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A kQltekérdés.
Ez a kérdés, melyet égési 

teljességében megoldani talán 
sohasem lehet majd, mégis 
örömmel üdvözöljük vitéz 
Kozma Miklós erélyes rende
letét, melyet a kolduskérdés 
rendezése tárgyában kiadott.

Az emberi társadalom, de 
az államhatalom is rájött arra, 
hogy amint közérdekű állami 
kérdés a munkanélküliség le
küzdése, ugyan olyan jelentő
ségű állami, közületi feladat 
az elagotf, vagy bármely más 
oknál fogva munkaképtelenné 
vált szegények ellátásáról való 
gondoskodás.

Régi eredetű, fenálló téte
les törvényeink a vérségi kap 
csolatot, a családi kötelékeket 
használták fel az elagott, öreg 
felmenő rokonok, vagy mun
kaképtelenné vált gyermekek 
eltartásának a biztosítására ; 
de a mai nehéz viszonyok kö 
zött sűrűn előfordul, hogy a 
családtagok magukat sem tud 
iák eltartani, nemhogy még 
hozzátartozóikról gondoskodni 
képesek legyenek. Mennyien 
vergődnek a világban olyanok, 
akiknek senki hozzátartozójuk 
nincsen.

Az ezekről való gondosko
dást a mai szociális felfogás 
mellett nem lehet már a kö
nyörületes emberek jószivére 
bizni, hanem közfeladattá kell 
tenni.

Elvül mondja ki a rendelet, 
hogy f. é. november elsejével 
minden könyöradomány gyűj
tési engedély megszűnik.

Törvényhatósági városokban 
többé semmiféle cimen kö- 
nvöradományt gyűjteni nem 
lehet s így minden koldust 
nyugodt lélekkel s a keinény- 
szivüség önvádja nélkül át le
het adni a rendőrnek.

Fontos elve a rendeletnek 
az a tétel, hogy a közsegély 
nélkül megélni nem tudó sze
gényekről az a község tarto
zik gondoskodni, amelynek te
rületén azok a segélyezés szük
ségességének beálltakor tartóz
kodnak.

Megszűnik tehát az hossza
dalmas, időt, munkát pazarló 
s igen sokszor eredménytelen 

munka, melyet a közigazga
tási hatóságok egy ilyen sze
gény koldus illetőségi falujá
nak kinyomozásával eltöltőt- 
tek.

Minden szegényről ott kell 
gondoskodni, ahol épen rászo
rul.

Mint minden törvény ez is

Tejesen kiépült a gróf Teleki János kez
deményezte baja-hercegszántói ut utolsó

Bácsbodrog vármegyének 
egvik legfontosabb útvonala a 
baja—hercegszántói törvény
hatósági müut utolsó kiépítet
len szakaszának építési mun
kálatai tegnap befejeződtek.

A fontos és igen forgalmas 
útvonal épitése gróf Teleki 
János a „MATHEOSz1* elnök- 
vezérigazgatójánaka kereskedel
mi minisztériumban eszközölt 
sürgetésére történt, mert gróf 
Teleki János mint bácsmegyei 
földbirtokos, aki a helyi viszo
nyokkal mindenképpen isme
rős és a lakosság érdekeit és 
kívánságait is szemelőtt tar-

Ismereten méreggel menmérgezte magát 
tegnap délután a strandfürdőn egy bajai 

kereskedösegéd.
Kinos szenzációja volt tegnap dél

után a bajai strandfürdőnek. Kele
men Sándor a fürdő népszerű tu
lajdonosa vette észre 6 óra tájban, 
hogy egv 26—28 év körüli fiatal
ember, aki már egész délután a 
strandon időzött, rosszul lelt.

A jószivü Kelemen bácsi nagy 
készséggel sietett a fiatalember se 
gitségére ecettel és tormával igye
kezett eszméletre téríteni, de kisér 
Jete mind hiábavalónak bizonyult, 
úgy hogy végül is a mentőket kel 
lett segítségül hívni.

A Bácsbodrog vármegyei iskolánkivüli 
Népművelési Bizottság ülése.

