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Jobb jövőt!
Ez. a magyar cserkész kö

szöntés talán most aktuálissá 
válik. A német—osztrák meg
egyezés olyan európai légkört 
teremt, mely közelebb hozza 
az embereket egymáshoz.

Talán enyhülni fog a mai 
kor egyik uralkodó eszméje : 
az önellátásra való törekvés.

Talán engedni fog merevsé
géből a nemzeti gondolat, s ér
vényesülni fog az a felfogás, 
hogy minden nemzet a maga 
nemzeti génuszát, ne az egye
temes emberi érdekek ellen, 
hanem inkább azok javára fej
lessze.

Európa úgy látszik válasz
úihoz érkezett s talán-talán 
rátér a kölcsönös engedékeny
ség és megértés útjára.

Ennek az újonnan érvénye
sülni kezdő szellemnek legfőbb 
akadálya még mindig a kisan
tant, a három utódállam ha
gyományos politikája, melyet 
legjellegzetesebben Titulescu, 
román külügyminiszter képvi
sel.

Titulescu most lemondott, 
mert a német—osztrák meg
egyezés nyomán kelt európai 
hangulat, nem kedvező a kis
antant számára s nyilván a 
nagy protektor : Franciaország 
politikai vereségét jelenti.

Nem merjük Titulescu le
mondását komolyan venni, mert 
lehet, hogy ez is csak tőle 
megszokott szinészkedés, mely- 
lyel saját nemzetét ijesztgeti, 
de valószínű, hogy a rossz ro
mán belső állapotok mégis csak 
hatást fognak gyakorolni a ro
mán vezető körökre, a király
ra, a román nemzet egyéb 
politikai tényezőire.

Az egymásrautaltság gon
dolata nemzetközi vonatkozás
ban is érvényesülni fog.

Nem tekinthetjük lényegte
len jelenségnek a csehszlovák 
világhirü fürdők segélykiáltá
sát sem. Üresek a fürdőhelyek. 
Nálunk a Balaton melléke pa
naszkodik. Úgy látszik baj van 
azoknál a rétegeknél is, me
lyek eddig a válság súlyát 
nem érezték s a bajok általáno
sabbá válása mégis csak meg

értőbb hangulatot váltott ki 
közvetlen körülöttünk elő ál
lamok uralkodó osztályainál is.

De elősegíti a megértőbb 
hangulat, a békére való törek
vés érvényesülését a legyőzött 
központi hatalmak kétségtelen 
gazdasági és katonai megerő
södése.

Azutódállamok fölényes ka
tonai biztonsága megszűnt ; 
Franciaországhoz hűnek utol-

Dr. Péner Miklós főrabbi elbocsá
tását követeli a bajai izr. hitközség.

Mint értesülünk a bajai iz
raelita hitközség képviselőtes
tülete folyó hó 12-i gyűlésén 
azt az egyhangú határozatot 
hozta, hogy az augusztus 2-án

A békességre
A békességre, nyugalomra való 

törekvés csak akkor érték, ha az 
komoly.

Nem lehet komolynak venni ak
kor, amikor egyszerre hideget is, 
meleget is fújnak.

Nem tekinthetjük komolynak, ami
kor ugyanaz a lappéldány egyik 
oldalán a főispán és alispán békére 
való törekvését hirdeti, a másik ol
dalon pedig könnyű humorral csip 
kelődik olyan hírek terjesztésével, 
amelyek kitaláltak és semmi komoly 
alappal nem bírnak.

Ilyen mese a nagybaracskai áldo-

Nem okozott a bácskai búzában kárt a 
rozsda, jelenti Sárfy Elek gazd. felügyelő.

A gazdasági munkálatok teljesen megszüntették 
a mezőgazdasági munkanélküliséget.

Sárfy Elek, Bácsinegye és Baja 
város gazdasági felügyelője a mező 
gazdasági helyzetről érdekes jelen
tést adott.

