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Szerkaaztónég éa kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

FalelAa azarkaaztO és falalőa kiadó > ELŐFIZETÉSI ARAK:
Halyban nagyadévr* 6 pengi
Helyben aíjv hónapra . 2 pengi

0 r. K N É Z Y LEHEL

Szőlészeti, gyümöl
csízét! és borászati 
kongresszus Kecske

méten.
Az idei rendkívül bő gyümölcs 

és szépnek mutatkozó szőlőtermés 
és azok a rendkívül alacsony 
árak, amelyek a gyümölcs piacon 
uralkodnak ismét felvetik a gondo
latot, hogy a gyümölcs és szőlő|er- 
melő gazdáknak tömörülniük kell 
a egyesülve foglalkozni a termés, 
a szőlő és különösképen az előre
láthatóan szép bor értékesítéséről.

A hirtelen meleg és általában az 
idei időjárás mintegy 2 héttel ko
rábban érlelte be a gyümölcsöket 
és igy módunkban állott volna az 
európai kontinges nagyvárosaiban 
izesség tekintetében verhetetlen gyü
mölcsünkkel minden más gyümölcs
kiviteli államot megelőzni.

A gyümölcstermelés és értékesí
tés kérdése napról napra nő jelen
tőségében, mert valamikor a gyű 
mölcsfogyasztás inkább csak Ínyenc 
ség volt s főként a gyermekek szá
mára tartottak fennt ma azonban 
ott tartunk már, hogy a húsfogyasz
tás csökkenésével szinte fordított 
arányban növekszik a gyümölcs- és 
szőlőfogyasztás; szinte joggal mond
hatjuk, hogy ma már a gyümölcs a 
nép egyik legfontosabb táplálkozási 
anyaga.

Az idei gyümölcstermés máris 
megtöbbszörözte az eddigi kiviteli 
eredményeket, ezek az eredmények 
azonban egyáltalán nincsenek arány
ban azokkal a lehetőségekkel, ame
lyeket a magyar talaj, éghajlat, szor
galom és tudás nyújt.

Ezekkel a problémákkal óhajt a 
Kecskeméti Szőlő- és Gyümölcster
melők Egyesülete a f. évi julius 
13 án a „Hirös Hét" keretében tar 
tandó közgyűlésen foglalkozni.

Az Alföld szőlő és gyümölcster
melésétől lesz szó, ami minden al
földi szőlősgazdának egyetemes ér
deke s igy kívánatos, hogy az .al
földi gazdák, egyesületek minél 
nagyobb számmal vegyenek részt.

A kormány is jóakaratuan .táttjo 
gatja a gazdák autonómikus önte
vékeny megmozdulását, 50 száza
lékos vasúti kedv.egawényt tebízlQjit 
Azoknak, akik a kongresszuson 
rés/tvenn'i Óhajtanak.

Kívánatos volna, hogy a bácskai 
és a bajai gazdák közti! minél töb
bem r.ejiz-lvegyenek a kemakem&i 
kongresszuson.

Ezer pengős értékű, művészi kivi
telű zászlót adott egy urinő az 

Alsővárosi Olvasókörnek.
Vasárnap egész napos prog

rammal ünnepli meg a bajai 
Alsóvárosi Keresztény Olvasó
kör fennállásának huszonötéves 
jubileumát. A nevezetes jubi
leumnak szép színes programja 
van és központjában áll a 
zászlószentelés.

Egy bajai származású buda
pesti urinő dr. Holló Arturné 
gyönyörű selyemzászlót aján
dékozott az Olvasókörnek a 
jubileum emlekére. A remek 
kivitelű zászló nehéz halvány
sárga selyem a lepanyagát so
káé háziszövéssel készítették 
és valóságos remeke a herceg
szántói népművészetnek. A 
zászló főrésze Assisii Szent 
Ferenc életéből egy megkapó-

Ha Anglia nem ébred a veszély tudatára 
néhány hónap múlva kitör a háború.