Julius 15-én tartotta vitéz dr, Baj 
say Ernő alispán elnöklete alalt 
Bácsbodrog vármegye Iskolán Ki 
vüli Népnevelési Bizottsága idei év
záró ülését, melyen részt vetlek 
dr. Szalay Tibor, Lantos György, 

csak keret, tartalommal a ha
tóságoknak a társadalomnak 
keli megtöltetni ; reméljük, 
hogy a belügyminiszter nagy 
jelentőségű kezdeményezését 
a hatóságok és a társadalom 
egyaránt megértéssel támogat
ják majd.

totta, megértette, hogy mind 
közlekedési, mind kereskedel
mi szempontból elsőrangú ér
dek fűződik az útvonal utol
só 6 km. szakaszának építé
sét. Állandóan 100 bácskai 
földmunkás dolgozott a nagy 
tempóval épített útszakaszon.

I ami a munkanélküliség csök
kentése szempontjából is ko- 

| moly esemény volt. Bár a hi- 
I vatalos átadás még nem tör
tént meg, az útvonal kiépí
tésével a forgalom nyomban 

j megindult és máris igen élénk 
! az uj útszakaszon.

A mentők a kórházba szállították 
az eszméletlen fürdőzőt, akiről meg 
állapították, hogy azonos Hegedűs 
Sándor kereskedősegéddel.

A vizsgálatnál kidéi ült, hogy He
gedűs Sándor a lakásában még a 
déli órákban 15 ismeretlen mérget 
tartalmazó pasztillát vett be, azon 
bán a mérgezés tünetei csak órák 
múlva jelentkeztek.

Az életunt fiatalembert nagyon 
súlyos állapotban vitték a mentők a 
kórházba Kihallgatni még nem le
heteti.

dr Péterfia Fülöp föszolgabirák, 
Szutrély Lipót v. orsz. képviselő 
főkormánytanácsos, Sáify Elek gazd. 
felügyelő, Mézes János p ü. szám
tanácsos, Szemző Antal kerületi 
felügyelő, Szabó D. Béla tanító, 

Holics Gábor jánoshalmai ipartes
tületi elnök, viiéz Epres Lizót népru. 
titkár, előadó és még sokan a tagok 
közül.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 
megnyitójában hangsúlyozta, hogy 
amikor átveszi a népmivelési bizott
ság elnöki székét, szigorúan ragasz
kodni óhajt azokhoz az elvekhez, 
melyeket alispáni székfoglaló beszé
dében lefektetett s tervei megvaló
sításához kéri a bizottság tagjainak 
támogatását.

Vitéz Epres Lipót népmivelési tit
kár ismertette ezután az 1935—36. 
tanév beszámolóját, amelyből kitű
nik, hogy a Népmivelési Bizottság 
rendezett 7 analfabéta tanfolyamot, 
11 alapismeretterjesziö, 15 népmi- 

i veléisi, 19 ének és zene, 13 nőne
velési, 2 egészségügyi, 3 gyümölcs
termelői, 3 háziipari (kosárfonó), 9 
ügyességi tanfolyamod

Műkedvelői előadást rendezett 
85-öt, melyeken a dalárdák 25, a 
zenekarok 24 számmal vettek részt.

190 rádióelöadást is közvetetett a 
bizottság,

Bácskában van összesen 78 könyv
tár összesen 17.179 kötettel:

Könyvolvasó volt a megyében 
összesen 5809, akik összesen 18.495 
kötet könyvet olvastak.

A népmivelési előadások száma 
a megyében összesen 263 volt, me
sedélutánt 450 et rendeztek a bi
zottság megbízásából.

A népmivelési előadást hallgatók 
összes száma 60 987.

A jelentést nagy örömmel vette 
tudomásul a bizottság, majd letár
gyalta a jövő évi munkaprogramot.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán be
jelentette, hogy a jövő évre tervbe 
vette kulturház vagy népház építé
sét, mely a múzeumi és népművé
szeti elemek megőrzésének céljait 
is szolgálni fogja.

Az alispán a kérdés részletes elő
készítésére egy szükebbkörü bizott
ságot küldött ki.

A jövő évi munkaprogram az ed
digi tapasztalatok tanúságain épült 
fel mégis azzal a határozott célki
tűzéssel, hogy fokozottabb erővel 
küzd az analfabetizmus ellen s 
igyekszik a gyümölcstermelés szak
szerűbbé tételének propagandát csi
nálni.