Az. őszi gabonák aratása folya
matban van. A buzikalászok nagy
sága és a szemek fejlettsege kielé
gető. A búza levélzetén, — elvétve 
a száron is — több helyen fellé
pett a rozsda, de kárt nem oko 
zott, helyenként hesseni légy és 
torzsgomba káitélele látható. A hu 
zából közepes termés várható, mert 
igen iok a megritkult vetés. Minő
sége jó. A rozskaláiizok többnyire 

sónak Csehszlovákia bizonyult 
— egészen a tegnapi napig — 
amikor a Csehszlovák minisz
terelnök Bécsben termett, hogy 
a római paktumhoz való csat
lakozást felkínálja. Ez kétség
telen a feltétlen francia orien
táció lazulását jelenti, aminek 
folytán elérkeztünk ahhoz az 
időponthoz, melynél már való
ban remélhetjük a jobb jövőt.

| megtartandó nagygyűlésnek dr. 
I Péner Miklós főrabbi folya- 
í matban levő fegyelmi ügyé- 
I bői kifolyólag, a főrabbi elbo- 
I csátását fogja javasolni.

való törekvés.
| másra való készülődés, meg a szö
vetkezeti telefonálás. Sem az egyik, 
sem a másik nem történt meg.

Ami pedig azt a magyarázatot 
illeti, hogy mindenki ott dolgoztat 
ahol akar, általánosságban igaz, az 
adott esetben azonban nem. A kir. 
törvényszék, sőt a kir. Ítélő tábla is 
a mi felfogásunknak adott igazat, 
amikor a kenyérterrort kifejtett 
kisgazdapárti gazdákat jogerősen 
megbüntette.

Reméljük, hogy a bíróságot nem 
fogja senki politikai elfogultsággal 
vádolni.

nagyok és teltek, sok helyen abla
kosak.

Az őszi árpa cséplése folyamai 
bán van, szeme kissé szorult, a ta
vaszi árpa erőteljes fejlődésíi, kalá 
svai legtöbb helyen nagyok, a sze
mek fejlettek. Szára közepes ma
gasságú. A zab zászlaját kihozta, 
többnyire szép magas és sürü nö
vésű, kezd sárgulni. A tengeri a 
bőséges csapadékra s a rákövet 
kező meleg időjárásra erőteljesen 
fejlődik; levélzete üde zöld színű, 
a korai féleségek címerüket hány
ják.

A burgonya erőteljesen fejlődött, 
dús lombozatu. A gumók egészsé
gesek, fejlettek és szép számban 
találhatók. A korai fajták részben 
már piacra kerültek.

A cukor és a takarmányrépa erő
teljes. A levélzete üde zöldszinü, a 
talajt elborította.

A mesterséges takarmányok kö
zül a lucerna második kaszálása jó 
közepes terméseredménnyel befe
jezve. A zabosbükköny kaszálása 
és betakarítása megtörtént. Csala- 
mádé jól fejlődik.

A rétek szénájának kaszálását 
befejezték, termést betakarították, 
a hozam jó közepes.

Gyümölcsfélék közül a kajszin 
igen jó termést ad, mig alma, körte, 
szilva közepes, dió jó termést igér.

A szőlőkre a meleg időjárás ked
vező volt,

A mezőgazdasági munkásviszo
nyok jók, valamennyi mezőgazda
sági munkás aratási vagy cséplési 
munkához jutott, igy munkanélküli 
mezőgazdasági munkás nincsen.

ötvenegy betege van 
a bajai Tüdőbeteg 

Gondozó intézetnek.
A bajai Tüdőbeteg Gondozó In

tézetnek a beteglétszáma ismét ag
gasztó. Csak az elmúlt hónapban 
ötvenegy újabb beteget vettek fel a 
tüdőbeteg gondozóba. Az állandó 
nagy létszámmal szemben megnyug
tató, hogy a bajai tüdőpavillon élén 
igen szakképzett, nagytudásu orvosi 
kar áll, amely ezenfelül roppant 
energiával és lelkiismeretességgel 
küzd a nemzetpusztitó kór ellen, 
annál is inkább, mert Bácska és 
Baja népegészségügye országos vi
szonylatban is igen rossz helyen 
áll a tüdővész elleni küzdelmet ille- 
tflleg.

A hónap folyamán a rendelések 
száma kétszázötvennyolc, a tejfo
gyasztás ezerháromszázötven liter 
volt. A tüdőbeteggondozó b-tf'gei 
közül legutóbb hárman meghaltak.

— A német—osztrák kibékülés 
mindig jobban kétségbeejti a kisan- 
tantot. Hod/sa titokban Bécsbe és 
onnét Svájcba utazott. Prága fegy
verkezésért ordít. Titulescut örökös 
szenátorrá nyilvánította a legfelsőbb 
semmitőszék.
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

Fürdő 

cikkek 

nagy választékban

Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
DöntüH a megyegyűlés a mefellebbexett 
jánosbalmai Dáuárt-szerzödés ügyében.
a Déván tartozik <n27ad.11 az Anna-malom biztosította 

kedvezményeket, de többié nem kötelezhető.
Jánoshalma község lopviselőles 

tülele a legutóbb megkötötte a pót- 
szerzödést a Dévát Ital. Ez ellen a 
pólszerződés ellen Bernálh Zoltán 
fellebbezett.

