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Szerkesztőség és kiadóhivatal. Felelős szerkesztő és felelős kiadói
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|| Helyben negyedévre 6 penge
II Helyben egy hónapra . 2 pengi

„Rendszerváltozások/4
Bámulatos és érthetetlen, 

hogy minő ellenőrizhetetlen 
hírek terjednek el olykor-oly
kor valamiféle rendszerválto
zásról.

De az is felfoghatatlan, hogy 
komoly emberek néhány reak
ció érdekességet hajszoló rek- 
lámhirének — a százszoros 
Csalódások ellenére — még 
mindig hitelt adnak.

Egy bizonyos : semmi sem 
örök és változhatatlan, még a 
politikai rendszerek sem azok. 
De rendszereket csak rend
szerek válthatnak fel. Már 
most nézzük, milyen az a 
rendszer, melyet fel akarnak 
váltani ?

Van egy parlamentáris rend
szer, melyet gróf Bethlen Ist
ván alapozott meg.

A kormány, mely erre a 
parlamentre támaszkodik, Eu
rópa legtökéletesebb jogrend
jét és belső békéjét tartja fen; 
biztosítja mindenki számára a 
törvény előtti teljes egyenlő
séget felekezetre, fajra, osz
tályra való tekintet nélkül.

A petíciók dacára ilyen ke
vés változás a képviselők sze
mélyében még sohasem tör
tént, mert a két átitéléstöl el
tekintve, egyetlen esetben for
dult elő, hogy mást választot
tak meg az uj választáson, 
egyébként mindig az alapvá
lasztáson győztesek kerültek 
be a pótválfisztáson js a par
lamentbe.

Petíció nélkül pedig nincs 
választás még Franciaország
ban sem.

Soha még politikai párt nem 
volt, amely a maga politikai 
befolyását és érdekeit olyan 
kevéssé érvényesítette volna, 
mint a Nemzeti Egység pártja 
Személyi tekintetekben.

Nincs tehát semmiféle ok 
és jogcím arra, hogy politikai 
szempontból „rendszer“-válto- 
zásról beszéljünk; annál ke- 
vésbbé lehet erről szó, mert 
pincs olyan politikai rendszer, 
^melyet 9 nemzeti közfelfo
gásnak megfelelően a mai rend
szer helyébe helyettesíteni le
hetne, Ha ugyanis a 

párttöredékeket nézzük, ame
lyek a parlamentben képvi
selve vannak, el sem tudjuk 
képzelni, hogy melyik volha 
az a „rendszer** amelyik a 
mait felválthatná.

Nem képzelhető ok, hogy 
a 30-on aluli létszámmal biró 
kisgazdapárt azok után a so
rozatos vereségek után, ame
lyeket az időközi választáso
kon szenved, olyan kormány
zópárttá nője ki magát, amely

Lemondott Titulescu.
A franciabarát külpolitikai irányzat 

veszélybe került.
Titulescu román külügymi

niszter Mantreuxból visszaér
kezve egyenesen a királyi pa
lotába sietett, ahol négy óra 
hosszat tárgyalt Károly király- 
lyal. Sem a király, sem a kül
ügyminiszter nem ebédelt.

A hosszas tanácskozás csak 
egyik jele a német—osztrák 
megegyezés által okozott ag
godalomnak; bukaresti politi
kai körök meggyőződése sze
rint ez a megegyezés csak elő
játéka a kisantanttal és a bal-

Dr. Alföldy József a tüdővész elleni inten
zivebb küzdelmet hangsúlyozta a város 
iskolánkivüli népművelési bizottságának 

tegnapi közgyűlésén.
Nivós hangulatú gyűlése volt teg

nap Baja város iskolánkivüli nép 
müyelési bizottságának-

Délelőtt 11 órakor dr. Puskás 
Dezső h. polgármester elnőktésével 
dr. Orlay József ügyvezető elnök 
kir. tanfelügyelő jelenlétében foly 
tatta le évi rendes közgyűlését az 
iskolánkivüli népművelési bizottság. 
A közgyűlés annál is inkább meg
érdemelte az általános érdeklődést, 
mert működéséről az egyes jelenté
sek nagyszerű és eredményes képet 
adtak.

