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Baja város kisgyülése.
Csütörtökön d. u. 4 órakor 

tartotta Baja város kisgyülése 
apatini Fernbach Bálint dr. 
fő spán elnöklete alatt julius 
havi rendes ülését.

A kisgyülés a tárgysorozat 
minden egyes pontját az elő
adók javaslata szerint fogadta 
el.

Különös figyelemre tarthat 
számot a kisgyülésnek a vité
zi székházra vonatkozó hatá
rozata.

Bája város a telket készség
gel bocsátotta a Vitézi Szék 
rendelkezésére, ellenben a 
vitézi székház felépítéséhez va
ló hozzájárulás kérdésében ha
tározatot nem hozott mert az 
eredeti elgondolás szerint a 
vitézi székház az inségmunka 
terhére részesült volna bizo
nyos, részben pénzbeli, de in
kább munkabeli segélyben.

Dr. Borbiró Ferenc polgár
mester az inségmunka kérdé
sével kapcsolatosan bejelentette 
hogy a kormányzat felfogása 

•| az inségmunka kérdésében lé
nyegesen megváltozott, ameny- 
nyiben insegmunkát főként 

Bolyán vidéken akar a kormány 
| nyújtani, ahol elemi csapások 
3 vagy hasonló okok azt indo

kolttá teszik.
Ehhez képest számolni kell 

I azzal a lehetőséggel, hogy sem 
Baján, sem Bácskában inség
munka címén a kormány sem
miféle segélyt adni nem fog.

Sőt a város költségvetése 
| szempontjából igen erős meg

terhelést jelenthet a légi és 
gáztámadás elleni védekezés 
költsége.

A kormány ugyanis a tűz
oltó szolgálatot erősen fejlesz
teni akarja abban az irányban, 
hogy a tűzoltóság, de egyúttal 
a közönség egy esetleges légi- 
támadással kapcsolatos tüzve- 
szedelem elleni védekezésre 
kiképesitessék. Ez pedig oly 
mérvű megterhelését jelenti a 
városi költségvetésnek, amely 

• 50 -60 000 pengőt is elérhet.
Mindezek olyan körülmé- 

nvek, amelyek nagyon megfon 
totandóvá teszik a legideálisabb 
cél támogatását is, mindezek 

ellenére kilátásba helyezte dr. 
Borbiró Ferenc polgármester, 
hogy a vitézi székház megépí
tését a város tőle telhetöleg 
támogatni fogja.

Apatini Fernbach Bálint dr, 
főispán a legnagyobb jóakarat
tal karolta fel a székház ügyét, 
melyet a Délvidéki Otthon 
számára gyűjtött összeg egy 
kis részének felhasználásával 
óhajt itt Baján megvalósítani,

Hála a jó Istennek Gömbös Gyiáia 
miniszterelnök meggyógyult és Ksrály- 

szállásra utawtt
Gömbös Gyula miniszterelnök 

nagytétényi birtokán a legutóbbi 
időben igen gyakran fogadott láto
gatókat, köztük legelsősorban a 
kormány tagjait. A miniszterelnököt 
a kormány tagjai az utób i időben 
már rendszeresen tájékoztatták a 
legfőbb kormányzati intézkedések
ről, de azontúl Gömbös visszavo
nulva töltötte napjait és legnagyobb
részt kerti munkával foglalkozott 
tétényi kúriájában.

Szerdán Illyés Géza és Herczog 
Ferenc professorok, valamint Boros 
egyetemi magántanár konzíliumot 
tartottak, megvizsgálták a miniszter
elnököt és megállapították, hogy 
Gömbös Gyula meggyógyult s egész

A mohácsi frontharcosok 
látogatása.

Vasárnap reggel eljöttek Bajára 
a mohácsi frontharcosok látogatóba. 
Ez a látogatás a helyi lapokban 
különböző kommentárokra szolgál 
tatott alkalmat.

Vettük most vitéz Hódsághy Béla, 
frontharcos plnök levelét, melyet a 
Független Magyarsághoz, intézett, 
melynek közzétételét azonban a 
Független Magyarság megtagadta.

