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Járási mémiL
Magyarország kezd a jogá

szok nemzetéből a műszaki 
emberek nemzetévé átalakulni. 
A túltengő jogászpálya mind
jobban vészit jelentőségéből s 
helyébe lép a közvetlen ter
melő munkát végző műszaki, 
gyakorlati, gazdasági pálya.

Igaz, hogy jogi egyeteme
inkre és szakiskoláinkra még 
most is tódul az ifjúság ; több 
a joghallgatónk, mint Nagyma- 
gyarországon volt, de ennek 
az a magyarázata, hogy az 
anyagiakban szűkölködő ifjú
ság, mint mezei jogász a leg
kisebb anyagi áldozattal sze
rezheti meg a főiskolai képe
sítést.

Nem válik ártalmára sem 
közéletünknek, sem gazdasági 
sem közigazgatási szolgálatunk
nak, hogy nem válogatós jo- 
gászságunk bármily beosztású 
munkára vállalkozik; a helyes 
célkitűzés mégis az, hogy ifjú
ságunk a mai kor szellemének 
megfelelően inkább a műszaki, 
gazdasági pályára készüljön 
elő.

Az erre való készülés ter
mészetesen annál nagyobb len
dületet fog venni, minél több 
megélhetési alkalom kínálko
zik számára.

Épen ezért nagy örömmel 
kell üdvözölnünk Bornemissza 
Géza iparügyi miniszter kecs
keméti beszédét, melyben a 
járási mérnöki állások rend
szeresítését sürgette.

Aki falun nőtt fel s ismeri 
a falusi élet műszaki és egész
ségügyi elhanyagoltságát, ami 
jó részben az egészségtelen 
és célszerütlenség falufejlesz
tési elgondolásokkal és a tel
jesen találomra bízott építke
zési rendszabályokkal függ 
össze csak az tudja kellőké
pen értékelni, mit jelentene 
járásonként egy szakképzett 
műszaki tisztviselő, mérnökem
ber, aki a járások községeit 
műszaki szempontból irányí
taná és ellenőrizné.

Reméljük az ország költség
vetése mint hasznos beruhá
zást elbírja majd a járási mér
nökök kiadásait.

Lehet-e az egyhangúságból 
hátrányos következtetéseket 

Bevonni ?
Jóhiszeműen nem.
Hogy jön léire az egyhangú vá 

lasztás ?
Úgy, hogy a választási biztos, aki 

törvényszéki bíró, nem fogadja el 
az egyik, vagy másik jelöli ajánlási 
iveit.

Amint köztudomású, ezt a válasz
tási rendszert a Fridrich István féle 
titkos választójogot hatályon kivíil i 
helyező gróf Bethlen István hozta 
be; ugyan ó agyalta ki az ajánlási 
iveket is.

A jelenlegi választási rendszer j 
sokkal kisebb múltra iekinthel visz 
sza, hogysem ki|egecesedetl birói 
gyakorlat fejlődhetett volna ki min
den elképzelhető esetre s igy sűrűn 
jutnak a kirendelt választási biztos- 
birák olyan adott eset elé, amilyen 
még nem fordult elő s amelyikben 
nekik kell dönteniük. A bírák tör- I 
vényszerint nem lehetnek semmi
féle politikai pártnak tagjai; még 
sohasem vádolta őket senkisem po
litikai elfogultsággal s igy ha a gya
korlatban bizonyos irányú döntést 
hoznak, könnyen megtörténhetik, 
hogy az a jogm^gyatázat, amelyet 
ők alkalmaznak, nem egyezik egy 
más bíróság, a közigazgatási bíróság 
felfogásával.

Ember pedig tévedés nélkül csal
hatatlan nincsen, báimily birói pol

Aljas merényletet kíséreltek meg 
Vili. Edward angol király ellen.

A tömeg megakarta lincselni a merénylőt.
Nemcsak egész Angliát, de 

az egész világot állandó izga
lomban tartja az angolok kö 
rülrajongott uralkodója elleni 
tegnap délelőtt megkísérelt 
merénylet.

VIII. Edward király tegnap 
délelőtt nagy ünnepségek ke
retében uj lobogókat adomá
nyozott a testőrgyalogságnak. 
Amikor az ünnepség után a 
királv fényes kíséretével visz- 
szafelé lovagolt a Buckingham 
palotába a St. James-park 
közelében egy férfi áttörte a 
rendőrök kordonját és előre
szegezett pisztollyal a király 

cot töltsön be.
Abból tehát, hogy Ivády Bélát 

egyhangúan választották meg, a 
Nemzeti Egység Pátijára semmi ká
ros következtetést levonni nem lehet.

