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A Jánoshalmái
Országzászló avatás.

Bácsbodrog vármegye legnagyobb 
színi magyar községe junius hó 14- 
én, vasárnap délelőtt hozzá méltó 
ünnepség keretében avatta fel az 
országzászlót, melyet a vasúti állo
más közelében állítottak fel. Gyö
nyörű idő kedvezett az ünnepség
nek. A falu külsőleg is ünnepi dísz
be öltözött, sok zászló lengett a 
házak ormán.

Az avató ünnep d e 9 órakor 
tartott ünnepi misével kezdődött, 
amelyet fényes segédlettel Szabó 
István plébános celebrált. A mise 
után nagy felvonulás következett, 
melyben a különböző társadalmi 
egyesületek, iskolák zászlaik alatt 
vonultak fel. Legnépese b a jános 
halmai Nemzeti Egység Párt cso
portja volt.

A felvonulásban nemcsak a já
rás, de a kerület összes községei a 
szomszédos járások és Halas város 
is képviseltette magát. Legimpozán
sabb volt Csávoly község küldött
sége ; az ottani elöljáróság a lövész, 
egyiel élen az. egyesületi fúvós ze-
nekar kíséretében vonult fel, mely 
útközben hazafias darabokat játszott. 
Az ünnepély az Iparos Dalárda 
Hiszekegy-évei kezdődött, melyet 
szokásos precizitással énekeltek el. 

Hazafias verseket szavaltak Kas- 
say Béla polg. isk. tanuló, Kasziba 
Mariska kongreganista, Csiszár An
tal levente. Énekszámokkal szere
pelt az Iparos Dalárda az iskolai 
gyermekkar a Dal és Zeneegyesület.

Az ünnepélyt felejthetetlen em
lékké avatta dr. Marschall Ferenc 
föld nivelési államtitkár, országgyű
lési képviselő és Urmánczy lándor 
v. országgyülési*ícépviselő az Or
szágzászló Nagybizotlság országos 
elnökeinek beszéde.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
az Országzászló mint szimbólum 
jelentőségéről beszélt s annak az 
ös m fogásnak a szükségességéről 
•zolott, mely kell, hogy a zászló 
tövében minden magyart egybefor- 
rasszon, hogy igy elég erőssé váljék 
a nemzet a maga igazának a kivi 
vasában.

Urmánczy Nándor v. országgyü- 
lé képviselő az elszakított Szé- 

voiszág tüzes lelkű képviselője 
számolt be az Országzászló Nagy- 

bízottság munkásságáról és a revi 
ziós mozgalom előrehaladásáról. A 
nagy lelkesedést keltett beszédek 
után Bernáth Zoltán lapszerkesztő 
a helyi országos bizottság nevében 
átadta az. emlékművet Jánoshalma 
község elöljáróságának, amelyet Al- 
mási Imre községi bíró lelkes be
széd kíséretében vett át.

A beszédek elhangzása után el-

A bajai Duna halottja.
Tegnap délután a Kamarásdunába fűlt egy bajai szabósegéd.

Alig kezdődött meg Baján a nyári 
fürdőzés, máris emberéletet köve
telt áldozatul a Duna.

Tegnap délután a jó idő követ
keztében igen népessé vált bajai 
Kamarásdunán, a városi ingyen 
strandon fürdőit több társával Ke
rekes István fiatal bajai szabósegéd. 
A fiatalember eddig kideríthetetlen 
okból délután 4 óra tájban a vízbe

Rendkívüli érdeklődés meilett 
tartották meg a bajai szakelőadá- 
sukataz orvostudomány kiválóságai

Tegnap délelőtt 10 órakor 
a Ciszterci Rend bajai III. 
Béla reálgimnáziumának elő
adási termében a magyar or
vostudomány három kiváló
sága : dr. Verebély Tibor a 
budapesti Verebély klinika 
eutópai nevű professzora, dr. 
Berde Károly a pécsi egyetem 
orvostanára és dr. Miskolczy 
Dezső a szegedi egyetem pro
fesszora tartottak magas szín
vonalú tudományos előadást.

