényben kérelmezhetnek. A kérvé
nyek az iskolánál adandók be, a
melyhez csatolandó a személyazo
nosságot, foglalkozást, vagyoni vi
szonyt s egyéb igényindokokat iga
zoló községi vagy városi hatósági
bizonyítvány. Teljes áron leendő
megrendelés esetén is csak 100 drb
oltvány jegyezhető elő őszi vagy
tavaszi szállításra, Úgy a helybeli,
mint vidéki megrendelők julius 31-ig
jegyezhetik elő az iskolánál őszi ül
tetésre szükségletüket. Tavaszi szük
séglet az ősz beáltáig bármikor meg
rendelhető vagy előjegyezhető.

1914. julius 18.
mert nem akarta elvállalni, mire ez
intézkedett, hogy valahova elhelyez
zék. Meghallotta ezt egy jólelkü ho
mokvárosi asszony, jelentkezett a
férjével együtt a városházán s mivel
nekük úgy sincs gyermekük, annak
rendje s módja szerint magukhoz
vették a kis elárvultat. Alig vitték el
a kislányt, megjelent ismét a nagy
néni s most már ö is magának vin
dikálta a lányt. Hogy kié lesz most
a kislány, efelett megfelelő fórum
fog Ítélkezni

V ig y á za tla n sá g
aldozata.

Vonatainkon igen helyesen intő
táblák vannak kifüggesztve e felírás
sal: „Kihajolni veszélyes." Az előzé
keny Máv. más nyelveken is kiírja
e figyelmeztetést, hogy még az ide
genből is erre utazó embertársaink
megértsék és megszívleljék ez egy
szerű, de sokszor elfeledett intelmet.
Saját vigyázatlanságának lett tegnap
áldozata egy vasutas, akinek már
A Katholikus Patronage Egyesület állásánál fogva is jobban kellett volna
Tanoncotth;mában augusztus hó 1-én életét a naponként fenyegető veszély
40 tanonc hely üresedik meg. Az elől óvni. Hoffmann István mozdonyintézetbe felvétetnek olyan 14— 1(3 vezető a Szabadkáról érkező vonat
éves fiuk, akik legalább az elemi nál kissé jobban kihajolt s a még
iskola IV. osztályát jó sikerrel elvé sebesen haladó vonat oly erővel
gezték és lakatos vagy asztalos ipart ütötte fejét a szemaforhoz, hogy
óhajtanak tanulni. A növendékek az szétroncsolt és megrepedt koponyá
intézetben teljesen ingyenesen teijes val bukott le a földre. Életveszélyes
ellátást (lakás, élelem, fűtés, világí sérüléseivel a bajai közkórházba szál
tás, mosás, ruházat), azonkívül szak lították, ahol most élet-halál közt
májukban gyakorlati és az iparisko önkívületi állapotban fekszik.
lában elméleti oktatást nyernek.
X
Tanítómestereknek az intézet közve
tít. Bármilyen vallásu növendékeket
fel vesz az intézet. A pályázók bélyegtelen kérvényeiket, — melyekhez
születési, iskolai és oltási bizonyít
vány, továbbá a szülők vagyoni
állapotát ismertető hatósági bizonyít
vány melléklendő, — f. évi julius
hó 15-éig a Katholikus Patronage
Egyesület Tanonc-Otthona igazgató
sága címére, Budapest, IX., Közte Baján, a k isv á sá rté re n .
lek-utca 1. sz. alá küldendők.
Kellemesen szellőztetett helyiség.
Bérletben.
Rendes helyárak.

-APOLiIiÓ-

mozgó szinház

Kitette
a gyermekét.
A halászol? tegnapelőtt egy három
éves szepegö csöpséget talállak a
hajóállomás körül. A mamája után
airt s egy papirszeletet szorongatott
kis kezében. Egy cint volt arra Írva,
a nagynéni címe, akihez el is vitték
a kislányt, itt azután megtudták,
hogy apját Wcnninger Jánosnak
hívják, aki még egypár éve Bajén
lakóit, de elhagyta családját. Fele
sége ekkor Budapestre ment gyer
mekevei, de ugylátszik, nem tudott
megélni s ezért, hogy gyermekétől
megszabaduljon, Baja felé hajózott
s itt az állomásnál kitette gyermekét
s ő pedig ismeretlen helyre tovább
evezett. — A nagynéni azonban át
adta a hatóságnak a kis rokont,

Julius 18-án szombaton, este fél 9
órakor. Julius 19-én vasárnap dél
előtt 8 órától foly tatólag.
I Szenzációs nagy újdonság I

Kleopátra
szerelme.
Történelmi dráma 5 felvonásban.
MŰSOR:
1. Menekülés a fényképész előtt.
2. Letörve.
3. Szerajevói rónmapok.
4. Szobaleány mint úrnő.
5—0. Kleopátra szerelme.
10. Élő halott.
HELYÁRAK: Páholy f> személyre
5 K, számozott zártszék 1'— korona,
(• hely 70 f, II. hely 50 f, 111. hely
30 f. Jegyek előjegyezhetek a nagytőzsdében. Telefon szám 178.
B. pártfogást kér tisztelettel

az „Apolló- mozgó.

1914. julius 18.
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Dunába fűlt
közhuszár.
Megemlékeztünk már a fényes si
kerű usztatásról, amely Baja mellett
folyt le s melynek emberélet nem
esett áldozatul. A szabadkai huszá
rok Kalocsa mellett végezték gyakor
lataikat, amely usztatási gyakorlatnak
azonban halottja is van. Sebők Péter
kishegyes! születésű közhuszár gya
korlatozás közben lecsúszott lováról
és a dunába merült. Csak a holttes
tét bírták később kihalászni, ame
lyen végzett élesztési kísérletek már
eredményre nem vezettek. A mit sem
sejtő szülőket táviratilag értesítették
a nagy szerencsétlenségről.