Mt a tárgyilagos igazság érdeké
ben készségesen adunk helyet, az 
oda adresszált közleménynek : 
A Független Magyarság tekintetes 

Szerkesztőségének
Baja. 

amihez a megye alispánja és 
kisgyülése elvileg hozzá is já
rult. A maga részéről, 
hogy hasonló közérdekű kér
désekben való együttműködés
sel úgy a megyét, mint a vá
rost mintamegyévé és minta
várossá fejlessze.

A kisgyülés élénk érdeklő
déssel fogadta a főispán sza
vait, majd a tárgysorozat töb
bi pontjait minden felszólalás 
nélkül, az előadó-javaslatok 
szerint elfogadta.

ségi állapota annyira javult, hogy 
további kezelésre és ellenőrzésre 
nincs már szükség és elhagyhatja 
Nagytétényt.

Feloldották a professorok Göm 
bős Gyulát a különböző étkezési 
tilalmak alól is, a szigorú diéta meg
szűnt, most már húst is szabad en
nie, sőt a sör fogyasztását is meg
engedték az orvosok.

Az orvosi intézkedések nyomán 
a miniszterelnök úgy határozóit, 
hogy Királyszállásra megy és a 
kincstári birtok hűvösebb légköré 
ben tölti el a kánikulát.

A miniszterelnököt egyedül fele
sége kiséri és a királyszállási tar
tózkodást négy öt hétre tervezik.

Lapjuk f. é. julius 8-i száma „Mo
hácsi vész érte Baján a vendégség
ben vasárnap itt járt mohácsi front
harcosokat" címen részletesen fog
lalkozik azzal a vendégjárással, 
mellyel a mohácsiak a helyi testvér 
egyesületet s Baja városát is meg
tisztelték.

A jólértesültség látszatával meg
irt, valójában azonban ellentmon
dással és valótlanságokkal megttin- 
delt cikk apró nyilacskáit elsősor
ban a Frontharcos Szövetség bajai 
főcsoportjára lövöldözi. Engedje 
meg hát a lek. Szerkesztőség, hogy 
a sajtótörvény vonatkozó rendelke- 

! zéseinek megemlítésével a Függet- 
I len Magyarság hasábjain védjem 
| mega jóindulatú informátorral szetn- 
I ben nem a főcsoportot, hanem az 

igazságot :
Tehát : Igaz az, hogy a mohácsi 

frontharcosok látogatásukat levél 
ben jelezték a főcsoport elnökségé
nek.

Igaz, hogy az eredeti terv szerint 
körülbelül hatvan tagból állott volna 
a vendégcsoport.

Igaz, hogy a mohácsi frontharco
sok címére elindított távirat egy 
közbecsuszott véretlen^folytán nem 
érkezeit meg rendeltetési helyére.

S a teliesség kedvéért, egészen 
biztos az, hogy a hajó délelőtt fél 
11-kor érkezett meg Bajára.

Valótlan ellenben, hogy egy 24 
tagból álló társaság látogatott el 
hozzánk. Hölgyekkel és gyermekek
kel együtt összesen 11 vendeget 
látott szívesen a helyi főcsoport.

Valótlan, hogy a látogatók száma 
az elmaradt távirat következtében 
csökkent volna hatvanról tizenegyre. 
A kirándulás visszamaradottjai a 
vasárnap reggeli zivatarral fénnyé- 
gető mohácsi időjárás riasztotta el 
a résztvételtől.

Valótlan, hogy a mohácsiakat 
senkisem fogadta a megérkezéskor 
s kalauzuk sem akadt. Valótlan, 
hogy az elnökség egyik tagja sem 
volt jelen a fogadtatáson. A főcso 
port vendégeit a hajóállomáson két 
autóval Prachár Vilmos és Bodrogi 
Jenő intézóbizottsági tagok és Van- 
csik Lőrinc főcsoport-tag várták.