Ami már most azt illeti, hogy a 
kisgazdapárt a pásztói kerületben 
3000 szavazatot kapott, valami nagy 
elvi eredményre következtetni ugyan
csak nem lehet a kisgazdapárt ja
vára, meil aki a falu éleiét ismeri, 
az nagyon jól tudja, hogy a falu 
egvrésze azért megy a másik pártra, 
mert a sógor, koma, vagy szom 
szód, akivel haragban van az ellen 
kező pártra szavaz, vagy azért megy 
az ellenzékbe, mert egy port el
vesztett, mert az adóját szorították, 
mert valami kihágás miatt megbün
tették, vagy meit az öregapja is 
ellenzéki volt.

Szóval minden kerületben szá 
molni kell egy csomó szinte „hiva
talból?' ellenzékkel.

A pásztói kerület 8000 szavazói 
nak 1365 ös szótöbbsége az irány
adó és jelenti annak a népi politi 
kának a sikerét, amely fáradhatat
lan és kimerítő munkával napról- 
napra dolgozik, hogy az ország 
polgárságát felvilágosítsa és a Nem
zeti Egység politikája számára meg 
nyerje. 

i felé rohant. Már egy lépésre 
| volt a királytól, a szörnyüség- 
| tői megdöbbent tömeg moz
dulatlanul állt, de mégis egy 

j nő lelekjelenléte megmentette 
a király életét. Utána ugrott 

! a férfinek és abban a pilla- 
i natban, amikor az már a ki- 
i rályra emelte revolverét ráve
tette magát a merénylőre és 
kiütötte a revolvert a kezé
ből, amely nagy koppanással 
a földre esett. A király lova 
a koppanástól megtorpant és 
felágaskodott ; az uralkodó a 
merénylőre nézett, azután 
mintha mi sem történt volna

sarkantyúba kapta lovát és 
nyugodtan tovább lovagolt.

Természetesen a pillanatnyi 
I megdöbbenés után a rendő
rök rávetettek magukat a me
rénylőre és a Lyde-parki őr
szobára vitték.

A merénylő Mac Mabon 
András György nevű londoni 
újságíró. Az elejtett nagy ka
liberű és emberölésre alkal
mas pisztoly csőre volt töltve, 
azonkívül a merénylő zsebé
ben még két élesre töltött 
tölténytárat találtak és a ki
rály arcképét.

A merénylő tagadja, hogy 
bántani akarta a királyt, célja 
— vallomása szerint — tisz
tán csak tiltakozás volt.

Az aljaa merénylet meghii 
sulása egész Angliában határ
talan örömet keltett és a 
király a világ minden részé
ről az üdvözlő sürgönyök ez
reit kapta már eddig is.

Horthy Miklós kor
mányzó a Turul 
Disztáboroiásín.

A Turul Szövetség Kisújszállási 
Nagykun Bajtársi Egyesülőié a kor
mányzó tiszteletére Kenderesen a 
Kulturházban tartotta meg diszlá- 
borozásál. A disztáborozáson meg
jelent Horthy Miklós kormányzó és 
neje, valamint ifj. Horthy István is. 
A Turul Szövetség központjának 
képviseletében megjelent dr. Vég- 
várv József országgyűlési képviselő, 
a Turul Szövetség országos főve
zére, aki köszöntötte a megjelent 
kormányzói párt, majd mint a Tu
rul ors/ágos fővezére, megtartotta 
avató beszédét, melyben többek kö
zött a következőket mondotta :

— Ma tizenhat éve nyolc bajtársi 
egyesület alakult 1500 főnyi taglét
számmal, s jelenleg 110 bajtársi 
egyesület működik a Turul Szövet
ség fővezérlete alatt szerte a hazá
ban. A Szövetség mai taglétszáma 
közel 30.000 fő. Ezt az eredményt 
a bajtársi eskübe vetett mélységes 
hit s ahhoz való törhetetlen ragasz
kodás hívta életre.