A. V. Alexander munkás
párti képviselő, a tengernagyi 
hivatal első lordja Sheffreldben 
tartott drámai beszédében ki
jelentette, hogy Európát a leg
súlyosabb válság fenyegeti és 
ha Anglia nem ébred az öt 
körülvevő nagy veszély tuda-

Dr. Ernsit Lajos ismertető előadása 
a Bajai Ipartestiilet ötven éves 

ói jubileumán.
Czérnay Imre 14 évig volt elnök | 

és 1910-ben 10 éves elnöksége meg
ünneplésére díszközgyűlést hivatott 
egybe, amelyen a jubiláló elnököt 
Budai István akkori iparbiztos kö- 
sr.önMMte fel. Arcképét is megfes
tette » köz-gyülés,, Weisz Nándor 
sokáig volt iparbizfoséval együtt, 
aki mint a későbbi bajai szárma
zású és az Iparosokkal együttérző 
dr. Flórián Géza, ck. Fehérváry 
Ö9ZSÓ, 4*- Fehér Lőrinc ügyvédek
ké és .dr. Kocsis ,Jáflvos tanácsnok 
ipáibi-tosokkal együtt sokat tevé
kenykedett ez ípaj-testülöt .érdeké
ben & # teaj-ülej-i éAlíér.ó^i ülé
seken szorgalmasan résztveltek, ta- 

an száp jelenetet ábrázol. A 
gobelin kivitelű kép hossza
dalmas nagy munkáját és a 
zászló hímzését is az adomá
nyozó végezte aprólékos gond
dal és kitűnő ízléssel. A zász
lót dús aranyrojt szegélyezi, 
a hátlapján az alapítási és a 
jubileumi dátum áll ugyancsak 
aranyhimzéssel. A zászló érté
kére jellemző, hogy Oberbayer 
cég, a budapesti híres egyházi 
egyházi ruha és kegyszer cég 
1000 pengőt ajánlott fel erte.

Itt közöljük, hogy az Olva
sókör vezetősége a zászlóanyai 
tisztséget felajánlotta dr. Hol
ló Artburnénak aki azt el is 
fogadta.

tára az egész Európát Iángba- 
boritó háborúba sodródik. A 
háború rettenetes réme állan
dóan a fejünk fölött lebeg, 
kitudja mire virradunk. Reméli 
azonban, hogy az angol nép 
érvényesíteni fogja befolyását 
addig, amig nem késő. 

nácsaikkal segítették az iparosokat. 
Czérnay Imre még négy évig tevé
kenykedett mint elnök az Ipartes
tület szolgálatában. Hosszú elnök
sége alatt alelnökök voltak: Nagy 

i Péter, Tornasíte Sándor, Poilgár Nán
dor és később sokáig Keller Mátyás.

Czérnay Imre 1914-ben belefá
radt elnöki munkájába, ezen I testé
ről lemondott, amikor.i.s óxiás.i több- 
•égget és nagy Mkes.e.désseJ Geb
hardt Dezső ékszerészt választotta 
meg #z Ipartestület, akinek legne
hezebb időkben jutott osztályrészül 
at ipartestület vezetése. 1914. má
jától J9J9. juu,i.usáig viselte tiszt
ségét Gebhardt Dezső az iparosok

osztatlan megelégedésére és bizal
mából. Ez a korszak a legszomorubb 
időszak Magyarországon, a rombo
lásnak, a háborúnak a korszaka 
volt, amikor az, ipar termé«z,etesen 
a nyersanyagok hiánya miatt a mi
nimumra csökkent. A bajai iparosok 
közel háromnegyede katonai szol
gálatot teljesített és közülök 27 en 
haltak hősi halált. Az elesett hősök 
emlékét kegyelettel őrzi az ipartes
tület és márványba vésette neveiket, 
hogy el nem felejthető áldozatukért 
minden alkalommal babérkoszorúval 
emlékezzék meg a legsötétebb em
beri gonoszságnak, a háborúnak e 
szomorú vértanúiról.

Gebhardt Dezső ebben a nehéz 
időben volt az iparosok tánioga ója 
és szószólója. Küldetését a háború 
után befejezettnek tekintette és a 
szerb megszállás zavaros idejében, 
amidőn a magyar tisztviselőket el
bocsátották, kedvét vesztve, le
mondott tisztségéről. Működéséről 
hálásan jegyzőkönyben emlékezett 
meg az iparteslület közgyűlése, mert 
nehéz időkben vezette a testületet 
és minden adósságától megszaba
dította.