A professzorok előadásának 
hírére nemcsak a bajai és 
bácsmegyei orvosi kar demons
trált nagyszámmal, de a szom
szédos megyékből és városok
ból is sok orvos jelent meg 
az értekezleten

Az előkelő közönség sorá
ban a város képviseletében 
megjelent dr. Borbiró Ferenc 
polgármester, dr. Puskás Dezső 
helyettes polgármester, dr. 

sősorban a leventék rendeztek dísz
felvonulást az országzászló elölt, 
majd a társadalmi egyesületek kö 
vetkeztek, melyeknek vezetői ko
szorúkat helyeztek el a hősi em
lékmű talapzatára.

Meg kell emlékeznünk a rende 
zés pontosságáról, a tömeg fegyel
mezettségéről és különösen ki kell 
emelnünk a Dévárt előzékenységét, 
mely a hangszórókat teljpsen díjta
lanul bocsátotta a hazafias ünnep
ség rendelkezésére.

Az ünnepség további lefolyásáról 
holnap adunk ismertetést.

fűlt. A tragédia előzményeiről úgy
szólván alig is lehetett valamit meg
állapítani. Kerekes István fejest ug
rott és nem is jött fel a vízből. A 
közelben fürdőzök mikor észrevet
ték a szerencsétlenséget, azonnal 
keresésére indultak, de holttestét 
nem tudták megtalálni. A szeren 
csétlen végű fiatalember az idei első 
aldozata a bajai fürdőzésnek.

I Bernhart Sándor tiszti főügyész 
s a társadalmi élet sok kiváló- 

j sága.
A bajai közkórház rende- 

j zésében megtartott kulturális 
| eseményt dr. Róna Dezső 
egészségügyi főtanácsos, a bajai 
közkórház igazgató főorvosa 
meleghangú üdvözlő szavai ve- 

i zették be. Dr. Róna üdvözölte 
• a vendég egyetemi tanárokat, 
I a helyi előadókat és a közön

séget.
A professzorok valamennyi

en szakkörükbe vágó témáról 
beszéltek.

Dr. Verebély Tibor határ
talan érdeklődés mellett kez
dett előadásába. Nívós mon
danivalóiában a fősulyt a tö
rés és ficamról való tudomá
nyos fejtegetés képezte. Az 
előadásért dr. Róna Dezső 
mondott köszönetét.

Dr. Berde Károly a bőrgyó

gyászatról tartott értékes és 
figyelemre méltó szakelőadást. 
Dr, Miskolczy Dezső az ideg
gyógyászatról beszélt az illuszt
ris hallgatóság feszült érdeklő
désétől kísérve.

A bajai előadók közül vitéz 
dr. Meződy Jakab kórházi fő
orvos a bélférgekről, dr. En- 
gelmayer Jenő a kórház rönt
gen osztályának főorvosa és 
dr. Aszalós Imre szemészeti 
főorvos ugyancsak alapos fel
készültségről és tudásról ta
núskodó szakelőadásban ré
szesítették a hallgatóságot.

A publikum valamennyi elő
adót, akiknek dr. Róna külön- 
külön is köszönetét mondott, 
lelkes elismeréssel ünnepelt.

Az előadás után a Nemze
tiben bankett volt. Itt dr. 
Borbiró Ferenc polgármester 
köszöntötte Baja város illuszt
ris vendégeit. Az üdvözlésre 
Verebély professzor válaszolt. 
Dr. Róna egészségügyi taná
csos a helyi és vidéki vendé
geket üdvözölte frappáns be
szédben.

Választókerületi 
választmányi ülés 

Jánoshalmán.
A Jánoshalmái választókerület 

Nemzeti Egység pátli választmánya 
vasárnap d. u. 4 órakor választ
mányi ülést tartott, amelyen megem
lékezett a Nemzeti Egység harma
dik évfordulójáról s azokról a kül- 
és belpolitikai, gazdasági eredmé
nyektől, melyeket a Nemzeti Egy
ség kormánya 3 év alatt elért.