A fellebbezéssel a legutóbbi kis- 
gyüléséit foglalkozott a vármegye. 
A bonyolult villany ügynél kompli
kációt okozott az is, hogy a községi 
fogyasztók nagy része, mert a já- 
noshalmai Anna-malom egyenáram 
mai dolgozott, beszerezte magának 
az egyenáramú villanyórát.

Mivel a Dévárt váltóáramot al
kalmaz, ezek az órák használhatat
lanok. A Dévárt kötelezettséget 
vállalt aria nézve, hogy az egyen- 1 malom által kwattonkint 
áramú órákat megváltja és helyette bolt 1 pengős 
váltóáramú órát ad, azonban ezétt 
rendes bérleti dijat követelt, amit a
felszólaló Bernálh sérelmezett.

A fellebbezés e részének a kis- 
gyülés helyt adott és csak úgy 
hagyta jóvá a pólszerződést és a

fi Frontharcos Szövetség 
országos nsgyta^ácsá ülése.

Tomboló lelkesedéssel ünnepelték a Szövetség országos 
vezetőségét.

Ntgy érdeklődés előzte meg az 
Oiszágos Frontharcos Szövetség ez- 
évi julius 12 iki évi küldött közgyü 
lés i, mely a méltóságteljes fegyel 
me't-iiseg jegyében minden zavaró 
momentum nélkül zajlott le.

Az ország minden frontharcos 
csopoljából kiküldött sokszáz, dele 
gatus közgyűlését a dalárda „Hi
szekegy" e után gróf Takách Tolvay 
József ny. altábornagy, országgyű
lési képviselő, a Szövetség országos 
elnöke nyitotta meg, — majd vitéz 
Mándoky Sándor ny. tábori főes
peres emlékezett m g frontharcos 
szokás szerint megható imában a 
világháborúban elesett magyar hő
sökről. 

képviselőtestület határozatát, hogy 
a vállalat mindazon esetekben, mi 
kor a fogyasztók a tulajdonukban 
levő órát megváltatni kívánják, kö 
teles lesz ugyanolyan használt, de 
váltóáramú órát adni helyette azzal 
a feltétellel, ha mindaddig, inig az 
üzemképes lesz, azért az óláért 
dijat nem szedhet.

Az Anna malom adott a község
nek az általa elfogyasztott áram 
után húsz százalék kedvezményt. 
Bernálh azt kívánta, hogy a Dévárt 
hasonló kedvezményi biztosítson a 
fogyasztóknak. A kisgyülés annak 
megállapításával, hogy az Anna- 

megsza 
egységárból húsz szá 

zalék kedyezmény mellett a község 
80 fillért tize ett s a Dévárt ugyan
ilyen díjszabási áll tpilolt meg — 
tehát a községet károsodás nem ér
heti — a fellebbezésnek ezt a ré
szét elutasítják.

Beszéde végén a kürt „Ima" je
lével, zászlótisztelgés mellett kegye
leti tiszteletadással adóztak a front 
harcosok elesett bajtársaik emléké 
nek.

Gróf Takách-Tolvay József or
szágos elnök megemlékezett a fran
cia frontharcosok julius hó 12 iki 
verduni emlékünnepélyétől, melyen 
a világ valamennyi nemzetének front- 
hircos kiküldöttei részt vettek.

Minthogy a magyar kiküldöttek 
— éppen évi közgyűlésükre való 
tekintettel nnn lehetlek eleget a 
meghívásnak, az Országos Nagyta
nács távirati deklarátiót intézett a 
francia frontharcosokhoz, melyben 

a világbéke törekvések iránti kész- | 
ségéiől biztosította a verduni em
lékünnepen összegyűlt delegátuso
kat, — de kihangsúlyozva azt is, 
hogy a magyar frontharcosok a vi
lágbékét csakis a jog és az igazság 
alapián, tehát a méltánytalan béke
szerződések revi/iója alapján tartják 
meg valósit hatónak.

A deklarátió megszavazása után 
a Nagytanács tagjai elénekelték a 
magyar Himnuszt.

Az indítványok tárgyalása során 
a küldött közgyűlés egyhangú ha
tározattal elítélte egyes politikai 
pallóknak és a Szövetségen kívül 
álló személyeknek — valamint egyes 
sajtóorgánumoknak a Szövetség és 
annak vezetősége ellen folytatott

Elképesztő és szörnyű erkölcsi fertőt 
leptetek ie SHalasosi.