Valótlan, hogy a formaruhás cso
porthölgyek és gyerekek kíséretében 
bejött a városba. Nem jött, autón 
hozta be őket a már említett három 
ur.

Valótlan, hagy a mohácsi vendé
gek a Déri-kert emlékmű előtt bár
miféle koszorút akartak volna el
helyezni. Ezt különben annál is in
kább elhiszi majd nekem a lek. 
Szerkesztőség, mert cikkének ötödik 
bekezdésében a megkoszorúzásról 
polemizálván, egy helyi lappal szem
ben maga is megállapítja, hogy ko- 
szoruelbeiyexés nem történt. További 
szófecsérfést elkerülendő, szabadjon 
a tek. Szerkesztőség sz. figyelmét a 
negyedik bekezdés tényálladékaiwai 
szemben saját cikkének ötödik be
kezdésére felhívnom.

Valótlan, hogy a mohácsiak a 
magukkal hozott koszorút vissza-
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harisnyák, keztyük, 
fehérneműk, retikülök, 

rövidárúk
cikkek

nagy választékban
reinhardt divatcsarn

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

OKBAN BAJA
vitték Mohácsra. Koszon^ nélkül 
jöttek.

Valótlan, hogy a főcsoport ven
dégeinek szórakoztatásáról gondos
kodás nem történt. Nagyszerűen 
mulattak, ugyannyira, hogy az együtt 
töltött déluián folyamán maguk ve
tették fel egy újabb augusztusi eset
leg szeptemberi látogatás nagyon 
kedves gondolatát.

Nem igaz tehát az sem, hogy a 
mohácsi frontharcosok azt hangoz
tatták, hogy ez volt az első és az 
utolsó eset, amikor eljöttek Bajára 
bajtársi látogatásra.

Végezetül pedig szabadjon hinnem 
egyrészt azt, hogy a tek. szerkesz
tőség mindezek után a mohácsi 
frontharcosok keserű szájize felelt 
érzett mélységes sajnálkozását azon

elismeréssel emlékeseit a tanfel
ügyelő a bácsalmási zárda fennállásának 

ötvanévas jubileumáról.
Dr. Ortay József kir. tanfelügyelő, 

Bácsmegye közigazgatási bizottsá
gának ülésén megemlékezett arról, 
hogy junius 21-én és 22-én ünne
pelte nivós keretek közölt fennál
lásának félszázados jubileumát a 
bácsalmási zárda iskola. Az iskola 
jubileuma az egész községnek em
lékezetes ünnepsége marad, mert 
a* intézet nagy kulturmissziót tel
jesít és igy örömmel találkozik az. 
a lény, hogy az intézet további 
fennmaradása és fokozódó intenzi 
tása az ottani agilis vezetőségben 
bizlot-ilva van. 

nal kikapcsolja, másrészt megjegyez
nem a következőket. Az újságírói 
erkölcs nevében szabad dolgokat a 
nyilvánosság elé teríteni, ha azok
ban a köznek bármi sérelmét érzi 
a lelkiismeret. Ugyanennek az er
kölcsnek van azonban egy másik 
imperatívusza is, amely szerint köz
írónak lenni többet jelent a toll 
mesterségénél. Felelősséget jelent 
minden festék alá küldött betűért 
az igazsággal szemben.

Aki Írni mer, adatait ellenőrizni 
se féljen !

Baja, 1936. julius 8 án.
Tisztelettel

vitéz Hódsághy Béla 
a bajai frontharcos főcsoport 

elnöke.

Dr. Ortay József előadása után 
felszólalt Barlh Bonedek bácsalmási 
esperes plébános. Amit az iskola 
igazgatója meleghangú elismerését 
tolmácsolta az iskolanővérek áldo
zatos munkájával szemben, ami a 
bizottság tagjaiban annál inkább is 
lelkes visszhangra talált, mert mint 
ismeretes, úgyszólván az egész or
szágban nincs egyetlen hely, ahol a 
kevert anyanyelvű diákok hazafias 
szellemben való nevelése körül annyi 
remek eredményt sikerült volna 
elérni.

| A vallás és közoktatásügyi mi
niszter nagyszerű tanügyi eredmé
nyeinek elismeréséül tanügyi főta
nácsossá nevezte ki dr Tordai 
Ányost a magyar pedagógia orszá 
gos büszkeségét.