Dr. Puskás Dezső elnöki mpgnyi* 
tója után vitéz Epres Lipót népmű
velési titkár fidott tartalmas és ér- 
(ékes beszámolót az 1935—36, tau^ 

„rendszer**-változás címén a 
hatalmat átvegye.

A többi pártok : a szociál
demokraták, a nyilaskereszte
sek stb. remélheipleg nem is 
álmodnak arról, , nogy a hatal
mat, mint uj „rendszer" át
vegyék.

Nyugodjanak meg tehát a 
tépelődő lelkek, hogy a mos
tani parlamenti ciklusból eltelt 
1 év és 4 hónap, hátra van 
még 3 év és 6 hónap; azalatt 
az idő alatt semmiféle „rend
szer-változásról nem lehet 
szó.

I káni csoporttal szembehelyez
kedő ellenséges hatalmi cso
port kialakulásának.

Elkerülhetetlen lesz Romá
nia külpolitikájának felülvizs
gálása. Titulescu elhatározásé-
nak inditó oka az, hogy nem 
helyesli a román jobboldali 
pártok ellenséges magatartását 
a francia kormánnyal szemben, 
továbbá sérelmezi azt a türel
met, amelyet Tatarescu kor
mánya a szélsőjobboldali ele
mekkel szemben tanúsít.

év eredményeiről.
A bizottság kellemes meglepetés

sel tapasztalta, hogy a népművelési 
bizottság a rendelkezésére álló sze
rény anyagi eszközök mellett is re
mek teljesítményeket mutatott fel. 
Ennek a szép munkásságnak lelke 
dr. Ortay József, aki minden tudá
sával é9 képzettségével nagy ügy 
szeretettel áll a munkatervek élén.

Érdeklődéssel fogadta a bizottság 
v. Epres Lipót bttj»|ei)|éféb»9 a? 
1936—37. tanévre piegállapi|o)t na
gyobb szabású munkatérrel majd 
megállapították a jövő évi költség
vetést.

A közgyűlésen egy igen komoly 
és általános érdekű indítvány hang- 

zolt el. Dr. Alföldy József a köz
kórház lüdőbelegosztályának főor
vosa azt kérte a bizottságtól, hogy a 
a népművelés keretében vegyek fel 
a küzdelmet a tuberkulózissal, mely 
Baján és Bácská ján minden törek
vés ellenére még mindig nagyon 
súlyos pusztításokat okoz.

Az indítvány a bizottság körében 
teljes visszhangra talált.

Közvetlen kocsi az éjjel 
23 55-kor Halason át Buda

pestre menő vonatnál.
Apatini Fernbach Bálint főispán 

közbenjárására a vasutigazgatóság 
juliu; 15-étöl kezdve közvetlen ko^ 
csit kapcsol a Bajáról—Kiskunhala
son— Budapestre éjjel 23 óra 55 
perckor induló vonathoz.

Rendkívül előnyös ez a Bács
almástól kezdve Budapestre utazók 
számára; de előnyös annyiban a 
bajaiak számára is, hogy nem kell 
Bácsalmáson kiszállniok s a három 
órás várakozási időt a kocsiban 
tölthetik.

Gaál Mózes 
meghalt.

Gyermekkorunk egyik csodálatos 
megaranyozója, a nagy nevelő, az 
édes szavú mesélő, a drága nagy
apó. Gaál Mózes tegnap éjszaka 73 
éves korában meghalt.

Hosszú betegeskedés kinozta az 
öreg urat s amióta fia, ifj. Gaál 
Mózes három esztendeje meghalt, 
már teher volt számára az élet.

Fia halála óta néma lett a Nagy 
Mesélő.

Majdnem ötven éven át irta fi
nom, emberi, szeretettől átsugárzott 
ifjúsági müveit. Csodaszép meséi 
örökké élni fognak. Ki ne emlékez
nék örökké az ö Nótás Katicájára, 
erre a szegény, vidám és kedves 
leánykára és Kakas Miskára, a nap
számos asszony bátor kisfiára.