Utána Shhmidt Ferenc lett az 
ipartestület elnöke, aki azonban 
csak 2 és fél évig a szerb megszál
lás befejeztéig volt elnök. Monda
nunk sem kell, hogy ez az. idő nem 
az alkotások ideje volt, Schmidt 
Ferenc kötelességét pontosan és lel
kiismeretesen teljesítette és az ipa
rosság teljes megelégedésére mű
ködött.

A felszabadulás után a meglehe
tősen szervezetien iparosság úgy 
találta, hogy a leghelyesebb lesz a 
gazdag tapasztalatokkal biró és a 
hajdani szervezkedéseket végig 
csinált Czérnai Imrét választani meg 
újból elnöknek, akit lemondása al
kalmával, 1914-ben, Gebhardt Dezső 
elnöki indítványára örökös tisztelet
beli elnöknek is megválasztották. 
Czérnay Imre készséggel vállalta 
— előrehaladott 'kora ellenére is -r- 
ezcCtn (tisztséget és igyekezett ism£t 
legjobb tudásával vezetni a testűit 
Ügyeit Ezen évedben azonban nför 
bizonyos politikai mozgolódások 

| volftak és^leilbotők a .testület kebe
lében, amelyek erős elnök-válasz
tási 'küzdelmekhez vezettek 1925- 
ben, amikor még Czérnay Imre fö
lényesen (került ki győztesen el
nökké, de a már n^gys.za.bás.u .el
lentábor támadásai következtében
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, cikkek fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik,

rövidárúk nagy választékban bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
s magas korára való tekintettel ön
ként elhatározta visszavonulását és 
1925. őszén le is mondott az el
nökségről. (Folytatjuk).

A fiú felsőkereske
delmi ilkola 1935-36. 

évi értesítője.
A Bajai Türr István Fiú Felső

kereskedelmi Iskola 13 ik évi érte
sítője az 1935—36-ik iskolai évről, 
ízléses külsőben, 43 lapoldalon közli 
dr. Kerekes György, a bajai keres
kedelmi iskolák igazgatója a fent- 
nevezett iskola idei értesítőjét. Az 
értekezés magának az igazgatónak 
tollából — és tollára — valló. Az 
iskola egyik alapítója következő 
kérdésére : Hogyan nevel a keres
kedelmi iskola kereskedőket? A 
magyar kereskedelem történetének 
e hivatott tollú Írója frappáns rövid 
séggel adja meg a feleletet : az elő
készítést az iskola tökéletesen meg 
adja s hogy a gyakorlatban is jó 
kereskedő legyen az iskola végzett 
tanulója, ahhoz is megadja az igaz
gató azokat a direktívákat össze
gezve, amelyeket részleteiben a ta
nítás folyamán is a tanulók husává- 
vérévé tette a vezetése alatt álló 
agilis tanári kar.

Az iskolai év történetéből ki kell 
emelnünk az Intézet első osztályá
nak párhuzamosítását, amely egy
részt bizonyítéka az iskola vitilitá- 
sának, másrészt az igazgatóság pe
dagógiai és szociális érzékének. 
Szakiskola lévén, szívesen olvassuk 
a jáooshalmai gyümölcs és kiskun
halasi baromfi-export megtekintésé
ről, valamint az üzemlátogatásokról 
szóló értesítést. A kér, iskolai ta
nuló ilyen alkalommal játszva és 
élvezettel szerez olyan ismereteket, 
amelyek egy életen végig kisérik.

Az Intézetnek öt ifjúsági egyesü 
lele működött as elmúlt iskolai év
ben. A Sportkört Kovács Antal c. 
igazgató, a Cserkész, csapatot és 
Mária-kongregációt Raffai Imre hit
tanár, az. Önképzőkört Rózsa István 

és a Segítő Egyesületet Jászlics Béla 
tanárok vezették.