Az évforduló alkalmából a vá
lasztmány a következő távirattal 
üdvözölte vitéz jákfai Gömbös Gyula 
miniszterelnököt a Nemzeti Egység 
vezéréi: A Jánoshalmái választóke
rület polgársága a Nemzeti Egység 
Pártja Nagyméllóságod legszemé
lyesebb alkotása zászlóbontásának 
harmadik évfordulója alkalmából 
hálájáról, hűségéről és bizalmáról 
biztosítja Nagy méltóságodat.

— Dr. Ortay József kir. tanfel
ügyelőnek a rendőrlegénység szá
mára megtartott előadásáról és a 
kereskedelmi leányiskola lornaün- 
nepélyéről holnap adunk beszámolót.
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^ői Fürdő Férfi
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

Nagy sikere volt a Liszt Ferenc Kör leg
utóbbi növendékhangversenyének.

Nyo'cvanegyedik nyilvános sze- ; 
reptess volt a bajai Liszt Ferenc- | 
Körnek az a kedves hangulatú tar- I 
talmas növendékh ingverseny, mely
nek szépségében legutóbb gyönyör- I 
ködölt a zeneértő közönség. Mind 
több és több érieket bontanak ki 
ezek a növendékh Hírversenyek, di 
cséréiért* válva a hivatása magasla
tán álló tanári kainak és a komoly ■ 
igyekezetei sokszor művészi ambí
ciót megnyilvánitó növendék gárdá
nak egyaránt. Az érdekelt szülőkön 
kívül nagyszámú müériő közönség 
is részt vett az. Űrnapján este meg i 
rendezett nő wndfk hangversenyen, | 
mert mindig növekedik azok tábora, j 
akik a Liszt Ferenc-Körön át is
mer lék meg és tanú Itak értékelni a

— ünnepi istentiszteletek a 
kormányzó születésnapián. Csü
törtökön, junius 18 án nagybányai 
vitéz Horthy Miklós Magyarország 
kormányzójának születésnapja al
kalmából a bajai templomokban ün
nepi istentiszteletek lesznek. Az. 
evangélikus templomban délelőtt 9, 
a református templomban délelőtt 
10 órakor lesz az islenliszlel.

ft ferencrendiek Urnapi kör
menete. A szenlferencrendi plé
bánia templom tegnap tartotta meg 
szokásos urnapi körmenetéi. Reggel 
8 órakor ünnepi nagymise volt a 
templomban, melyen Schmidt Fe 
renc kántor dalárdája közreműkö
dött igen hatásosan. A körmeneten 
a kedvező idő folytán óriási számú 
közönség jelent meg. A szentferenc 
rendi plébánia épület Széchenvi- 
utcai szárnyánál felállított ollársá- 
tortól a körmenet a Déry park 
mellett elhaladva érintette a Cirfusz 
és Rókus utcában felállított virágos 
ollársátrakat, majd a Deák Ferenc 

komoly zenél. A növendékgárdából 
az alábbiak tűntek ki szép és ki
fejező játékukkal : Hahn Magda, 
Beliz.nay Ilona, Bencze Lilla, Grósz 
László, Bállá Sándor, Búzás Magda, 
Rollberg Zsuzsa, Denneberg Lily, 
Berger János, Wesely Marietta, 
Géczy Imre. Augusztiny Lujza, dr. 
Kolumbán M.

A zeneest szereplőinek hangula
tos nemes játékából újólag megála- 
pitottuk, hogy a Liszt Ferenc Kör 
Baján nemcsak zenekulturális misz- 
sziót tölt be, de mint ilyen egyene
sen nélkülözhetetlen és a bajai kö 
zönségnek határozottan nyeresége a 
művészi szépei és tartalmasat annyi 
intenzitással szolgáló iskola.

utcán át a rendőrségi ügyosztállyal 
szemben elhelyezett oltarsalorlól 
bevonultak a templomba az ünnep
séget bezáró Te Deumra. A kör
menet igen impozáns volt s amerre 
elhaladt a házakat virággal és gyer
tyával diszitették.