Ki ne merített volpg Gaál Mózf^ 
Írásaiból egész éltjére bitet, kitartá||, 
idealizmust, ki ne tanulta volna töjp 
a szegények 9ZFr9teUt« a munka éá 
tisztesség megbecsülését.

Gaál Móze8' miül nyugalmazott 
tankerületi főigazgató halt meg, t$- 
hát kivette részét élete folyamán a 
pedagógiai munkából a köz.vetlyp 
nevelés terén is. Halálával a magyar
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Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, - 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
nevelésügy egyik legkiválóbb mun
kása szállt sírba.

Odafönn a magas égben a jó Is
ten bizonyára külön helyet készített 
a drága Nagyapónak, ahol majd 
tovább mesélheti az édes-bús ma
gyar meséket a kicsiny angyalkák
nak

Néhány érdekes adat az el
lenzéki .Bajai Közlöny" heti
lap 1897. december 25-iki 

számából.
Jövőre lesz 40. éve, hogy a rég 

megszűnt „Bajai Közlöny" 1897. 
évi december 25 iki száma meg
jelent.

Az. akkor Schmausz Endre főis
pán — néhai Ciríusz. Ferenc tan
felügyelő veje — elnöklete alatt 
tartott városi közgyűlés tárgysoro
zatát és a hozott határozatokat 
közli a lap.

Ezek közül nagyobb érdeklődésre 
tarthat számot, hogy akkoriban terv 
merüli fel Orosháza — Szentes és 
Baja közölt helyiérdekű vasút épi 
tése iránt és a közgyűléstől 25 000 
forint hozzájárulást kértek.

Eleink akkor úgy határoztak, 
hogy majd máskor határoznak s 
ugylátszik a határozattal együtt el
maradt ez a vasútvonal.

Azon a dec. 21 iki közgyűlésen 
jelentette be, hogy városi tiszti mér
nökké Willmatin Jánost nevezte ki 
a főispán a lemondott Jeney Mi 
hály helyébe.

Ezen a közgyűlésen hozták be 
az 1. százalékos ^városi birlokvál- 
tuzásokról szóló illetékeket.

Érdekes, hogy már akkor foglal 
kozott a város a Ferericrendiek 
kertjének megvásárlásával s elhaló 
rozía, hogy a kaszárnyák eladásá
ból befolyó pénzen kifogják sajáti 
tani a Ferenciek kertjét.

Erre azonban nem került a sói, 
mert Déri békés utón szerezte meg 
a kertet s ajándékozta a városnak.

Csak megbízható helyen szerezze be 
tej- és tejtermékszükségletét. 
R É D E Y-féle vikkend sajt 
a strandolok öröme.

Marxista rendőrtisztek megölték a spanyol 
monarchisták vezérét.

A kormány a borzalmas gyilkosság tetteseinek kézrekeri- 
tésére megtette a szükséges rendszabályokat

Calve Soleló monarchista vezért 
a madridi Almudona temetőben 
hétfőn holtan ^találták. Az eddigi 
nyomozás adatai szerint biztosra 
vehető, hogy a monarchista párt
vezért kommunista érzelmű rendőr
tisztek letartózta tási parancs nélkül 
őrizetbe vették, magukkal cipelték 
és agyonlőtték. Calve Sotelo tulaj
donképen Spanyolország monarchista 
és nemzeti irányának vezetője volt. 
Vasárnap este Madridban négy is
meretlen ember több pisztolylövés

Huszonnégy bajai építőiparos pályázik 
a lőtér építési munkákra.