Meg kell említenünk az érdekes 
tablót, amelyet az intézet id. Will- 
mann János földbirtokos áldozat
készsége utján kapott s amely az 
iskolát kezdeményező és alapiló 
Baross-szövetségi tagok képeit tar
talmazza. Az iskola nagyszámú uj 
beszerzései között ez egyike a lég 
kedvesebbeknek. A tanári kar sta
tisztikája, az alapítványok, jutalmak 
után következnek azok a lapok, 
amelyeket a tanulók, szülök és is
merősök bizonyára elsőnek lapoz 
nak fel : a tanulók osztályzatai.

A legfontosabb statisztikai adatok 
a következők. Beirt tanulók száma 
176, az osztályozottaké 168, magyar 
anyanyelvű 158, németül is tud 34, 
szerb-horvátot tanult 22; jeles 11, 
jó 46, elégséges 80, bukott 30. Ami 
a benépesülést illeti az utolsó három 
év adatai a következők: 95, 131, 176.

A két kereskedelmi iskola veze
tésében a jövő en változás áll be, 
amennyiben dr. Kerekes György 
igazgató nyugalombavonulása után 
vitéz Molnár József szekszárdi áll. 
felső kér. isk tanár fogja a két in
tézet irányítását átvenni. Az uj 
iyazga tónak eddigi a legfelsőbb he
lyen is ily módon való elismerése a 
legjobb bizonyítékot nyújtja, hogy 
a kér. iskolák vezetése ismét méltó 
kezekbe kerül.

Az értesitő közli a nyugalomba 
vonuló dr. Kerekes György búcsú
szavát. A köztiszteletben álló és ál
talános megbecsülésnek örvendő 
Direktor szerény szavakkal búcsú 
zik. Az Intézetet szépen továbbfej 
lesztette felszerelésben, butoizatban, 
könyvtárban, szertárban stb. Az ő 
ideje alatt az iskola e belső fejlő 
désével lépést tartott a tanulók szá
mának megnövekedése. (83 százalék.) 
Az ő ideje alatt párhuzamositották 
az I osztályt a két utolsó évben, 
aminek pedagógiai fontosságát nem 
kell külön hangsúlyozni, szociális 
szempontja pedig két fiatal bajai 
tanár elhelyezkedése. Dr. Kerekes 
azzal a szerénységgel búcsúzik s 

mond köszönetét kartársainak, amely 
annyira jellemzi őt. Más embert 
ekkora szerénységgel hamar elfelej 
lenének. Róla azonban, aki megértő 
igazgatója volt diákjainak, kellemes 
munkatársa tanárainak, népszerű 
tagja a város társadalmának, nem

Kisebb jelentőségű ügyeket tórgyal 
a város a holnapi Kisgiűlésen.

Holnap csütörtökön délután 
4 órakor tartja Baja város tör
vényhatósági bizottsága júliusi 
rendes kisgyülését. A holnapra 
egybehívott kisgyülésen az elő
készítő hatáskörben tárgyalja 
a város Horvát Béla műszaki 
tanácsos a város tiszti mérnöki 
hivatala vezetőjének magasabb 
fizetési osztályba való előlép
tetési kérelmét.

Ügyintéső hatáskörben ösz- 
szesen nyolc ügyet tárgyalnak 
és pedig : az első pontban a 
Vitézi Székkapitányság vitézi 

j székház építéséhez szükséges 
• anyagi támogatás iránti kérel
mét tárgyalják.

Schell Kőolaj R. T. buda- 
I pesti cég, valamint a Schön 
' és Bajai bajai cég a Mátyás 
király-téren benzinkút felállí
tására közterület használatára 
kér engedélyt.

Gazdag András a Mátyás 
király-téren eltávolitandó áru-

Agyonverték a rázuhant téglák a négy
méteres állványról leesett kőművest.

Borzalmas szerencsétlenség történt 
hétfőn a déli órákban a Perkáta 
melletti Jánosrnajorbao. Téglássy 
Andor földbirtokos lebontatta mag
tárát, hogy helyette egy uj, nagy 
magtárt építtessen. Az építkezést 
Haják István móri építőmester vál
lalta és az épület már mór tető alá 
került, amikor megtörtént a szeren 
esetlenség. Hétfőn ebéd után a te

fog megfeledkezni a diák, a tanár 
és a város közönsége.

Fiatal lélekkel távozik az isko
lából, kereskedelmi irodalmunk pe
dig friss erőt fog találni személyé
ben.