Alig van kitüntetés, mely ennyire 
osztatlan örömmel és meleg együtt 
érzéssel találkozik, mint dr. Tordai 
Ányos előléptetése. Tanügyi mun
kásságának majdnem leghosszabb 
ideje a bajai gimnázium élén telt 
el ez az idő szorosan összetart a 
város kulturális fejlődésével

Nem volt Baján komoly és nemes 
I irányú kulturális mozgalom, mely

Harminckét bajai építőiparos pályázott az 
iskola tatarozás'! munkákra.

Szerdán délelőtt 12 órakor 
folytatta le a versenytárgyalást 
az iskolák nyári tatarozása 
ügyében Horváth Béla műszaki 
tanácsos, a mérnöki hivatal 
vezetője. A versenytárgyalás 
iránt igen nagy volt az érdek
lődés, amit igazol az is, hogy 
harminckét bajai építőiparos 
pályázott a munkákra. Kőmű
ves munkákra pályázott Híd
végi György, Thököli Kovács 
János, Lantos András, Faragó 
János, Cinkotai József és tár
sa, Pintér Imre, Gyurosovics 
István, Zavaros és Kozma, 
Gaál András, Ágoston és Kör- 
mendy, Kőszegi Mátyás, Vidá- 
kovics István és Kulisics Jó
zsef.

Ácsmunkákra ajánlatot nyuj- 

dr. Tordai Ányosban lelkes és ha
talmas segítőre nem talált. Nemcsak 
első és hivatott szónoka a város 
törvényhatóságának hanem lelkes 
mozgatója minden arra érdemes és 
a nemzeti gondolat ügyében meg
született bajai törekvésnek, a tör
hetetlen öntudatos magyarságáról is
mert igazgató, akit mint egyházi 
embert is általános tisztelet és meg
becsülés övez.

Baja város mindenben egynek 
érzi őt magával és az egész társa
dalom őszinte öröme köszönti ki
tüntetése alkalmából.

| tottak be ; Szívós Ferenc, vi
téz Koltai Péter és társa, Har- 

; math János és társai, Lipoka- 
tity Antal és Várady József, 
Bodor László.

Asztalos és lakatos munkák
ra pályázott : Lengyel és Hor
váth János, Halas György, 
Hantos József, Luspai és Pin
tér, valamint Bilisics Mihály.

A mázolómunkákra ajánla
tot tettek : Jegess Zsigmond, 
Csanádi Jenő, Villányi és Jász, 
Olíva János Jászlits András, 

; Eperjesi József, Lantos And
rás, Liszka és Hideg.

Az üveges Munkákra pályá
zott : Csatlós Béla.

A pályázatokat most szá
mítja át a városi számvevőség, 
döntés a nazokban várható.

Tanügyi főtanácsossá nevezte ki a kul- 
tuszminiszter dr. Tordai Ányost, a bajsi 

Ciszterci Rend reálgimnáziumának 
igazgatóját.

Megérdemelt előléptetés érte dr. ! kiváló teljesítményeket elérő bajai 
Tordai Ányost, a Ciszterci Rend j vezetőegyéniség, aki a Ciszterci 
bajai III. Béla reálgimnáziumának i Rendnek is legnagyobb értékei közé 
országos nevű, nagytudásu igazgató- I tartozik, pályájának megérdemelt 
ját. Á tanügyi és irodalmi téren 1 állomásához, jutott.

Eseménytelen egyhangú volt a város köz- 
igazgatási bizottságának ülése.

Baja város közigazgatási bizott
sága tegnap déleiét 11 órakor apa
tini Fernbach Bálint dr. főispán el
nöklésével tartotta meg julius havi 
ülését, mely a szokott mederben 
eseménytelenül folyt le. A közigaz
gatási bizottság tagjai közepes szám
mal vetlek részt az. ülésen de az

elhangzott jelentések egyikénél sem 
történt felszólalás.