Egyelőre csak a szantjánosi lőtér épül, mert a kereskedel
mi minisztérium még nem döntött a kiscsávolyi iparvágány 

áthelyezése ügyébsn.
Nagy érdeklődés mellett folyt a 

i város műszaki hivatalában a bajai 
lőterek építésére beadott pályázati 
ajánlatok felett a versenytárgyalás. 

| Az építőiparban beállott és a még 
■ mindig erősen érezhető munkánál 
1 küliségre jellemző, hogy összesen 

huszonnégy ajánlatot kapott a vá
ros a mindössze 20.000 pengős két 
lőtér építkezésre. Ismeretes, hogv 
Szentjánoson a régi Spitzer-gyárnál 
és Kisci-ávolyban a Világos utcában 
az iparvágány mellett épülne a két 
lőtér. Egyelőre a szentjánosi lőtér 
kivitelezésére kerül a sor, mivel a 
kereskedelmi minisztérium még min 
dig nem rendelkezett az iparvágány 
kihelyezése ügyében, illetve az er
ről szóló leiratot a város még nem 
kapta kézhez

Kőműves munkára nyolc ajánlat 
érkezeit be és pedig : Huber Mihály, 
Zavaros József, Cinkotai József, 
Tököli Kovács János, Hidvéghy 
György, Körmendy és Kozma, Ku- 
lisils József és Gyurosovits István 
pályáztak ebben a munkanemben. 

sel agyonlőtt egy rendőrhadnagyot.
A baloldali érzelmű rendőrtisztek, 

akiket Calve Soteló meggyilkolásá
val vádolnak — a gyilkosság után 
Soleló holttestét rendőri gépkocsin 
a temetőbe szállították és temetési 
engedély nélkül kényezeritették a 
temetőőrt, hogy a holttestet temesse 
el.

A kormány kijelentette, hogy már 
megtelte a szükséges rendszabályo
kat a borzalmas gyilkosság tettesei
nek előkeritésére.

Ács munkákra négyen pályáznak: 
Bodor László, Szívós Ferenc, Vá- 
^adv József és Vörös és társai.

Asztalos és lakatos munkákra 
pályáznak hárman : Hantos József, 
Halas György, Lengyel és Horváth.

Bádogos munkákra ajánlatot tet
tek ketten : Arnold János és Rábl 
Béla

Tetőfedő munkákra pályázik : 
Vágvölgyí János.

Mázoló munkákra öten pályáz
nak : Olíva János, Villányi és Jász, 
Jaszlifs Andtás, Eperjesi József és 
Lantos András.

Az üveges munkákra Csatlós 
Béla nyújtott be pályázatot.

Az. ajánlatok elbírálását megelőző 
átszámítási munkákat most végzi a 
számvevőség.

A döntés valószínűleg rövid időn 
belül megtörténik, hogy a munká
latokat mielőbb megkezdhessék

Kereskedőjétől kizárólag csak
R É D E Y-féle VAJAT

kérjen, mert ez naponta 
háromszor frissen készül.

Ugye nem haragszol 
meg rám kedves jó Pisla barátom, 
ha igazán magasnivóju értesítői is
mertetésedbe egy kicsit én is bele 
kontárkodom ?

Nagy figyelemmel olvastam f. hó 
8 iki számunkban a női felsőkeres
kedelmi iskola 1935—36. évi érte
sítőjéről szóló értekezésedet, amely
ben rövid tömörséggel, csengő ma
gyarsággal tiszta képet festesz a 
magas nívójú iskola egész évi mun
kájáról.

Mégis legyen szabad szives en- 
| gedelmeddel talán nem is belekon- 

tárkodnom értekezésedbe, hanem 
I pár sorban megemlékezni az „Ér- 
! tesilő" azon részéről, amely egészen 

biztosan véletlenül kerülte el szives 
figyelmedet t. i. az a rész, amely 
az iskola fulajdonképeni létrehozó
járól emlékezik meg.