— Határozatképtelen volt a 
tűzoltó közgyűlés. Tegnap hívták 
egybe a bajai Önkéntes és Városi 
Tűzoltó Testületet az évi közgyűlésre. 
A közgyűlés megtartására azonban 
nem kerülhetett, mert a tagok nem 
jelentek meg határozatképes szám
mal. A közgyűlést junius 21-én 
délelőtt 11 órakor folytatják le.

— A Bája Bácskai Közművelő
dési Egyesület megkezdte a mu
zeális tárgyak gyűjtését és ezúton 
is felkéri a bajai közönségei, hogy 
azok, kik muzeális tárgyak birtoká
ban vannak, azokat vagy az egye
sületnek ajándékozni, vagy kölcsön- 
képpen átengedni szíveskedjenek. 
Az egyesület megkezdte a Nép
könyvtár anyagának gyűjtését is és 
ezúton kéri mindazokat, kiknek nél
külözhető könyveik vannak enged
jék át azokat a Népkönyvtár javára. 
Az egyesület uj helyisége Arany 

János utca 2. (Drescher ház) hol 
naponta d. e. 10—1-ig és d. u. 
4—7 ig hivatalos órák vannak. Szent 
iványi Béla távozásával a főtitkári 
teendőket vitéz Kemény Simon, a 
titkári teendőket H. Kiss György 
végzi. Az egyesület vezetősége ez
úton is kéri igen liszté t tagjait, 
hogy a tagdijak befizetésével az 
egyesületet támogatni szíveskedje
nek, hogy nemes hivatásának meg
tudjon felelni. Az egyesület az ősz 
folyamán több kulturális előadást 
rendez, a községi ingyen kullur elő
adások megrendezését folytatja, a 
gyűjtőit muzeális tárgyakból kiállí
tást rendez, megnyitja a Népkönyv
tárat és minden igyekezetével szor
galmazni fogja azt a nemes célt, 
amelyet maga elé tűzött.

— Ma nyílt meg a városi pol
gári fiúiskola rajz ás kézimunka 
kiállítása. A városi polgári fiuis- 

! kóla növendékeinek rajz és kézi
munka kiállítása ma, hétfőn délelőtt 

: megnyílt. A kiállítás helyisége az 
I iskola nagy tornaterme figyelmet 
■ érdemlő szép és érdekes készitmé 

nyekkel tett meg. A kiállítás egy 
hétig marad nyitva s ez idő alatt 
reggel 8 —12 óráig áll a közönség 

; rendelkezésére. A kiállítás értékes 
anyaga egyfo rmán dicséri a tanári 
kar és a diákok ügybuzgóságát és 
érdemes a megtekintésre

— Befejeződtek a Missa Sol- 
lemnis pécsi dómtéri előadásai. 
Összesen ötször került szinre a fő
próbával együtt a pécsi impozáns 
dómtéren a Missa Sollemnis, amely
nek minden egyes előadása óriási 
érdeklődést váltolt ki. A vasárnapi 
előadásra is meglelt minden hely és 
ezrekre menő érdeklődőket kelleti 
visszautasítani jegyigényükkel. Szó 
volt arról, hogy meghosszabbítják 
az előadásokat, azonban a szerep 
lók más irányú elfoglaltsága miatt 
nem lehetett ezt a tervei megvaló
sítani.

— Három riégyszobás konyhás 
utcai lakás villany világítással, au
gusztus elsejére kiadó. Flórián-u. 49.