Dr. Csapiáros Isiván.

| bódéja helyett az ujjonnan 
| épített bódé bérbeadását kéri 
j Wolly Béla bajai bádogosmes- 
1 tér Várady Érsek-ut 13 sz.
■ üzlete előtt áruk kirakására
■ közterületi engedett kér.

Laky János és neje a Páz- 
| mány-utcában szabályozás foly-
■ fán a telkükhöz kapcsolandó 

28 négyszögöl közterület, áfa-
■ dását kérik.

Wacuum Oil Compeny RT, 
budapesti cég a teherpálya 
udvar bejárata közelében hir
dető tábla felállítására közte
rület használatára engedélyt 
kér.

Kányi Sándor bajai lakos 
visszahonositása esetén bajai 
illetőségének megállapítását 
kéri.

Szamos János altiszt kérel
me Margit nevű gyermeke ré
szére méltányossági alapon 
családi pótlék engedélyezését 
kéri.

tőzet alatt az állványoszlop egyik 
kötőszerkezete meglazult, amely ol
dalra dűlt. Két ember tartózkodott 
az állványon, Vési Károly 35 éves 
kőműves és Fábri Béla 17 éves 
napszámos.

Vési Károly négy méter magas
ból a földre esett, majd ráfordult 
az állványon lévő hatalmas tégla
tömeg is, mely halálra nyomta.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.__________

"sziklaí Márton 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet Itirályné-ucca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járó férfi él női karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilHóaaköveket a legmagasabb áron veszek.
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Fábri szerencsére a vízzel telt 
meszesgödörbe zuhant és igy nem 
történi baja. Székesfehérvárról bi
zottság szállt ki annak megállapítá
sára, hogy a szerencsétlenségért 
terhel e valakit felelősség.

Már meghalná sem 
szabad Erdélyben.
Nagyvárad város időközi bizott

sága egymás után szavazza meg a 
különösebbnél különösebb, nemkü
lönben a magyarságra nezve leg
többször sérelmes ujitó rendelkezé
seit. Nem is olyan régen megtiltot
tak a temetkezési vállalatok alkal
mazottai számára a szokásos egyen
ruha viselését azzal az indokolással, 
hogy a diszmagyarra emiekezlet. 
Hétfői ülésén aztán további újítá
sokat rendelt el az időközi tanacs. 
Megtiltotta, hogy a jövőben az ut
cákon gyászmenet vonuljon végig. 
A halottakat is tilos a halottashaz- 
nál felravatalozni.

Ez aztán tempóI
Frank Devito, 25 éves newyorki 

lakos este 8 órakor egy vendéglőbe 
ment vacsorázni. Nyolc óra 5 perc
kor beleszeretett a kiszolgáló Jua- 
nita Arlinglon nevű pincernöbe, 8 
óra 30 perckor megkerte a kezét, 
éjfélkor megesküdölt vele egy áimá 
ból felzörgelett békebiró előtt, haj
nali egy órakor pénzt kért kölcsön 
ifjú nejétől a bérkocsi kifizetésére, 
1 óra 30 perckor az újdonsült me
nyecske rendőrért telefonált, mert 
férjé megverte, hajnali két órakor 
az ifjú férjét letartóztattak, reggel 
nyol órakor az alig hét órás Devi- 
tonné beadta a válókeresetet.

HÍREK.
— Baján a főispán. Apatini 

Fernbach Bálint dr. Bácsrnegye és 
Baja város főispánja tegnap délután 
Bajára érkezeti, hogy a megyei, il
letve városi gyűléseken elnököljön.

— Tallián József rendörfőfel- 
ügyelő előléptetése. A m. kir. 
Belügyminiszter Tallián József rend- 
őrfelügyelől, a bajai rendőrlegény
ség parancsnokát az állami rend
szerű VIII. fizetési osztályba ne
vezte ki. A közszeretetben és tisz
teletben álló rendóriőlelügyelő elő
léptetése osztatlan örömet szerzett 
mind a rendőrkapitányság tagjai, 
mind a város közönsége körében.