Tervbe vette a bizottság, hogy 
járásonként egy-egy vetitő gépet 
szerez be.
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harisnyák, keztyük, 
fehérneműk, retikülök, 

rövid árúk
cikkek

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
REINHODT DiVMCSARNOKBAH BAJA

Lugkövet ívott és tegnap este bor^m-ss 
kmok között meghalt a kórtmbsti 

egy bácsbarsódí kislány.
Megrázó szerencsétlenség történt í 

Bácsborsódon. Zórily József földmi- i 
vés 3 éves Franciska nevű kisleánya 
egyedül játszadozott a szülői ház 
udvarán.

A kis Franciska közben meg 
szomjazott és elindult vízéit. Még 
mielőtt édesanyja észrevehette volna, 
a kislány víznek néz*.- a mosáshoz 
kikészített lugkövet, felhajtotta az 
edényt és ivott belőle. A borzalmas ; 
méreg hatását már a következő pil- i 
lanatban érezte és velölrázó segély 
kiállások között habzó szájjal esett 
Össze. Édesanyja kétségbeesel t»m 

Kik pályáznak a Bácsmegyráél betöltésre 
váré öt izgatást gyakornoki állásra.

rohant a kislányhoz és borzadva 
ismerte föl a szerencsétlenséget. 
Azonnal orvoshoz fordultak, aki 
nyomban a bapi közkórházba vi 
tette a kisgyermeket.

Zórily Franciskát még tegnapelőtt 
délután behozták a mentők a baj í 
közkQrházba, de segíteni nem lehe
tett rajta. A kis Franciska borzai 
más kínok közöli tegnap este meg 
hdt.

A szerencsétlen szülők ellen, aki 
két rendkívül megrázott gyermekük 
halála, gondatlanság miatt indul el
járás. 

halma községben dr. Zámbó Endre 
járásorvossal az éléti igen képzett 
és hivatása magaslatán álló orvosi 

: kar küzd a kórokozó betegségek 
ellen és a lakosság is mindinkább 
megélli az egészségvédelmi lőrék 
vések fontosságát, ami annál inkább 
is mindegyre sürgető, mert a nem-

I zetpus/titó jelenség legnagyobb rom
bolásál a zsenge és fejlődő korban 
levő ifjúságon, tehát a jövő gene
ráción végezi,

A község képviselőtestülete az 
I elmúltban megtartott közgyűlésen 

Az e*sö fecske.
A francia parlament meg- | 

szavazta a hadiipar államosí
tását.

Ez a határozat ellenkezik 
ugyan a tiszta liberális gazdái-

elhatározta, hogy a tüdővész ellen 
küzdelem fokozására belép a „Ba- 
ranyi Pálffy" gyermeklüdőgümőkór 
elleni akcióba és erre a célra 600 
pengős támogatást szavazott meg.

A képvisi löteslüiel a támogatást 
azzal a kikötéssel biztosította, hogy 
a hozzájárulás erejéig elsősorban 
szükség esetén a jánoshalmai gyér 
mekeket részesítik gondozásban.

A képviselőtestületnek ezt a ha
tározatát a vármegye kisgyülése is 
jóváhagyta.

kodási rendszerrel, de egybe
esik a mai kor szociális és hu
mánus irányvonalával.

Reméljük, követik a többi 
| államok is.

Az általános érdeklődés központ 
jában áll már hetek cfa a Bács- 
megyénél betöltésre váró közigaz
gatási gyakornoki állások sorsa. 
Megírtuk, hogy a megye három 
dijas és két dijíal m közigazgatási 
gyakornoki állásra hirdetett pályá
zatot.

A pályázati határidő julius 15 én 
jáit le, s eddig az időig tizenöt pá
lyázd érkezett be az alispán) hi
vatalhoz.

A pályázók között vannak dr 
Lidi Pál, dr. Herlelendy Béla, dr 
Bánrévi György, Jobbágy Jenő, dr 
Lantos Károly, dr. Fe’iföldy Ernő

Jánoshalma község komoly akció® indít 
a tüdögümökor letörésére.

Csak a közelmúltban és nem egy 
ízben tettük szóvá a bácskai ember 
halandóság fokozásában olyan nagy 
arányokat öliő nemzelpusztitó kárt : 
a tüdővész.l.