Ezután Bornemisza Géza ipar
ügyi miniszter mondotta nagyhatású 
beszédében :

A háború előtti magyar ifjúság, a 
magyar intelligencia elszakadt a
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

Kői 
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

ilrdő
cikkek

nagy választékban
REiNORDT DIWCS^RNDKBAN BAJA

falvaktól, nem volt meg az. a kap 
csolatuk, ami ma. Ezt a kapcsolatot 
legelőször az a háborús ifjúság vette 
fel a magyar falvakkal, amelyik a 
háború ulán hazaözönlvea frontok 
ról kétségbeesetten látta, hogy egye 
sek Szent István birodalmát milyen 
eszközökkel s hogyan akarják tönk
retenni. Ez az. ifjúság volt az, amely 
megalakította a bajtársi szövetsége
ket, célul tűzte ki a nemzeti irány 
megerősítését és lefektette alapjait 
az azóta egyre jobban erősödő né
pies politikának. Tudatában volt 
annak, hogy a nemzet jövője az 
ifjúság k ezében van. A népies po 
lilikét sürgető magyar ifjúság meg
mozdulásának eredménye volt a 
tavaly megrendezett és nagysikerrel 
zárult egészségügyi kiállítás s ugyan
ez az elgondolás indiija el Szent 
István napján azt az Egészség Vo 
natot, amely az uj magyar ifjúság 
felkészültségéről, komoly hazasze- 
etetéről, fajszereletérfil'. tesz tanú

bizonyságot.

Szenzációs cg talál
mány a bicikEilopátok 
megakadályozására.

Az egyre szaporodó kerékpár- 
tolvailások nemcsak a tulajdonosok
nak okoznak nagy anyagi károkat, 
hanem az. illetékes hatóságoknak is 
nagy fejtörést szereznek ezek az 
apró bűnügyek, amelyek főleg kis- 
egzisztenciákat károsítanak meg ér
zékenyen.

Tegnap délelőtt a budapesti fő 
kapitányságon Török Ferenc szer- 
s/ámlakatossegéd igen érdekes és 
értékes találmányt mutatott be, mely 
alkalmasnak látszik a kerékpár Io 
pások végleges megakadályozására.

A találmány légnyege a kerék
pár kormányának közepétől négy 
fekete számjegy domborodik ki a 
fehér alapból.

A kerékpárosnak, aki ügyes ba
jos dolgát elakarja végezni, nem 
kell megkötöznie, vagy különböző
lakatokkal lezárnia biciklijét, hanem 

a számtábla felét leemelni a géptől 
és csak a számjegyek alsó része 
marad a féltáblával rajta. Egy gomb
nyomásra a biztoiitó zár lecsukó
dik és ezáltal a kerék íerögziiődik. 
Ezt a zárat sem mégjobban lezárni, 
sem kinyitni nem lehet osak akkor, 
ha a számtábla felső részét vissza
teszi a táblára.

A feltaláló találmányát már úgy

Julius vására a véres választmá
nya elé kerül a vaskút! képviselőválasztók 

névjegyzéke.
Baja város országgyűlési képvi 

selőválaszlói névjegyzéke ügyében a 
város központi választmánya már 
véglegesen meghozta döntését. A 
kiigazított, vagyis az érvényben levő 
névjegyzéket nyilvánosságra is hoz
ták és a legutóbbi városi közgyű
lésen a törvényhatósági bizottság 
tagjaival is közölték. A közgyűlé
sen akkor fel is szólalt ez irányban 
dr. Ernszt Lajos ügyvéd és kifogá 
solta a nagyszámú törlést, amit a 
névjegyzéken eszközöltek. A város 
vezetősége azonban tájékoztatta az

Aranypecsétgyürüs ismeretien férfi 
holttestét fogta ki tegnap a bajai 

Dunából egy könyvkötősegéd.
Tegnap délután fél 4 óra tájban 

a bajai Vén-Dunaágban fíirdőzők 
egy úszó holttestet láttak a vizen. 
Bagóczky János 23 éves könyvkötő 

I segéd, S/.entgyörgy utca 61. számú 
lakos csónakba ülve a holttest ulán 
indult és a vasúti hid túlsó oldalán 
a Mátyay-vendéglő közelében ki 
fogta a holttestet.

A rendőrbizottság dr. Arnold Alá 
joz tisztifőorvossal hamarosan meg
jelent a helyszínen és nyomban in
tézkedtek, hogy a hullát a közkór
ház ravatalozójába vigyék.

A vizsgálat megállapította, hogy 
az ismeretlen valószínűleg a jobb 
társadalmi körökből való, mintegy 
30 év körüli 170 cm. magas férfi. 

szerkesztette meg, hogy az a bi 
cikli rendszámon alapszik, amelyet 
a közeljövőben a hatóságok köte
lezővé tesznek.