Dr. Puskás Dezső h. polgármester
nek a közigazgatás ügymeneleléiől 
adott jelentése után lényegesebb 
mondanivalója dr. Zákányi Andor 
tisztifőorvosnak volt, aki a város 
egészségügyi állapotáról adott is-

BET?

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszeri órát ajándéknak._______________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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.
RoWhb (író férfi és női karórák 2 évi jőtálltesal már 6 paniölől.

brilÜnnricövékét a legmagasabb áron veszek.
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mertetést. Júniusban a város nép
egészségügyi helyzete megnyugtató 
volt. A tífusz a nyári időszak vészé 
dehnes kísérő jelensége, egyelőre 
semmi aggodalom'a nem ad okol. 
Mindössze három ferlőz.ést jelentet
tek a liszlifőorvosi hivatalban az 
egész hónap folyamán.

A difiérié már nagyobb arányú, 
nyolc ilyen fertőzés fordult elő a 
legutóbb: sarlach öt, malária három, 
trachoma egy esettel szerepelt. A 
fertőző betegségek a hónap folya
mán egy járványos agy és gerinc 
agyhárlyalob fordult elő. A jelentés 
is megállapítja, hogy a fertőző be
tegségek száma csekély illetve nagy
jában megegyezik az elmúlt évek 
hasonló hónapjaiban előfordult meg
betegedésekkel.

Állatok etetésénél és baromfiak 
nevelésénél nélkíilöyhetetlen a 
fölözött tej, i r ú és savó, 

amelyet házhoz is szállít a 
RÉDEY TEJUZME.

Mi történt Baján 
1904. ói május hó 

15-én 1
Egy előzékeny olvasónk figyelmé

ből kezünkbe került a „Bajai Hír
lap'1 Politikai Lap; a bajai szaba
delvű párt hivatalos közlönyének 
1904 évi május hó 15-iki száma.

Ezzel együtt egy darab múltról 
lebbent fel a fátyol s ialán nem 
lesz érdektelen, ha egy napra visz- 
szaszállunk a harminckét esztendő 
előtti úgynevezett „boldog" világba 
s megnézzük, mik történtek akkor, 
mik izgatták az embereket ?

A lap főszerkesztője dr. Lember- 
ger Ármin, felelős szerkesztője Ho- 
rovitz Gusztáv voltak. Mindketten 
megtértek őseikhez.. •

Miután a lap hetenként egyszer, 
vasárnaponként jelent meg, a ve 
xércikk helyén „A Hét tükre" cím 
alatt az országos részben a külföldi 
események tükrét adta egy monda
tos rövidséggel.

Aznap temették Jókai Mórt, 82on 
héten verték meg Nincsvangnál a 
japánok az oroszokat, a király fo
gadta a Rákóczi hamvainak haza
szállításéért köszönetét monda bi
zottságot.

A Hét Tükrét követte a tulaj
donképpeni vezércikk gróf Tisza 
Istvánról. A lap lándzsát tört gióf 
Tisza István mellett s védekezett 
azon ismert ellenzéki vád ellen, 
hogy bárki üljön is a kormányszék
ben, a lap annak hűséget esküszik.

Szegény jó dr. Lemberger Ár
minnak azóta már csak az emléke 
él közöttünk, de nemcsak a kiváló 
fordítónak, Toldi németre fordítójá
nak az emléke, hanem azé a köz
életi férfiúé is, kinek nemes libera
lizmusa, puritánsága, becsületessége 
mindenki számára például szolgál
hat.

A vezércikk elismeréssel ndóíik 
gróf Tisza Istvánnak, mert uz abs- 
trukció és a vasutassztrájk zűrza

varából kivezette az országot.
A szabadelvüpárt köszönetét sza- ' 

vazott a királynak, mert hozzájárult I 
Rákóczi hamvainak hazahozatalához. I

Az ellenzék ama gyanújának adott i 
kifejezést, hogy a király nem ingyen 
járult hozzá, hanem ennek ellené- j 
ben kikötötte a civilisz.la felemelé j 
sét.