Egy 94 éves szatir borzalmasan beteges tizeiméi.
Kél nap óta megdöbbentő és 

visszataszító erkölcsi fertő ügyében 
nyomoz a halasi rendőrség.

A rendőrség a szörnyű és elké
pesztő ügyben hivatalos értesítést a 
további nyomozás érdekében nem 
adott ki.

Halasi munkatársunk erről az 
ügxről a következőket adta elő:

Már széliében hosszában min 
denki beszéli Halason, beszélnek 
már az öreg emberrel kapcsolatban 
hosszú hetek óta és ezekben a be 
sz.élgetésekben arról van szó, hogy 
egy 64 éves „látszólag" törött öreg 
ember fiatal leányokra vetette ki a 
hálóját, mig most azután ez sikerült 
is neki egy serdülellen 10 éves 
leányka révén.

A fiatal leányka bele is betege
dett az állati merényletbe és a 
rendőrség az öreg sz.atirt letartóz
tatta.

Az öregember letartóztatása után 
nem tagadta a bűncselekményt, 
mindent beismert. Tagadta azt hogy 
beteges hajlamai vo nának és büsz
kén kérkedett vele, hogy ő még 
„fiatalnak" érzi magát.;

támadásait és aknamunkáját. A kül 
dőlt közgyűlés egyhangú lelkesedés
sel telte magáévá azt a javaslatot, 
mely szerint a frontharcosok parla
mentje kéréssel fordul a hazafias 
és komoly magyar sajtó illetékes 
tényezőihez, hogy lapjukban csakis 
a valóságnak megfelelő és csakis 
olyan közleménynek adjanak helye’, 
melyek a magyar közéletet külföldi 
vonatkozásban nem diszkredilálják. 
Ne történhessék meg az, hogy egyes 
magyar lapok hasábjain megjelent 
cikkek — melyek sok esetben va
lótlanságokat közölnek, — argumen
tumok lehessenek a velünk nem 

1 barátságban lévő államok parlament 
jében es közéletében.

Később azonban megtört és meg
bánást mulatott, sajnálkozott lelté
nek elkövetése felelt.

A kislány is mindent őszintén el 
mondott, még azokat a borzalmas 
részleteket is melyek igazolják, 
hogy beteges hajlamú emberrel áll
nak szemben a hatóságok.

A magáról megfeledkezett öreg 
szatiit átadják a kalocsai ügyészség
nek és a kalocsai törvényszék fog 
Ítélni felette.

Megvolt a távuszás 
Budapest és Ercsi 

között.
Budapest és Ercsi között 

I vasárnap távuszóverseny t ren
dezett a MUE. A verseny 30 
kilométeres távján Páhok lett 
az első, mig a nők versenyét 
Szenesné nyerte. Az uszóver- 
seny, amely ilyen hosszú tá
von teljesen egyedülálló, nem
csak fárasztó, hanem hajme
resztő is volt a résztvevők 
számára, mint azt a verseny

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 

___ Ékszert órat_ajándéknak.
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 és női karórák 1 évi jótállással már 6 pengéiéi.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilÜMaköv^Mt a áron veszek.
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győztesének, Páhok Istvánnak 
elbeszéléséből megtudtuk.

— Rossz rágondolni erre a 
versenyre — mondotta Páhok 
—, mert a szép időben történt 
start után elkapott bennünket 
a vihar és fejünkön diónagy- 
ságu jégdarabok koppantak. 
Nem volt mást tennünk, mint 
a viz alá bújni. A vihart még 
csak elbírtam volna, de egy 
kilóméterrel a cél előtt olyan 
élményben volt részem, ami 
megfagyasztotta a vért ereim
ben. Éppen erősítettem az 
iramon, amikor kezembe akadt 
valami. Odafordulok, látom, , 
hogy egy meztelen hulla. Elő
ször-rosszul lettem, majd igye
keztem erről a helyről minél 
messzebb kerülni. Talán ez 
az oka, hogy utolértem a ve
zető Vojteket és megnyertem 
a versenyt. A hullat azután 
kifogták.

A gyilkos ha?cok u'íárt eíín- 
duit dicsőséges útjára krisztus 
Aityaszcmtegyhaza, hogy sze

retett és békét vigyen 
Abesszíniába.

XI. Pius pápa bíborokból és ma 
gasrangu főpapokból bizottságot 
alakitolt Etiópia papi hierarchiájá
nak megszervezésére.