Izületi csuznál és ischiásnál, 
neuralgikus és arthritikus fájdal
maknál egy pohár természetes 
,,Ferenc József** keserüviz, reggel 
éhgyomorra be véve, gyorsan elő
mozdítja a gyomor és a belek mű
ködését s igen könnyű, lágy szék
letétet, jó emésztést és kellemes köz
érzetet biztosit. Orvosi vélemények 
egyöntetűen dicsérik a 
Ferenc József víz rendkívül enyhe 
és jóltevö hatását vese , hólyag , 
proslala- és végbélbajoknal, továb
bá sérvben szenvedőknél is.

Tornaiinnepély 
Vaskuton.

Meleg és bensőséges ünnepe volt 
vasárnap Vaskút községének. A fa
lu közönsége régnemlátolt töme
gekben vett részt a rk elemi nép
iskolák Ion abemutatóján. Az ünne
pélyt a szülök áldozatkészségé foly
tan rendkívül kedvessé és színessé 
tette a több mint száz magyar ru
hába öltözött lánvka. Valamennyi 
osztály szemgyönyöi ködtelő gyakor 
lata a vaskuti rk. tanítóság szorgal
mas munkáját dicsérik.

Az ünnepély végén bemutatott 
májusfa tánc még sokáig kedves 
emlékezetében marad a jelenlevők
nek. A tornában első dijat nyert 
tanulók közeit! a községi biró ősz" 
tóttá ki a jutalmakat.

Az ünnepélyen jelen volt a köz
ségi előijárósag és vezető személye
ken kívül dr. Ortay József kir. tan
felügyelő, Novay Ferenc körzeti 
iskola felügyelő, Lázár János kiscsá 
volyi igazgató, akik a látottak fö
lött teljes elismerésüket fejezték ki

A tornabemutaló sikere a tanít - 
lület valamennyi tagja mellett kü
lönösen Papp Sándor és Lm->i Ist
ván vaskuli tanítók érdeme.

— Magántanulókat és pótvizs- 
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. taniló. Nagy gyakorlat, né
met nyelvtudás. Cim a kiadóban.

Minden múlandó,
Az Ékszer maradandó.
Ékszert árat ajándéknak. ________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járd órájával, 

tóra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Altra Biztosító R.T.
(Az Istiiutö Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olaiz Állami Biztosító intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, 
szavatossági-, autó-, élet- és 

j áradékbiztositásokat.

— Ismét igen népes volt a ba
jai Szent Antal búcsú. A bajai 
Szent Antal búcsú ismételten erős 
idegenforgalmat eredményezett. Bács
kából Délpestmegyeböl és a Dunán
túlról több ezer főnyi ember jött 
Bajára a ferenciek csodatevő nagy 
apostolának Páduai Szent Antalnak 
ünnepére. Számos község népes pro 
cessiót küldött Bajára a szociális 
szeretet védőszenljének tiszteletére. 
A templom körül felállított búcsú- 
sátrak is egész napon át népesek 
voltak.

SPORT.
Remek versenyek, mérsékelt 
bajai siker a tegnapi nagy

regattán.
N igyszámu és előkelő közönség 

elölt tegnap délután rendezte meg 
a Bajai Evezős Egylet a MÉSZ, 
megbízásából az idei országos vi
déki bajnoki evezősversenyl. Min
den tekintetben nagy sikerű volt ez 
a verseny és valóban megfelelt an
nak a várakozásnak, mely jóval 
megelőzte. A kitűnő ve.senyzőkk. I 
felvonuló fővárosi gárda minden 
számban győzelmet aratott ; a bajai 
fiuk is’ jól küzdöttek, munkájuk 
ígéret a jövőre, de kirivó náluk a 
verseuyrutin hiánya, miért is a ver
seny helyi szempontból mérsékelt 
sikerrel járt,

A bajnoki számok közül a kor
mányos négyevezőst az Újpesti E. 
E. nyerte a Bajai E. E. előtt ugyan
úgy volt az eredmény az egyesben 
a kettős párevezősben és a nyol
casban is,

A m. kir, honvédség tisztikara 
részére kiirt szkiff versenyben Ele
kes győzött Küchbr és Schülze 
előtt.