Hozzáfűzni ezen részhez én nem 
akarok semmit, hanem ime szóról- 
szóra idézem az „Értesítő" ezen 
sorait:

„Kereskedelmi és ipari művelő
désünk fejlesztésére alakult Baross- 
Szövetség bajai választmányának 
tagjai kezdeményezték és vitték ke
resztül a helybeli és a kormányté
nyezőknél 13 évvel ezelőtt iskolánk 
megalakítását. Már fennállásunk 15 
éves évfordulója alkalmával óhaj
tottuk ez érdemes férfiak emlékét 
megörökíteni, hogy a város közön
sége és tanulóifjúságunk tudják, 
kiknek tartoznak hálával e közhasz
nú intézmény létesüléséérí. Az igaz
gatóval ez irányban folytatott meg
beszélésre a Baross-Szövetség elnö
ke iskolánknak ma is lelkes barátja: 
id. Willmann János főmérnök ur 
áldozatkészségéből és fáradozásából 
nagyon kedves adományképen most 
megkaptuk e kiváló férfiak tablóját, 
amelyet iskolánkban méltó helyen 
kifüggesztünk és mindnyájuk iránt 
hálás szívvel megőrizzük. Arra kér
jük őket, hogy a jövőben is barát
sággal és szeretettel támogassanak 
bennünket iskolánkat kifejlesztő 
munkánkban, hogy az általuk létre
hozott ezen intézmény valóban 

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

SZIKLAI MARTON 
órás és ékszerésznél.

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

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
PofttoMa járd férfi és Hői karórát 1 évi játálláMai Mér 6 pMifőtM. 

brílt»MÍrdv»fc»t a legMagMobb áron vessek.
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olyan legyen, amilyennek ők óhaj
tollák A magunk részétől ígérjük, 
hogy mindenkor az ő nemes és 
közhasznú szándékaikat fogjuk kö
vetni : Baja fiainak és leányainak 
korszerű közgazdasági, ipari es ke
reskedelmi művelődést adjunk vá
rosunk felvirágzása érdekében. Isko
lánk alapítását kezdeményező Ba
ross Szövetségi tagok névsora : Csa
bai Ede kereskedő, Gebhard Dezső 
ékszerműves, vitéz Fehér váry Dezső 
újságíró, Ftanck Mihály telekkönyv 
vezető, Miskolczy Ferenc járásbiró 
sági főtiszt, Morrner Ferenc szücs- 
mester, Pavlák Lázár kereskedő, 
Dr. Schapf Andor ügyvéd, Schmidt 
Gyula gyáros, Szilágyi György mozi
tulajdonos, Tomasics Gyula kötél
gyártó, Wagenblalt József asztalos
mester, Wagenblalt Ferenc keres 
kedő, id. Wilimann János mérnök, 
gazda, a Szövetség elnöke. drip.

Augusztusban indul 
a Turul Szövetség 
Magyar Egészség 

Vonata.
A Túrjai Szövetség a tavalyi Ma

gyar Egészség Hete országos sikere 
után az idén útnak indítja a Ma
gyar Egészség Vonatát, ás a tavalyi 
Egészséghét kibővített anyagát viszi 
szét az országban 21 kiállítás cél
jára átalakított vasúti kocsiban, ősz- 
szesen 57 vidéki állomásra.

A Magyar Föld Hete a magyar 
vidéknek nemcsak egészségügyi, ha
nem minden problémájával foglal 
kozik. Itt úgy mint a tavalyi Egész
ség Héten, tudományos riportkiálli- 
tás, kongresszusok és népszerű elő
adások lesznek. A Magyar Föld 
Hét ünnepélyes megnyitója szép 
tember 26 án lesz.

A Magyar Egészség Vonata Bu
dapestről már augusztusban elindul 
dunántúli menetrendszerű útjára. 
Minden vidéki állomáshelyén meg 
rendezi a Turul Szövetség a Ma 
gyár Egészség Napját, aminek ke
retében szétosztja a magvar egész
ség komoly . szociális gondolatát 
szolgáló jutalmait. Jutalmat kap 
minden állomáshelyen egy egészsé
ges szegény nagycsalád, a legegész
ségesebb szegény gyermek családja 
és egy aznap született szegény csa
lád gyermeke. A jutalmak egész
ségügyi gondozást, ruha- és élelmi 
szerellátást és téli fülő anyagot fog 
nak jelenteni mindenütt a három 
érdemes magyar családnak.