A vármegye mai vezetősége célul 
tűzte ki, hogy az tddiginél is több in
tenzitással dolgozik a közegészség 
ügy érdekeiéit és igy elsősorban 

dr. Mészáros János, dr. Finnel. 
Vilmos, dr. Bocsai Iván, Kiss Ma 
nyi, dr. Stöckl Ferenc, Gábor Sán 
dór, dr. Baranyi Bálint, dr. Szélin 

i ger Nándor.
A pályázók dr. Stöckl Ferenc 

kivételével valamennyien bácskaiak, 
i A kinevezéseket dr. apatini Fern- 

bach Bálint főispán még a napok 
bán eszközölni fogja.

A dijas közigazgatási gyakorno
ki állások javadalma havi 120 P. 
és lakbér, a díjtalan gyakornoki ál
lásoké havi 80 pengő.

A kinevezéseket egész. Bácská
kéban érdeklődéssel várják.

teljes súllyal és energiával a tüdő 
vész elleni küzdelmet veszi fel, mi 
vei kétségtelen, hogy a tüdővész 
okozza a legnagyobb pusztítást 
Bácska lakosságában. A tíidőgümő- 
kórral erősebben sújtott területek 
közé tartozik a megye legnagyobb 
és szinmagyar községe a 16,000 
lelket számláló Jánoshalma. János-

1 teiéja.
A pénzügyi kormány tervbe vette 

a sok apró vidéki pénzintézet fú
zióját. Ennek szükségességét leg
utóbbi költségvetési beszédében is 
erősen hangsúlyozta dr. Fabinyi Ti
hamér pénzügy tnioíszler.

Sátoralján, Egerben, Mohácson és 
Pécsett folynak sikeres tárgyalások;

Baján 14 pengő 45 fillér ®z állomási 
búzaár.

A Futura utján ma nyilvánosságra 
kerültek az úgynevezett állomási 
búzaárak s ezzel az uj búzatermés 
értékesítése szilárd alapot nyer.

Az uj búzatermés értékesítésének 
szabályozásáról Darányi Kálmán dr. 
a miniszterelnök helyettesítésével 
megbízott földmivelési miniszter ki
jelentette, hogy az értékesítési le- | 
helőségeknek idejében való biztosi- . 
fása, valamint a búzaáraknak jelen ; 
légi világpiaci alakulása annak el- , 
lenére, hogy az idén a tavalyinál 
nagyobb kiviteli felesleggel kell szá
molnunk — arra az elhatározásra

különösen érdekelhetnek bennünket 
a mohácsi tárgyalások, melyek a 
Mohácsi Takarékpénztár és a Dél
baranyai Bank közöli már a befe- 
j e zéshez k öze lednek.

Az egyesült két intézőt igazgatója 
Ladislaus Viktor a Délbaranyai Bank 

I jelenlegi igazgatója lesz.

bírták a kormányt, hogy az álló 
rnási árakat a tavalyihoz képest má- 
zsánkint 40 fillérrel felemelje.

Az idén hatmadizben lépteti 
életbe a kormány a minimális bú
zaárak rendszerét és ezzel olyan 
értékesítési rendszert konstruált a 
magyar gazdatársadalom számára, 
amelynek előnyei szinte felmérhe- 
tetlenek.

Ennek az állomási árnak fenn
tartása a folyó- termésévben a Fu
tura feladata lesz. A Futura ebből 
a célból kiterjesztette bizományosi 
hálózatát és repíilőbizothágok révén

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert érát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan iáró férfi és nfil karórák 2 évi jótállással már 6 pengátál.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és bnlL^köveket a leg^a^atrabb áron veszek.
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fog gondoskodni arról, hogy azok
ban a helységekben, ahol állandó 
bi/oniányi s i nincsen, a bu/akiná 
latot, ha a kereskedelem nem vá
sárol, felvehesse.

A szerződés ily biztosított pia
cokon : Olaszország, Ausztria, Svájc, 
Hollandia es Belgiumon kívül h h 
tőség vau még további bu/.amennyi 
ségek elhelyezéséi e, az esetben, ha 
a fenti államoknak lekötött 7.2 mil
lió mázsán kívül még maradna fe
lesleg.

Utcai 2 szokás j 
Sakál fürdőszobával 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
É'deklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2 , házmesternél.