Sporteredmények:
Phöbus—Young Felloufs 6:2 
Bratislava Ferencváros 6:2

Bukaresti CRF—Hungária 2:0 
NZTE—DVTK 3:3

Országos döntő mérkőzés. Meg 
hosszabbított időben sem dőlt el u 

mérkőzés sorsa.
Szolnoki MÁV SC--KEAC 1:0.

SZŐLŐ-, GYÜMŰICS- ÉS KERT

GAZDASÁG.

Levéitetvek kártétele.

Alföldi gyümölcstermesztésnek az 
aliuamoly melleit e legkomolyabb 
ellensége a levéltetű. Gyümölcsfá
ink mindegyike szenved ettől a 
kártevőtől. Téves volna azonban azt 
hinni, hogy ezek egyik növényről a 
másikra átterjednek, minden egyes 
gyümölcsnemnek megvan a maga 
külön levéltetve, sőt egyeseknek 
több is. Legtöbbjének kát tétele nyo
mán a levelek erős n összezsugo 
rodnak ily állapotban azután már 
a permetezésekkel sem tudjuk őket 
tökéletesen kiirtani. A tetü pete
alakban telel ál, melegebbre forduló 

j tavaszi időben a kikelő fiatal nem- 
! zedék első porosodás után már 
I szűznemzéssel szaporodik hihe ellen 
' gyorsasággal, igy magyarázható az

után a rohamos elterjedésük. Fejlő
désüknek csupán a beálló száraz 
nyári meleg vet véget, ez kb. junius 
végére julius közepére tehető. Fej
lődését nagyon elősegíti a párás 
meleg időjárás. Rágószerveik szívó
kévá alakultak át, amelyet a nö
vény levelein fiatal hajtásain a szö
vetbe méiyesztenek s a növény 
nedvét szívják. Szívás következté
ben igen gyakran dudorodások, 
levélzsugorodások lépnek fel, sőt a 
hajtások is megnyomorodnak.

Mivel a növényeknek a nedvét | 
csak a bőrén keresztül tudunk hozzá I 
férkőzni és csak igy tudjuk meg
mérgezni elpusztítani. Gyakorlatban ' 
a legjobban bevált és elterjedt ily ! 
bőrméreg a nyersnikotin. A nikotin j 
önmagában hatását kiiejleni nem 
tudja, mert a telvek viasz rétegén 
keresztül nem tud a bőrhöz hozzá 
férkőzni. Szükséges tehát egy oly 
anyagot alkalmazni, amelyik a telüt 
boritó viaszrélegel feloldja, ilyen a 
káliszappan, téves az a felfogás, 
hogy ezt csupán tapadás végett 
tesszük hozzá. Nikotin szappan nél
kül hatásának csak igen kis hánya
dát fejti ki.

A permetlé készítésénél vagy eső 
vagy lágy kutvizet alkalmazzunk, 
mert a szappan különben túrós csa

padék formájában kic apódik s per- 
mellevet használni nem tudjuk. Ká 
liszappanból mindenkor 1 kg ot 
adunk hektóliterenként, mig a ni
kotin mennyisége változhat kisebb 
kezdeti fertőzés esetén az 50 gra- 
mos adag is meg fog felelni, mig 
ha a levelek már össze vannak 
z-ugorodva, vagy a telvek vastag 
rétegben lepik el a leveleket akkor 
föltétlenül 100 giamot kell alkal
maznunk. Tudni kell azt, hogy egy 
permetezéssel a lel veket teljesen ki- 
iitani nem fog sikerülni, már az 
újabb fertőzések miatt sem, hiszen 
a szél is erős tertesztője a (elvek
nek. A permetezés minden or mo- 
sásszerü legyen, mert csak igy van 
remény arra, hogy minden telüt 
megölünk.

809. szám, 
kórh. 1936.

Árlejtési hirdetmény.