A szerszámlakalos szenzációs ta
lálmányát á rendőrségen kívül a 
posta műszaki osztályán is bemu
tatta, ahol ugyancsak alkalmasnak 
találták a lopások megakadályozá
sára.

érdekelteket, hogy a töt léseket tör
vényes alapon kellett elrendelni, 

i mert igen sok polgár nem tudta 
igazolni választójogosultságát.

Idetartozik, hogy a névjegyzék 
végleges számának megállapításához 
hozzájön a vaskuti névjegyzék. A 

■ vaskuli képviselőválasztók névjegy- 
, zekét már szintén összeállították, a 

kifüggesztése és a felszólamlások is 
megtörténtek. A jegyzékkel a város 
központi választmánya julius végére 

’ összehívandó ülésen foglalkozik.

| Emellett bizonyít az a tény is, hogy 
| kezén és lábán is az ápoltság nyo

mát lehetett észrevenni. A hulla 
mintegy 10 napig leheteti a vízben 
s arc.i már erősen elváltozott.

A Duna ismeretlen halottjának 
ruházata mindössze úszónadrágból 
állott, igy semmiféle igazoló Írást 
nem találhattak nála. Jobb kezének 
gyűrűs ujján azonban nehéz arany 
pecsétgyűrű volt, remek ötvözéssel 
készített U. J. monogrammal. A 
rendőrségnek eszerint ez az egyet
len támpontja, hogy a halott sze
mélyazonosságát kideríti, azonkívül 
valószínűleg segítségül szolgál a sze
mélyazonosság megállapításánál a 
halott hálrafésült hosszú és igen 

gondozott sötétbarna haja is.
A holttesten bűntény nyomát nem 

észlelték.
Bagóczky Sándor az idén már a 

második holttestet fogta ki a Du
nából.

Még ofeben a hónapban Fel
építik a közkórház járvány- 

pavílíonját.
A bajai közkor ház I. számú jár- 

ványpavillonjának építése hetek óta 
lázas tempóban folyik. Az átépítés 
nemcsak méreteiben nagyobbitja 
meg a járvánvpavillont, hanem belső 
eloszlását is modernebbé teszi, mi
nélfogva rendeltetésének is inkább 
meg fog felelni. A munkálatok már 
majdnem befejezés előtt álltnak, 
illetve most végezik a mázoló és 
szerelési munkákat. Még e hónap
ban teljesen elkészülnek az építke
zéssel és augusztus elején a pavil- 
lont átadjak rendeltetésének. Az 
építkezés 8000 pengőbe kerül.

Háromszázharmincegy 
csecsemőt gondoz a bajai 

Stefánia.
A Stefánia Anya és Csecsemő

védő Intézet bajai fiókja fennél ása 
óta igen komoly és fontos munkát 
végez. A Sléfániának nem kis része 
van abban, hfigy Baján, mint má
sutt is, sikerült a gyermekhalandó
ságot a minimálisra csökkenteni.

A Stefánia a modern gyermek
gyógyászat specialistáival Baján igen 
szép eredményeket végez és ma 
már úgyszólván minden csecsemő a 
tisztifőorvosi hivatal, illetve a Ste
fánia útmutatása alapján kapja élet
rendjét.

Baján a legutóbbi hónapban ala
posan megnövekedett a Stefánia 
forgalma. Összesen háromszázhar
mincegy csecsemői, kétszázölvenhat 
kisdedet gondoztak és meglátogat
tak huszonhat terhes és negyven
négy gyermekágyas nőt.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi Jótállással már 6 pengötfil.

Régi ékszereket, tört aranyat és briliiaö^röveiwt a áron veszek.
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Jánoshalma feless 
s tanitcBakás lesza

kadt csillárjáért.
[IosS'ii Sándor jáuoshalmai tanító 

a községtől kiutalt lakásban lakolt. 
Időközben egyik szobában a ine- 
nyezi't beomlott és összetört a ta
nító értékes csillárja. Hosszú Sán
dor követelte, hogy a község a kárt, 
in.ly nem az ö hibájából történt, 
térítse meg. A képviselő testület 
megtagadta a kártérítést, amiért 
Hosszú Zoltán a vármegye kisgyü- 
lése elé fellebbezett.

A kisgyülés az ügv előzetes ki
vizsgálása után megállapította, hogy 
a leszakadt csillárért valóban a köz
séget terheli a felelőség és János
halmát 116 pengő megfizetésére kö 
telezte.