Tizenkét vikáriatust és apostoli 
helytartóságot akarnak létesíteni 
Etiópiában.

A hilléfilés áldozatkész és nehéz, 
de annál dicsőségesebb munkáját 
az olasz szerzetesren dek, különösen 
a szale/.iáuusok és a kapucinusok 
fogják végezni.

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

HÍREK.
— Szabadságon. Dr. R.detzky 

Ágost m. kir. pénzügyigazgató nyári 
szabadságát megkezdte.

--- Budavár emlékbélyegeket 
bocsájt forgalomba a posta. Bu 
davárának a törököktől történt visz- 
szafoglaldsa 250 ik évfordulója al 
halmából a m. hír. posta az ez év 
szeptember 2 ári 10, 16, 20, 32 és 
40 filléres értékekből álló emlékbé
lyeg sorozatot bocsájt ki, melyei az 
összes budapesti és vidéki kincstári 
postahivatalok fognak áru Huni, egy 
vásárló azonban csak <•. teljes so 
rozatot kaphat A 10 ín 20 -filléres 
bélyegek a készlet kifogytáig kor
látlan mennyiségben leszm k kap 
hatók. Teljes lebélyegzetten soroza
tokat, valamint ezen kívül 10 és 
20 filléres bélyegeket a postahivatal 
nál f. év julius hó 25 ig előzetesen 
is meg lehel rendelni. A külön e 
célra készült alkalmi bélyegzővel le
bélyegzett emlékbélyegehel ugyan
csak julius 35 ig a rn. kir. posta 

bélyegértékesil-ő irodájánál kell meg 
rendelni Ér deklödőkneh a posta híva 
lul készséggel ad bővebb felvilágosi 
tűst.

— Az olimpiai magyar torná
szok csikóbőrös kulacsot, kari
kásostort és fokost adnak Hitler 
Vezérnek. A berlini oiimpiászia in
duló tornász csapat soraiban debre
ceni tornászok is szerepelnek. Tő
lük ered az az öllel, hogy a lor- 
nászszövelség debreceni ajándékkal 
k dvcskedjék a németek nagy ál 
lamfőjének és vezérének, mint aho 
gyan debreceni csikóbőrös kulacsot 
ajánlottak fel olaszországi szereplé 
síik alkalmával a Dúcénak is. A 
tornászok tehát debreceni csikóbő
rös kulacsot, karikásostorl és fokost 
visznek magukkal Berlinbe, hogy 
ezeket olt ajándékul adják Hitler 
birodalmi vezérnek.

Minden igényt kielégít:
RÉDEY TEJÜZEME.

— Gyomorbajos embereknek 
nagy megkönnyebbülést okoz, ha 
félórával étkezés élőit három-négy 
evőkanálnyi természetes 
„Ferenc Józse’** keserüvizet vesz
nek be.

— Kétszer dolgozik a villany
szék csütörtökön NewYorkban. 
Csütörtökön este fogják NtwY< rk- 
ban vili .mosszékbe ülielni Fratcis 
Creighlon asszonyt bűntársával, <-gy 
Everell Applegated nevű férfival 
együtt. A bíróság minden fokon 
halálra Ítélte őkel, mert méreggel 
eltellek láb alól Applegaled fele
ségét Az asszony 36 eves és két 
gye; im k anyja. Ezidőszerint agy bán 
fekvő beteg, mert a rekkenő hőség 
miatt napi k óla nem tud enni, 
csali mesterségesen táplálják s alig 
áll a lábán.

— Uj állatorvos. A megye leg
utóbbi kis gy íi lésén meghirdették 
Sásdy Tibor magánállatorvos okle
velet.

— Vasárnap vásár. A nyáti 
úgynevezett Magdolna-napi oiszá- 
gos kirakó és áilalvásár vasárnap 
julius 19 én lesz.

Nagybaracska és a Közműve
lődési Egyesület. Na jybaracska

i község évi öt pengő tagsági díjjal 
i belépett a Baja Bácska Közművelő

dési Egyesületbe. Ezidőszerint már 
majd minden község tagja a vár
megyében a kulturális egyesületnek.

— Mélykút község képviselőles 
tülete határozatott hozott egy pénz
tár ellenőri irodalisz.li állás szerve
zése ügyében z\ határozatban ki- 

. mondották az állás megszerverését, 
ezt a határozatot a vármegye kis- 
gyűlése azonban hatályon kívül he
lyezte, mert újabb tisztviselői állás 
létesítése belügyminiszteri engedély 

, nélkül nem történhetik meg.