— Feividéki-Fáth István detek
tív a X. fizetési osztályba lépett 
elő. A Belügyminiszter a legutóbbi 
rendőrségi kinevezések és előlépte 
tések során Felvidéki Fáth István 
detektívet az állami rendszerű X. 
fizetési osztályba léptette elő. Az 
előléptetés alkalmával sokan keres
ték fel gratulációjukkal Felvidéki 
István detektívet, aki a bajai kapi
tányság egyik legtehetségesebb tagja.

Garantált minőségű liab-llJ*Zlllt 
lehűtve is Rédey-tejQzemben vegyen.

— Uj törvényhatósági bizott
sági tag a Városházán. A Kapos
várra nemregeu áthelyezett di. Gósy 
Ferenc m. kir. tiszti főorvos helyébe 
Baja város törvényhatósági bizott
sága érdekképviseleteimén dr. Frank 
Vilmos ny. ezredes orvos nyert be
hívást.

— UJ főmérnök & bajai állam- 
épitészeti hivatalban. Hejj Gyula 
kir. főmérnököt a pécsi államépité- 
szeti hivataltól, a bajai állarnepité- 
szeli hivatalhoz helyezték ál. Az uj 
főmérnök hivatalát augusztus első 
napjaiban foglalja el.

— Kinevezések a bajai törvény
széken és járásbíróságon. Az 
igazságügyminiszter a törvényszéken 

| és járásbíróságon a következőket 
i nevezte ki, illetőleg léptette elő : 
| Dr. Dobos Lászlót titkárrá, dr. Ko 
i vács Viktort joggyakornokká, Ko

rán Gézánét iroda segédtisztté, Var 
ga Dezsőt iroda segédtisztté, Soly 
mos Pétert II. őszi, altisztté és Ko
vács Mihályt alttisztté. — A járás
bíróságnál dr. Simon Jánost joggya
kornokká, Novai-Mamuzsils Sándort 
irodasegédtisztté és Ladány Mátét
II. oszt, altisztté

Kereskedőjétől kizárólag csak
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kérjen, mert ez naponta 
háromszor frissen készül.

— Változások <x bajai reálgim
názium tanári karában. Dr. Wér- 
ner Adolf zirci ciszterci apát Mo
hai Ádá m tanárt bajáról Székesfe
hérvárra, Kertész Gotlhárdt dr. ta
nárt Pécsről és dr. Mészáros Ervin 
tanárt Székesfehérvárról Bajára 
helyezte.

— Ha fáradt és izgatott, ha a 
hasban feszülés érzése kínozza és 
gyakori félelemérzetben szenved, ak
kor igyék reggelenként éhgyomorra 
egy pohár természetes 
„Ferenc József** keseriivizet, mert 
ez megszünteti az emésztési zavarok 
okait, csökkenti a mérges bélgázfej- 
lödést elhárítja a vérlódulásokat.

A Dobszay csárda 
Jó halpaprikása, 
Minden este várja, 
Nincsen sehol párja. 
Cigány húzza rája. 
Szúnyogok kizárva!

— Fényes esküvő. Elegáns úri 
esküvő volt tegnap a belvárosi plé
bánia templomban. Ekkor vezette 
oltárhoz Gósy Katókát, dr. Gósy 
Ferenc vármegyei tiszti főorvos le 
ányát fonódi Fónay Valér vezető
gépészmérnök. A polgári házasság
kötést követően az egyházi esketés 
délelőtt fél 12 órakor történt nagy
számú előkelő kö/önség jelenlétében. 
Az egyházi esketést Tóth Tivadar 
hittanár végezte, a szertartás alatt 
hangulatosan hatott a művészi zene. 
A bajai uritársaságokban közked
velt bájos menyasszonyt és vőle
gényt számtalan szerencsekivánattal 
halmozták el.

Akinek gyakran fáj a 
gyomra,

bélmüködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengült, nyelve fehéres
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes „Ferenc JÖZSef" ke 
serüviz csakhamar szabályozza a 
székletétét, rendbehozza az emészté
sét, élénkíti a vérkeringését és jó 
közérzetet teéemt. Kórházi bizonyít 
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József víz biztos és kellemes 
hatása következtében — kivállkép 
ülőfoglalkozásnál — állandó hasz 
nálatra rendkívül alkalmas.