íme esy újabb kedve? 
romániai csendélet.

Tegnap délután 7 óra tájban hat 
vasgárdista behatolt a Braucove- 
nescu kórházba, ahol az egyik kü- 
lönszobán feküdt vakbéloperáció 
után Mihail Stelescu volt vasgár
dista képviselő.

A vasgárdislák revolvereikkel a 
szó-szoros értelemben szitává lőtték 
a nagy beteg Stelescu!, aki azonnal 
meghalt.

A szinte hihetetlenül elkövethetett 
gyilkos merénylet után a vasgár
disták az utcára menekültek, ahol 
összecsókolództak, majd szétszalad
tak úgy, hogy eddig még egyiket 
sem sikerült kézrekeriteni. Mihail 
Stelescu a Vajda-kormány idején 
volt vasgárdista képviselő

Az volt a bűne, hogy a Dúca 
meggyilkolása alkalmával a Vas
gárda ellen vallott.

Stelescu meggyilkolása óriási iz 
galmat keltett a román fővárosban 
és a nagy külügyi khaoszhoz most 
még a belpolitikai bizonytalanság és 
rémület járul A vasgárdislák ugyanis 
a végsőkig elvannak keseredve és 
újabb gyilkos kirobbanásoktól kell 
tartani.

hírek
— Hivatalban a polgármester. 

Dr. Borbiró Ferenc Baja város pol 
gármestere nyári szabadságáról visz- 
szaérkezett és hivatalos működését 
újra megkezdte.

— Szabadságon. Dr. Puskás 
Dezső h. polgármester ma megkez
dette nyári szabadságát.

— A város kisgyülése. A város 
legutóbb összehívott kisgyüiésének 
mindössze egy tárgya volt. A tör
vényhatóság egv nagyobb építkezé
si ügyet tárgyalt.

— Levente tanfolyam. Jövő hó
napban levente tanfolyam lesz Bá
lán A tanlolyam a bajai és bács
kai résztvevőkkel augusztus 3-tól 
8-ig tart.

— Fej-, váll- és ágyékrheumá- 
nál, íschiásnál, idegfájdalmaknál, 
szaggatásnál és zsáknál a természe
tes ,,Ferenc József** keserüviz rend 
kiviil hasznos h ri. zer, mert korán 
reggel egv pohárral hévévé, 02 
emésztőcsatornái alaposan kitisztítja 
és méreglelenili.

— Kinevezés. A vallás -s köz. 
oktatásügyi miniszter dr. Pataky 
Kálmánná Fehérváry Mária a b jai 
Papp Váry Elemórné női felsőkéi es- 
ked-'lmi iskola helyettes tanárát, 
ugyanazon iskolához felsőkereske-. 
delmi iskolai rende • irásokfatóvá 
nevezte ki.

— Harmincötéves találkozó. A 
bajai áll. lanitókép/.ő intézet 1901- 
ben végzett növendékei ma este a 
Nemzeti Kaszinóban társas vacso
rára gvülnek össze.

— Rejtélyes fa. India természet 
tudósai egy rejtélyes fát tanulmá
nyoznak, melyet a bugali Nilpha 
mari faluban talállak. A fát a fa
lubeliek „ismeretlen fának" nevezik: 
évenként négyszer hullatja el és nö 
veszti újból lombjait és az uj leve 
lek alakja mindig feltűnően eltér az 
előzőktől. A tudósok képtelenek 
megállapítani, milyen növényosztály
ba tartozik a fa és még azt sem 
tudták kinyomozni, ki ültette, vagy 
honnan kerüli Bengálba.

— Egyre terjed a barcelonai 
szállító ipari sztrájk. A kikötőben 
teljesen szünetel a munka, míg a 
sztrájk hatását már erősen érzi az. 
ipar és kereskedelem is

— Összeütközött két katonai 
repülőgép Rio de Janeiro egyik kül
városa felett. Az egyik gép egy 
há/ra zuhant, amely meggyulladt. 
Három repülő éleiét vesztette.

— Nincs baj az élalmiszeráru- 
sitó üzletekkel. A \ áros tisztifő 
orvosi hivatala a legutóbb ismét 
szigorú vizsgálat alá vetette a bajai 
élelrniszerárusitó üzleteket, korcs
mákat, kávéházakat, piacokat, va
lamint a cukrászokat is. Az ellen
őrző ut eredménye teljesen meg
nyugtató, illetve az. állandó ható 
sági felügyelet halasa a nevezett 
üzletek és üzemek tisztántartásán 
erősen érezhető

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

— Aranyérnél, derék- és ke- 
resztfájásiiál, a máj és a végbél 
felé irányuló vértődulásoknál az 
igen enyhe hatású természetes 
„Ferenc József** keseriiviz lehelő 
lég mindennap reggel és este félpo- 
hárnyi menyiségben használandó.