Musso^cii levese egy 
bácskai magyar 

tanítóim.
Érdekes és ériékes levelet 

kapott Greiner Gyula Mada
rason lakó nyugalmazott igaz
gató tanító a napokban. A le
velet Mussolini olasz minisz
terelnök megbízásából Osvaido 
Sebastiani titkár küldte az öreg 
pedagógusnak, aki még május 
hónapban üdvözölte az ola
szok nagy miniszterelnökét, a 
volt tanítót, abból az alkalom
ból, hogy a fasisztaforradalom 
tizennegyedik esztendejében 
dicsőségesen befejezte a leg
nehezebb gyarmati háborút. 
A magyar szövegű üdvözlésre 
a következő választ küldte 
most a Duce személyi titkára:

„Igen tisztelt Uram !
Az a kedves kötelesség ju

tott nekem, hogy közöljem 
Önnel : a Duce nagy örömmel 
fogadta üdvözletét s viszonzá
sul azért a csodálatért, lelke
sedésért és ragaszkodásért, 
amellyel feléje fordult, azt kí
vánja, jusson el Önhöz az ő 
legmelegebb, hálás köszöneté.

HÍREK
— Készül a bácskai községek 

uj husvizsgálati szabályrendelete. 
Madaras község a lobbi bácskai 
község példájára uj husvizsgálati 
szabályrendeletet készilell. A sza
bályrendeletet a vármegye kisgy ülése 
is jóváhagyta. Ugyancsak jóváhagyta 
a rnegyegyülés Kunbaja mod<>sitott 
hús vizsgálati szabályrendeletét.

— Eltörölt közmunkaadók. Csá
bija kél, Jánoshalma három, Tompa 
két és Csikéria község egy esetben 
rendelte el a behajthatatlan, illetve 
tévesen kivetett borfogyasztási adó 
és közmunkaváltság törlését.

Aki friss és egészséges 
akar lenni

és e/ akarja kerülni, hogy kemény 
/elveri a széke, emésztése meg le
gyen zavarna, folyton fajion a feje 
és bőre tele legyen mindenféle pat 
tartással, az igyék hetenként egyszer 
kétszer reggelizés előtt egy pohár 
természetes „Ferenc JÓZStff" kese
rűimet. Köz kór házakban végzett or 
vasi megfigyelések szerint a 
Ferenc József viz gyorsan, biztosan 
és igen enyhén hat s ezért kivált
kép a gyomor-, b'él , vese-, máj és 
epehólyagbetegek használják szive 
sen.

— Rosszul lett a hőségtől. 
Nuszpl Mária a Bajai Posztó- és 
Takarógyár mtmkásnője tegnap dél
után inunkakö/beu hirtelen rosszul 
lett és összeesett. Megállapították, 
hogy rossziiilél->t a hőség okozta.

— Talált Villa. Találtak egy da
rab vasvillát Jogos lulajd no- ', 
az álbirnrendőségen álveh li.

— Elveszett ezüst evőeszközök. 
Csátalja Bút monostor Baja közötti 
o s/águlon elveszett 1 vászon törlő 
ruhába csomagolt különböző ezüst 
evőeszköz. A rendőrség felhívja a 
megtalálót, hogy a törvényes követ
kezmények terhe alatt az állam 
rendőrkapitányságra szolgáltassa be.

— Az „Érettségi" vígjátékkal 
llj/ít a színház. Jövő bélén.
baton este kezdi meg rövid ven
dégjátékát a Péc-i N-rnzeti Színház. 
A Kö zpo »ti Sri iház. kellemesen 
hűtött s/iihá/termében az Éi -Us-gi 
vígjáték brillians előadásával hódítja 
meg újra Baja váró-, közönség--! 
kedvenc színtársulata.

— Mennyi autó szalcd Magyar
országon 1 A legutol só statisztikai 
kimutatások szerint teher es sze
mélyautó 17632, motorbicikli 27584 
van üzemben Magyarországon. Az 
aulobolizmus erősen fejlődő irány
zatot mutat, ami az olcsó kisko
csiknak köszönhető

— Külön ügyosztálya van a nö
vényvédelemnek. Az. idei gyű 
mölcstermé.-; a kedvező értékesiléxi 
lehetőségek az eddiginél is nagyobb 
mértékben irányitották a kormány 
figyelmét a gyümölcstermelésre. Ma i 
már a versenyképes, hibádan gyü
mölcstermelésnek egyetlen alapja az 
észszerű védekezés a növényi kárt- 
tevök ellen. A kérdés fontosságát a 
földmivelésügyi minisztérium telje
sen felismerte s a növényvédelmi 
ügyek intézésére külön ügyosztályt 
állít fel. A gázdatársadalom nagy 
örömmel üdvözli az uj ügyosztályt 
s reméli, hogy működése nyomán 
megszűnik a védekező szerek rend 
kívüli drágasága.