N ird $t$s$k.

a

Eladó trafik.
Buján a legforgalmasabb helyen
(jS/fnt Isi v:\n-ter fl-ik szám)
szálloda, kávéház, bankok és
piac közelében julányos áron
ELADÓ, Bővebbel
CZINGEL GÉZA tulajdonosnál

ÉÉIIÉÉÉÉIÉIII
Könyvnyomdái munkák
Ízléses kivitelben, jutá
nyos áron készíttetnek

Kazal József
könyvnyomdájában,

«j

a

3. oldal.

Uj szállítási vállalat.

Kárpitos üzlet átvétel.

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

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

Baján, Tóth Káhnán-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-fele
szállítási vállalat
Baja, Tóth Kálmán-utca 27. szám.
Telefonszám 192.
* f it»

a Központi szállóval szemben.

Fényképek

u tá n

arc

képet, festm ények hű

Telefonszám 45.

iflfiffffffli

BARACK befőzésre
kapható Tóth K álm án-u. 6A sz. alatt.

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

hjl Egy kitűnő hangú, hat jjH
fej
billentyűs ébenfa
fel

|
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kj] : jutányos áron eladó. :
Gi Tóth Kálnián-ulcu 62. sz. rjj

m ásolását, stációképek
és

K risztus

korpusok

m egfestését vagy rekon
stru á lá sá t olcsón elvál
lal

g y a k o r l o t t kezű
festőművész.

Cim a kiadóhivatalban.

E l a d ó földbirtok.
CSONGRÁD-iuegyében,
Szenteshez 10 kilométer
távolságra
188 hold (á 1 1 0 0 négyszögöl)
príma föld, 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

Kristó József tulajdonos.

Színház és Mozi után minden ut aBárány Szálló
KERTHELYISÉGÉBE VEZET,
mert csak itt lehet igazán kellemesen szórakozni, Minden este
P ó p 7 TAnl / n a 'eSÜ0bb bácskai cigányprímás muzsikál. Aki
u (ItZi ü U 0 IVti igazi jő cigányzenére vágyik, nz csak a Rácz
Jóskával huzatja el a nótáját. — NAPONTA frissen csapolt sör.
ízletes és friss villás reggeli.

FOGT FERENC
B aja, E rzsébet k irá ly n é-u tc a

Szentes, (Rákóczy-tér.)

m enyasszonyi
4Ü ÉÜ *

< S i»

c so k ro k

SC H R E IR E R SIMON,
vendéglős.

j-i. viftiíS.

Szűcs munkát csak

jutányos áron
felvétetnek a

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

Mindenféle fesíömunkát
elvállal

iormer Ferenc Jaszlics András
készít olcsón és Ízlésesen
AJA,

Erzsébet

m s m m m

Hirdetések

k o sz o rú k

a legjutányosabb árban, állandóan kaphatók,

Eladó egy ház
az állatvásártérrel szemben, közel a
vasúti állomáshoz, amely mindenfajta
üzletnek alkalmas s a házban van 1
üzlethelyiség, 3 szoba, 2 konyha,
kamra, pince, kert és az összes mel
lékhelyiség. Bővebb felvilágosítást ad:

és

királyné - ulca.

R a j a,
Petőfi Sándor-utca 64-ii< szám.
m m m m u M

Mayer Károly vaskereskedésében Baja, Erzsébetkirályné-utea, gazdasági szerszám ok, fegyverek
a legjutányosabb árban szerezhetők be. M

mmmwmmmm mmmmmmMmmm

Ifj. Utry Pál szitakötő, Baja
Erzsébet királyne-utca, fős/olgabirói hivatal mellett.

Különböző gazdasági es h áztartási cikkek,
sodrony- és drótkerítések
legolcsóbb és legdúsabb beszerzési forrása.

4. oldal.

1914. julius 18.
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méztápszer-különlegessi'g.

További! finom akác és tisztesfüméz
Kilója I K 40 fillér.

Kaphaló

S z u k o p a

J ó zs e fn é l,

—
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Budapesti-út 57. szám alatt.
Megrendelésre házhoz is szállítom.
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Kiadó e g y b o ith e iy is é g

kJ

az A rany Ján o s-u tca és Rövid-utca
s a rk á n , a Reiter-íele üzlet mellett,
valam int

»

Hl
Hl
Hl
Hl

fi
I

egy 3 szobás u tc a i lakás
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Bethlen Gábor-utca 2. szám alatt.
Bővebbet a BAJ A kiadóhivatalában.
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Papin- és inószen-keneskedés
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8 Könyvnyomdái munkák készítése a legizlésesebb
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kivitelben. Ügyvédi és községi nyomtatványraktár
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K azal József könyvnyom dájában.
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A társaság elvállal biztosításokat
tűz- és jégkárok ellen (a villámcsapás által okozott tűzkárokat is
n'«stóriti). A biztosítás egyéb ágazataiban is a közönség rendelkez ,s“re “ • CMjtótelel olcsók és előnyösek, kárait gyorsan és méltónT°aan rendezi, ügyfeleinek érdekeit minden tekintetben megóvja.
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NYOMATOTT KAZAL ló it* * KÖNWNVOMnA JAKAN HAJA*.

(Városi bérház.)
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