Higiénikus tejtermékek :
vaj, sajt, hab tej szín, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 

| készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

Akinek gyakran fáj a 
gyomra.

bélmüködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengült, nyelve fehéres
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes „Ferenc József** he 
serüviz csakhamar szabályozza a 
széhlelélel, n ndbehozza az emésztő 
sél, élénkíti a vérkeringését és jó 
közérzetet teremt. Korhái bizonyít
ván) ok lan u s i t j á k, hogy a 
Ferenc József víz biztos és kelle
mes hatása következtében — kivált
kép iilö foglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas.

— Hová építik ez uj bajai szín
házat? Ne m mostani hit ez, hanem 
a Bajai Hírlap 1903 évi augusztus 
hó 9 iki számából ollóztuk ki. A 

i ,’iír szó szerint igy szól: „Ebben az 
' ügyben a helybeli sziniigyi bízott 

ság f. hó 6 án helyszíni szemlét tar
tott, melynek er edménye az volt, 
hogy az uj színháznak a mostani 
helyén a „Bárány Szálló" felkéri 

i való fölépítésében állapodtak meg.
Úgy látszik azonban, hogy akkor is 

1 rosszak voltak az állapotok s a meg
állapodás dacára nem épült meg a 
városi színház. Ugylálszik egyéb- 

I ként, akkoriban nem nagy érdeklő
dés mutatkozott a színészet iránt, 

\ mert ugyanezen lappéldány „Szini- 
1 kerületünk csődje" címmel vezér-

, széf akkori válságával.

URÁNIA
Juüus hó 15-én szerdán

Léw j6 mintíMális
Második fimíink

Csókra születtem
Legvidámabb magyar tárgyú némelvigjálék 10 f.

16-án, csütörtökön

„Cafe Moszkva**
Második film

Minden swt '
Bűbájos zenés vígjáték 10 felvonásban. ;

Híradó! fcdó!

A Dally Mail jeruzsálemi jelentése 
szerint az angol titkos rendőrség 
megállapította, hogy a palesztinai 
fölkel* sí nagyrészt Moszkva iiányilja 
és szítja. N«mfégiben Tel Avio éj
szakai iész; ben rábukkantak a 
kommunista part főhadiszállására, 
amely közvetlen összeköttetésben 
álloll Moszkvával é onnan kapott 
ut i-iiá .ok ú a zei-diil- sek irányitá

l.dptuib|d<muRS
Vr. 'AHflV t f h f í

BELVÁROS légforgalmi sabb helyén

íisHhdyiség 
KIADÓ I

Ciin a ki idóhivatalban :

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

Szentis’ • ánon,
OölíPJ Máiia Utca 6 sz.. alatt'

í fűszer üzlet tel és tr afikjoggal.
■ É’d-'klődni lehel: Mándity Mátyás 

ing illan közi fűtőnél, Hunyadi ti. 10.
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Az Altra Biztoiitó R. T.
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító intézet, magyarországi 

leányvállalatának)

bajai főügynöksége.
Baja, Raynald-ulca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

Wiesel Sándor
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK 

Iroda : Hajnald u.
Teltfon : 42.

13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195

vékony 
vékony 
sprstoet

lágy dorong ölenként 47 
kemény dorong 
iágyfa q-ként

:liínra^iiRÍSfflÍl!HSsllOTÍEPr!!

Lágy baltáéit fa
„ vékony dorong 

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁKYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Kutgviirti 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
Ültöket fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Griinhui él Társa bÍjaTSS

A Máv. menetrend május 15-töi:
Érkezés 11 o n n a n ? Indulás

H o v á ?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

7 40 Budapest, Kiskun halas. 
Bácsalmás 5 42 Bácsalmás. Kiskunhalas 

Budapest, Csikéria

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

13 19 Budapest. Sárbogárd. 
Bataszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/4 01 Budapest, Kist, un ha les.
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bálaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Hát.,szeli. Bai» 14 15 Hercegszá ntó

/8 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bátaszék 18 55 Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátuszék, Ujdombovár, 
Budapest

P
P
P

re
‘CS

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

30
3

O É ÜM8 IZ C Szénkereikedelmi
W fa K I SZ Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: S2.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tál unitból minden mennyiségben li á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyílva

julius 13-161 julius 20-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
a nvomöhuallalat.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
NvomMnft Rafauelr «. Goldb-röer kánwnvomdáiátwn Ra„.