— Még mindig nincs döntés a 
lötérépitkezések és az iskola 
tatarozások ügyében. Az elmúlt 
bán folytatta le a város mü'-zaki 
hivatala a versenytárgyalást az is
kolák szokásos nyári tatarozása, 
valamint a két lőtér építésére be

adott pályázati ajánlatok ügyében.
Az első munka csoportban har

minckét, a másodikban huszonnégy 
ajánlatot nyújtottak be a héjai rpi 
tő iparosok. Az ajánlatié* ők majd 
nem mindkét esetben ugyanazok. 
A város műszaki hivatala a ver
senytárgyalás után nyomban átadta 
az ajánlatokat a száuivevőséi 
az átszámításuk mar megtörtén'. 
Döntés azonb-tn még mindig nin 
esen a munkálatok odaítélése f.löi 
s valószínű, hogy e héten már nem 
is lesz.

SPORT.
A MOVE. úszók Sriránd'.lása 

Bácsalmáson.
A bácsalmási úszók rendezésében 

nagyszabású uszóverseny volt va 
sárnap Bácsalmáson, melyen a bajai 
MOVE 12 tagú uszógárdával vett 
részt. A versenyen u MOVE f Mes
ter Kálmán képviselte. A nagyszám
ban megjelent közönség sorában ott 
láttuk Thurmezey István MOVE el
nököt, dr. Kovacsics József ügyvé 
det családjával.

A versenyt dr. Székely Sándor 
ügyvéd vezette le, mely a követ
kező eredménnyel végződött : 40 m. 
fiú gyors : Rácz bajai MOVE, Friedl 
Bácsalmás, 40 m. fiú mell : Műi y 
II. Bácsalmás, • Péterfia Bácsalmás. 

40 m. fiú hát : Rácz bajai MOVE, 
Vészi Bácsalmás. 80 ni. s> nior gyors: 
M--u! bajai MOVE, Muitv I. Bács
almás. 200 m. In mutató mellúszás 
Mirk és ILlénvi (bajai MOVE) holt
ve rsenyben. 40 in hát bemutató : 
Cs.bai, Tóbiás. 4x40 m senior sta
féta : Ba'.' i MOVE 1 34 2 p., Bács
almás 1 42 00 p A versenyt vízi 
póló mérkőzés követte, hol a tar- 
lalél<<siii kiállóit bajai MOVE-t 
ílácsrmás 4:1 aránybn megverte.

A v rseny után a bácsalmási 
vendégszeretet lü-.dökiő megnyilat
kozása volt a Magvar Kertben ren
de ett táncos piknik, hol a bajai és 
bácsalmási úszók együtt táncoltak 
a reggeli órákig.

Laptulajdonos;
Itt. KliEZV CEHEI.

iá Sz.'ntistvánon,
Mari, ,vc 6. sz. alatti 

családi ház 
fűszer ü/lel tel és trafik joggal.

É'deklődni lehet : Mándily Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

BELVÁROS legforgalmasabb helyén 

üzlethelyiség 
KIADÓ I

Cim a kiadóhivatalban :
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Az Altra Biztosító R.T.
(Az Istitutó Nazioisale déllé Assicurazioni, 
Olaiz Állami Biztosító Intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

1 Ü

■

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

vékony 
vékony 
Mimiim

lágy dorong 17
kemény dorong 
íágyfa q-k«ent

30
3

P
P
P

FENT! ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

55! STl

O Bf í Szénkeretkedelmi 
¥ & K I X 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 32.
Lágy baltázott fa

„ vékony dorong 
Kemény vékony dorong

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kutgyürü
Cementcsöveh
Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGIUTÁNYOSABB Á3BAN KAPHATÓ

Portlsnd cement 
üstökűt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőgor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Srünhut és Társa és cen,eTeíXár16on

A Mav. menetrend május 15-től:
Érkezés H o n na u ? Indulás

Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bálaszék, 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. 
Bálaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsulmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs. Bátaszék. Baja 14 15 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 | 47
Bálaszék. Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Báliszék 18 55
Bálaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria 1

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 13-16! julius 20-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NVOMDAVÁLLAIRT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Bau.