— Akinek foglalkozása minden 
erejük megfeszítését követeli, 
igyanak hetenként legalább egyszer, 
reggel felkeléskor 1 pohár természe
tes „Ferenc József" keseriívizet, 
mert ez szabályozza a bélmüködést, 
előmozdítja a gyomoremésztésf, fo
kozza az anyagcserét, javítja a vér
keringést, megnyugtatja az idegeket, 
egészséges álmot hoz és ezáltal új 
életerőt teremt.

A Dobszay csáida 
Jó halpapr ihása, 
Minden este várja, 
Nincsen sehol párja. 
Cigány húzza rája. 
Szúnyogok kizárva!

SPORT.
Szép reményekkel

a kecskeméti Kiskuiviadalra 
a bajai Ma ve sportifjusága.

A bajai MOVE portsz'kosdálya 
I* lkesen le- zülődik a kecskeméti 
kiskunviadalra. A válogatóversenyt 
Tahién József ügyvezető elnök je 
Iul lében biztató eredménnyel foly
tatták 1 ■

A tegnap megtartott selejtező ver
seny a bajainknak jó esélyeket ígér. 
Kei számban volt, válogató verseny. 
A 400 m. úszásban : 1 Hernády
J zsef 6 perc 19,8 mp. idővel. A 
100 in. háluszásban : I, Csabai L. 
1 perc 31.2 mp. 11. Tóbiás 1 p 33 
mp. idővel. A versenyzők nagyon 
s ' p tréningről tettek tanúságot. 
Ugyancsak könnyedét) úszott Mául 
a 2xlC0 rn-r s gyórsuszásban : 1 p.
118 mp., illetve 1 p. 15 mp. alatt, 
l)( s/poly 400 m es mellúszást 7 p. 
3 mp. alatt végezte. Az elért ered 
menyek a kiskímviadalon. is jó ered
ményeket ig/rnek, ámbár a bajai 
aknak számolniuk kell azzal, hogy 
a kecskeméti uszósport igen fejlett, 

tudvalévőén a kecskeméti csapat az 
I. B. osztályban játszik. A bajaink 
a 100 m. gyors és hát, a 100 m. 
hát (s 200 m. mml, a 3xl00 m. 
vegyes st.-íetab h, es a 4x100 rn. 
gyorsus ásó • n indulnak.

A b j.ii ifjúság uszósportjára fel
tétlenül i jo lih-lássál van az 
egyesület v» z.tTíjseg’nrk öntudatos, 
eneik igus munkája es igen sokat 
je.-n', liojy Tdii :r» József rendőr

1 föfelugyeű-'\ vezető dnök annyi 
■ ügy.s/.i í tel karolja fii a Move 
i if|u- ; -pi.-ribvli lo-ábbfejleszlését. 
| Eriéi a szellemről egyébként min

demu I beszédesebb tanúbizonyság
i az ifjúság lelkes- dese és célludalos-
I ■‘•ági.

-.aptulajdonOB : 
Ur. mi? i. 6 i« fe L.

0 Sz-u tislvánon,
£.1438110 Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
| fűszerüzlettel és trafik joggal.
i É'd klödni lehet : Mándity Mátyás 

ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

. BELVÁROS legforgalmasabb helyén

Cim a kiadóhivatalban :
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Az Astra Biztositő R.T.
(Az Istituté Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Siztositá Intézet, magyarországi 

leányvállalatának)

bajai föiigynelisége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

Lágy baltáwtt fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hédfarüu cserép 
Hornyolt cserép 
Fával éftetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJÜTímCSAEB ÁRBAN KAPHATÓ

Katgyürii 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portiaméi cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Orimhui és Társa ja

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés Honnan? Indulás

• Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátasz.ék, 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

/4 01 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Rátaszék, Ba|« 14 15 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 i 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 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

□

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

vékeny 
vékony 
sprstQít

lágy dorong 17
kemény borong 
lágyfa g-ként

30
3

P
P
P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

É £ C Szenkereskedelmi
W H ÍC ! ö Részvénytársaság 

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

Nőfehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Ounakavícs kopár falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva 

julius 13-161 julius 20-ig
Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HVŰMDaVÁLLALAT.

nwiwm mammgikWMw

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Háté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicaoart).

Bakanek e> Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
»n Baia,