A helyi politikai életben akkor ' 
kezdték a szabadelvű párt uj meg ' 
szervezését I id. Szu'rély Lipót vég
legesen lemondott az elnökségről, a 
szervező gyűlést a Nemzeti Szálloda 
nagytermében tartották Hesszer 
Gyula ügyvéd elnöklete alatt.

Az ellenzék egy másik ügyvéd 
vezetése alatt szervezkedett. A lap 
nem irta tneg, hogy ki volt az az 
ügyvéd, de kifogásolta, hogy az il I 
lető függetlenségi pártszervezö az i 
irodájába szóló meghívókat küldött 
a leendő párttagoknak.

Íme akkor is zugott-zajlott a po
litikai élet ; de ki emlékszik ma már 
az akkori eseményekre s milyen ki
csinyeknek látszanak azok ma már?

Kérdés, hogy a mai puffogó nagy 
frázisokat, miként fogja értékelni a 
harminc év utáni nemzedék ?

Épen olyan fölényesen és jósá 
gosan fog felettük mosolyogni, mint í 
most a régiek ádáz harcain.

A napi hír rovat beszámol a Ka
szinó estélyről, melyen kevesen vet
tek részt, de az est nagyon kelle- ' 
mes volt ; az estén résztvett leányok j 
névsora : Hegedűs Márta és Jolán, 
Érti Paula, Pajor Ilonka es Margit, 
Csihás Flóra, Erdős Ella, Makray 
Aranka, Rausch Adiienne, Mihályffy 

! Pőre.
Jelenti a hírrovat, hogy május 

j 23-án nyílik meg a lökért ; hogy 
az nap kezdte meg a szolgálatát 
a „pompás, szálas legényekből" álló 
csendőrség.

Érdekes jelentése a Bajai Hír
lapnak, hogy Deulsch Mátyás, a 
Nemzeti Szálloda agilis bérlője, 
üvegfallal ellátott terrasszá alakította 
át a szálloda előtti teret.

Mint nagy eseményről számol be 
az újság arról, hogy a Bajai Keres
kedelmi és Iparbank helyiségeit 
modernül s a legnagyobb pompá
val alakította át. A terveket Koch 
Richard fővárosi építész készítette, 
,,Az utcára néző részre hatalmas, 
művészi kivitelű poitálékat alkal
maznak, úgy, hogy a banképület 
egyik látványossága lesz a város
nak*', írja az újság.

Minden igényt kielégít: 
RÉDEY TEJÜZEME.

HÍREK.
— Hivatalvizsgálat az állam- 

rendüfSégen. Tegnap délután Bu
dapestről Bajára érkezeit az ni. kir. 
rendőrség bajai kapitányságának 
hivatalos vizsgálatára, Cseh István 
főtanácsos számvevőségi főnök a 
budapesti vidéki kapitányság kikül 
delésében. A hivatal vizsgálat való
színűleg több napon át fog tartani.

— Kitüntetett bajai tanítók. Az 
Országos Vöröskereszt Egylet a vö
röskeresztmozgalom terén kifejlett 
buzgó munkásságáért Bánáti Ilona 
és Szösz Pál bajai tanítókat ezüst
éremmel tüntette ki.

— Kinevezés. Diéta Hermin 
Lenke a bajai átsóuárosi elemi is 
kolu segédlanilónőjél rendes tanító
nőjét rendes tanilónöjét rendes ta 
nitónövé nevezték ki.

— Gyomor- és bélbántaimak, 
hasüregbeli vérpangás, migrén ki
merültség, szédülés, szivszorulás, 
rémes álmok, iiedősség, általános 
rosszullét, a munkaképesség csök
kenése sok esetben rövidesen meg
szűnnek, ha a beteg néhány napon 
át reggel éhgyomorra egy pohár 
természetes ,,Ferenc József** keserű
vizet iszik.