Az idei rtagy Turul munka dr. 
Végváry József országgyűlési kép 
viselő és dr. Dérczy Ferenc vezeté
se és irányítása mellett olyan tem
póval halad a megvalósulás felé, 
hogy sikeréhez nem férhet kétség.

— Elhízásnál, szivelzsirosodás 
és májelzsirosodás eseteiben reg
gel, délben és este egyharmad po
hár természetes „Ferenc József" 
keserüviz — félórával az étkezés 
előtt bevéve — rendkívül értékes 
háziszer, melynek hatása gyors, biz
tos és mindig kellemes.

Méltó ünnepséggel 
jubilálta az Alsóvá
rosi Olvasókör 25 

éves fennállását.
A templomi Ünnepség.

Nagyszabású ünnepséggel vasár
nap emlékezett az Alsóvárosi Ke
resztény Olvasókör fennállásának 
negyedszázados jubileumáról. Az 
örvendetes eseményt méltó keretek 
között ünnepelték meg, A prog
ram központjában állott a délelőtti 
zászlószentelés. A gyönyörű értékes 
selyemzászlót dr. Holló Arlhurné 
bajai származású budapesti urinö 
készítette és ajándékozta, dr. Holló 
Arthurné volt egyúttal a zászlóa
nya is,

A templomi ünnepség délelőtt 
10 órakor kezdődött a ferenciek 
templomában, mely ez alkalommal 
zsúfolásig meglelt. A misén Schmidt 
Ferenc müvészkarnagy énekkara 
művészien kidolgozott nemes szép
ségű 1 tin énekeket, Schmidt szer
zeményeket adott elő igen hatáso
san.

P. Jugh megszenteli a 
zászlót.

A zászlószentelés a mise előtt 
történt s az ünnepi aktus alatt a 
zászlóanya és az Olvasókör tiszti
kara a szentélyben foglallak helyet. 
A nagyon hatásos szép avató be 
szédet P Jugh Miklós plébános az 
Olvasókör egyházi elnöke mondotta, 
majd utána ünnepi nagymisét ce
lebrált.

A fellünéstkellö szép zászlót az 
Olvasókör vezetősége kisérte a 
templomba, illetve az Olvasókörbe 
többszáz főnyi közönség élén.

A díszközgyűlés.

Az ünnepség második része dél
után 4 órakor az Olvasókör helyi
ségében kezdődött. Sass József kar 
nagy vezetésével a Bajai Daloskör 
elénekelte a magyar Hiszekegyet, 
majd egy szavavalal következett.

Vitéz Ócsay József, az Olvasókör 
világi elnöke megnyitó és köszöntő 
szavai után az elmúlott negyed szá
zadra vetett vissza rövid történelmi 
pillantást.

P. Jugh Miklós nemesverctü ün
nepi beszéde volt a díszközgyűlés 
eseménye.

A nagyhatású beszédet ismét a 
Daloskor énekszáma követte. Az 
elnöki bezáró után a dalárda a 
Himnuszt énekelte, utána pedig a 
zászlószögeket helyezték el a zász- 
lórudban.

A zászlószögek beverése igen 
kedves és s'ép mozzanata volt az 
ünnepségnek.

A bankett.

A jubileumi ünnepségnek harma- 
dik része volt a bankett. Ez este 
8 órakor kezdődött az Olvasókör 
ízlésesen felvirágozott helyiségeiben. 
Százötven résztvevője volt a hangu
latos bankettnek, ahol pohárköszön
tőt mondott Prigly János hittanár, 
Pintér Imre mérnök és dr. Győrfi 
István ügyvéd.

HÍREK
— Holnap lesz a város rend

kívüli kisgyülése. Tegnapi számá
ban jelentette a Baja-Bácska, hogy 
Baja város törvényhatósági bizott
ságát holnap déli-lőttre rendkívüli 
kisgyülésre hívták össze a város
háza kistanácstermébe. A rendkívüli 
kisgyülés a honvédelmi miniszter 
leiratát tárgyalja. Ez a kisgyülés 
ebben a hónapban a város törvény 
hatósági bizottságának második ilyen 
ülése és délelőtt fél 12 órakor kéz 
dődik.