Baja város közkórháza és a vele 
kapcsolatos családi ápolási telep 
szükségletét képező fehér es ruha- 
nemüek, ágynemű és lábbeli szük
ségletének biztosítására f. évi ju ius 
hó 13-án d. e. 10 órakor a köz
kórház gazdasági hivatalában zárt 
írásbeli ajánlatok elfogadásával nyil
vános árlejtést tartunk.

Ajánlati végösszeg 2 százaléka 
bánatpénz fejében, készpénz, taka
rékpénztári betétkönyv, vagy óva
dékképes értékpapírban az árlejtés 

Junius 13-án 
Junius 14-én
Junius 15-én

AZ IDEI SZEZON LEGSZEBB FILMJE.

Marlene Dietrich 
és Gary Cooper 
együttes felléptével

A v á g y
Kalandos vígjáték 12 felvonásban.

Irta : Székely János. — Rendezte : Frank Borzage.

Lázadás a zenekarban, zenést. 

Bocsánat tévedtem, bu^k.

HÍRADÓI

megkezdése előtt a kórházpénztár- 
i.ál hűéibe helyezendő s az erről 
vett hivatalos nyugta az ajánlathoz 
csatolandó.

Az ily módon felszerelt szabály
szerűen felbélyegzett ajánlatok lezárt 
é', l« pecsételt borítékban Ajánlat 
Baja város közkórháza fehér és 
ruhanemű, ágynemű és lábbeli 
szükségletének szállítására** cim

I zéssel ellátott borítékban a kórház 
gazdasági hivatalában adandók át. 
A nem ily módon felszerelt és el
késetten beérkező ajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak.

A vállalati feltételek a szállí
tandó cikkek jegyzéke egyesiive 
az ajánlati mintával, melybe aján
lattevő által nemcsak az egység- 
árak, hanem az ajánlati összegek 
és végösszegek, utóbbiak számok 
és bellivel is beirandók, valamint 
minőségi kimutatás a hivatalos 

j órák alatt dijment sen beszerezhe
tők s ugyanóit a szállítandó cik
kek minta darabjai is megtekint
hetők. Mindazon árukra, amelyek 
eddig a minőségi kimutatásban len- 
árunak vannak feltüntetve I. rendű 
pamut áiura is ajánlat teendő.

Baja, 1936. évi junius hó 8 án.
Dr. Borbiré Ferenc s. k. 

polgármester
kórh. biz. elnök.

LaptulajdnnoR :
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások
•

2

0 7‘5 ir É Bácsbokod vasútállomás erií
A

1425
3 735 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8ű0 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132°
25 8» Csátalja vasútállomás 13‘5
28 8’5 Nagybaracska piactér 1305
29 84° Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart ,
1
d. 1215

7-től.
esetleges

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóba
CSATALJA 70.

vállalat

g NOGV VÁLASZTÉKBAN

us
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Egyszerű cementlap
, Díszes
1 Márvány mosaik-lap
< Favence (csempe)
1 Mettlach-lap
i Kulgyürü 

Cementcsövek
| Cemenlvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

i él Társaid a

A Máv. menetrend május 15-től:

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

ír

Érkezés Ilon na n ? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbugárd, 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 19
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

14 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bátaszék 18 55
Bátaszék Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

23 08 j Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Nyomatott Bakanck fia Goldberger könyvnyomdájában Baia.

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN ,^\nXTmen,es

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. in. lisztek, keksz, kétszersült.
Gyári lerakat : CSEH éS TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 

BAJA, Váradi érsek u. 6. — Telefon: 283.

— Trafikkezelönönek elmenne 
polgárit végzett jómodoru fiatal le
ány. Cim a kiadóban.

— Pénztárosnői állásra vállal
kozik egy fiatal jómegielenésii leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

legalkalmasabn ajándékot
Szabó Géza

puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

OÉ fi f f Szénkereikedelmi 
V E K I IL 3 Részvénytársaság

Bajai fióhja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portiandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak- 

| tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.
| Szükséglete fedezése előtt saját Érdekében

kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 15-től junius 22-ig
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