— Háda Józsefet elengedi a 
Ferencváros. Hir adásunk sportkö
rökben minden bizonnyal nagy szén 
zációt fog kelteni, mert hiszen arra 
senkisem gondolt, hogy az utóbbi 
évek legnagyobb tehetségű kapusát 
eleressze egyesülete, még akkor is, 
ha az elmúlt szezonban nem ment 
neki úgy a játék mint kellett volna. 
Sajnos azonban, mini értesülünk 
sport beli okokon kívül álló egyéni 
ellenszenv alapján közölték Hádával, 
hogy ju'lius 15-én átadási listára 
fogják helyezni, ami azt jelenti, hogy 

többszörös magyar válogatott ka 
puvédőt a legtöbbet ígérő futball 
csapat kapja meg.

Szombaton 11-én, vasárnap 12-én

a délutáni előadások filléres, az esti előadások rendes 

helyárakkal.

Minden idők legszebb filmje.

Fekete rótett
Főszerepben :

Lillán Harvey és Wiliy Fritsch

Híradó!

— Megfellebbezett választó 
névjegyzék. Dl. Nagy Gábor nagy
baracskai lakos megfellebbezte a 
községi képviselőtestület virilis név
jegyzékét mert a legtöbb adót fize
tőn sorába olyan tag került, aki ál
lítása szerint sikkasztott, A felleb
bezést elutasították, mert olyan régi 
dologról van szó, amely már elér
őül!.

a létért való küzdelemben 
reggelenként éhgyomorra egy egy 
pohár természetes „Ferenc József" 
keserű víz hathatós segítségre van a 
dolgozó egyénnek, mert ez gyor
san és rendkívül enyhe módón sza
bályoz?^ a szellemi és testi munka
képességre oly igen fontos gyomor- 
és bélmüködést.

Higiénikus tejtermékek : 
vaj, sajt, h a brejsz in, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

Szer tisk áron, 
km »Sáliig Mária utca 6 sz a'alti 

családi ház 
füszerüzleltel és trafikjoggal.

Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

Víll ikos fiam részere 
lehetőleg izr. helyen 

ellátást keresek 

a jövö tanévre. Cím a kiadóban

Híradó I
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Az Arira Biztositő R. T.
(Az Istitutó Nazionale déllé Asskurazioni, 
Olaiz Állami Biztoiitó Intézet, magyarországi 

leányvállalatának)

bajai főiigynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnaldu. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195.

vékony lágy dorong 17
vékCfiF kemény dorong 
aprított légyfa q-ként

30
3

P
P
P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható 1

Lágy baltázmt fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Kutgyiirii Hódfarkú cserép 
Cementcsövek Hornyolt cserép 
Cementvályult Fával égetettmész

ff SÉ a f r C Szénkereskede’mi 
w fe íí< 1 la 3 Részvénytársaság

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

Portland cement 
ültökül fehér cem. 
Elszigetelő 

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

lemez

hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandeemesri 

Dus?akavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Orünhut és Társa stjéAs

í

!
I

!
Á Máv. menetrend május 15-től:

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d, u. nyitva 

julius 6-töi julius 13-ig 
Or. MAKRAV LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Gara

Érkezés
Honnan? | Indulás

Hová?óra P'vc 1 óra perc

7 09 4 40

HIRDETÉSEKET FELVESZ
fi NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

7 25 5 /9
7 32

7 40

9 26

13 19

14 01

14 09

Hercegszántó
Budapest, Kiskunli,.la 

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhala 

Bácsalmás

Ujdombovár

5

5

8

9

10

14

/6 47 14

20

42

15

57

05

26

/8

í8

03 19

/8

19

23

23

27

48

58

41

08

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs,

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

14

15

18

38

47

55

55

49

I lercegszántó

Gara
Butaszék, Sárbogárd.

Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest. Csikéria 
Ujdombovár. Sárbogárd,

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó 
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors 
Bátaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria 
Bátaszék, Ujdombovár,

Budapest

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nvomatotl Bálanek á, Goldb ,íer tónwnvomdáiábw Ba,..