—- Augusztusban fesz Baján a 
német kisebbségi tanfolyam, A 
bajai állami tanítóképző intézetben 
augusztus 17 én nyílik meg a német 
kisebbségi tanfolyam. Az ünnepélyes 
megnyitás délelőtt 9 órakor lesz, a 
tanfolyam augusztus 29-én délután 
ér véget.

— Asztma és szívbetegség, 
mell- és tüdőbaj, görvély- és angol
kór, a bőr megbetegedései és furttn- 
kulózis és angolkór, a bőr megbe
tegedései és furunkulózis eseteiben 
a mindig kellemes hatása természe
tes „Ferenc József" keserüviz az 
emésztőcsatornát alaposan kitisztítja 
s a gyomor és belek működését ki 
tűnőén szabályozza.

RÉDEY tejüzemének vaja országos liirü. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VAJAT.

ÜÜÁÜA
®C===Í «E==£

Julius 14-én kedden fél 5, este fái 9-ker

Címzett ismeretlen
Kitűnő énekes, zenés vígjáték.

Második film

Mazurka
Szenzáci s bűnügyi dráma 12 felvonásban.

Julius hó 15-én szerdán

Légy jő mindhalálig
Második fimünk

Csókra születtem
Legvidámabb magyar tárgyú némelvigjálék 10 f.

Híradói Híradó!

— Öngyilkos lett az örmény
országi kommunista párt titkár. 

, Kanszián szovjelörményoiszági kom- 
i munista párttitkár öngyilkosságot 

követett el A szovjet sajtó megál
lapítás i szerint Kansián az utóbbi 
időben nem tanúsított elég éber 
figyelmet a* ellenforradalmárok ül
dözése terén es nyiván leikiismeret 

i fuidalásból követett el „öngyilkos- 
i ságol."

— Hol van Deák Ferenc arc
képe 1 A Bajai Hírlap 1903. aug. 
9 iki száma Írja, hogy Deák Ferenc 
születésének századik évfordulója 
alkalmából ünnepi isteni tiszteletet 
és városi diszgyülésl tartanak; azt 
is jelenti az újság, hogy a városi 
diszterem számára megfestelik Deák 
Ferenc arcképét ? Úgy látszik az 
arckép még mindig nem készült el.

Laptulajdonos;
0 r. X N £ Z V LEHEL.

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

Eladó Szeri tist vánon, 
Mária utca 6 sz. alatti

családi ház
füszerüzleltel és tiafikjoggal.

Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.
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r—-■ Az Altra Biztosító R. T.
(Az istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító intézet, magyaroruági 

leányvállalatának)

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

Lágy baltázott fa
„ vékony dorong 

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kutgyiirii
Cementcsövek
Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Portland cement 
Uttököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Grünhut és Társa

::s»«=ws»«s:s>«sa=s»«s:e»«eras»«F=y

A Máv. menetrend május 15-től:
Érke7és 
óra perc Honnan? Indulás 

óra perc Hová?

1 i 09 Gara 40

7

7

7

9

13

/4

/4

/6

/8

18

18

23

25

32

40

26

19

01

09

47

03

27

48

08

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd, 

Bálaszék
Budapest, Kiskunhala 

Bácsalmás

Pécs, Báiaszéli. Baja

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskun halas
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék 
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpesl, Sárbogárd

9

14

14

14

14

15

18

23

Í9

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

i, 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195

Iroda : Hajnald-u.
Telefon : 42.

vékony 
vékony 
aprított

lágy dorong ö|c”l<éni 17 
kemény dorong 
lágyfa q-ként

30
3

P 
P 
P

te»■
N
Ul

fenti Arak házhoz szállítva értendők i

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Iff É O T E C Szénkereikedelmí V E K I E 2b Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

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 éi 
vasárnap d. u. nyitva

julius 13-tól julius 20-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
ak^r öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria 
Ujdombovár, Sárbogárd,

Budapest
BácsaJjnás, 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.

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nvnm.toff RUuxpL Goldbertfer kAnmvonxMMb.,, R„,a.
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