— A sertésállomány veszedelme 
Újabban megállapították, hogy a 
Pesten piacra kerülő sertések igen 
nagy része gümőkóros s azokat 
ezért elkobozzák. A predeszliv vé
dekezés elsősorban abban áll, hogy 
a lefölözött tejet is csak felforralt 
állapotban szabad malacokkal vagy 
süldőkkel itatni. További védekezés 
a tehénállomány egészségügyi szem
pontból való fokozottabb ellenőrzése.

— A békeszerr.ödéseta orvos
lása csak idő kérdése. Az Inter- 
parlame«ntá!is Unió 32 ik értekez
lete e héten kezdődött. Az egyesü
let elnöke Carton de Wiart gróf 
nyilatkozott a revízióról s kijelen
tette. hogy csak idő kérdése mikor 
kerül sor a békeszerződések reví
ziójára.

Julius 8-án, szt-rdán fél S és fél 9-kor

Az okos fiMitia
Magyar vígjáték 10 felvonásban.

Második filmünk :

Szerelemmel vádollak
Bűbájos vígjáték 10 felvonásban.

9-én, csütörtököd fái 6 és fél 9-kor
Két nagy repriz film egy műsorban.

SmOlVARI
Szántó György a neves erdélyi író drámája. 

Második filmünk :

Zsákbamacsba
Szilágyi Eisemann ragyogó zenés vigjátéka.

Felhívás Baja város 
közönségéhez.

Julius hó folyamán hétköznapon
ként 2—2 reprizz filmet játszom 

, egy műsorban, amelyeknek vetítési 
j időtarma 3 óra, igy az utolsó előá

llás é)j; I 12 órakor végződik.
A környék inteligenciájától löme- 

get-.en kt.pom a kihívásokat, hogy 
, ;>z e.őndások sorrendje úgy válloz- 
j rék meg, hogy ők az éjjel induló 

vonattal 1150 órakor elutazhassa
nak, de az előadásokat végig néz
hessék.

Honorálom a környék kívánsá
gát és erre való tekintettel julius 
hó folyamán a repiizz műsorok idő
tartamára az előadásokat h&tköz- 
naponfcént ti. u. fél 6, este fél 
9 órakor kezdem.

Kérem Baja város' közönségét e 
játékrendhez igazodni kegyeskedjék, 
mert a kellős filmek játékideje 3 
óra, igy tehát a vidék kívánságát 
csak úgy tudtam teljesíteni, ha a 
kezdés idejét fél órával előre hozom.

Mély tisztelettel
Uránia mozgó tulajdonosa 

Szilágyi György.

Lap tulajdonon: 
•>r. KMÉZV tEHteL.

Reggelihez, uzsonához megbízható 
URADALMI TEJET 

használjon. Higiénikus palackokban 
házhoz is szállít a Rédey tejüzem.



4 t«M. íuIíhi 9.

Az Attra Biztositó R. T.
(Hz Istitutó Hazionaie déllé Assicurazioni, 
Olaiz Állami Eiztotitc intézel, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.

Baja, Haynald-utca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

I

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195.

jg vékony lágy dorong “-1 17 P 
vékony kemény dorong 36 P

$ aprított lágyfa íj-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

Lágy baltázott fa .... P 16'— jjj 
„ vékony dorong . . . P 18’— «

Kemény vékony dorong . . P 32'— <
Ölenként házhoz szállítva! y

J 

Kutgviirii Hódfarkú cserép Portland cement A
Cementcsövek Hornyolt cserép üstökös fehér cem. W
Cementvályuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez f

Kátránypapir és minden más építőanyag ‘
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ fi

j & Társa B A JA. - Telefon 160.

A Máv. menetad május 15-től:
Érkezés Hon n a n ? Indulás

Hová?óra perc óra perc

1 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Uídombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
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, Bálaszék, Pécs

14 09 Ui dombóvár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

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

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 i 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 Bpest, Sárbogárd 49 Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

II É O T £ C Szénkeretkedelmi 
i & K I W Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparii rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szfikséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

EjjeH 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 6-tól julius 13-ig 
Dr. MAKRA'/ LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEDET FELVESZ
A nyomdavállalat.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek és Goldb r0er könyvnyomdáiéban Baia.


