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A szellemi együttműködés 
és Magyarország,

Alig néhány héttel ezelőtt zajlot
tak le a Szellemi Együttműködés 
nemzetközi egyesületének ülései Bu
dapesten, amelyeken egész Európa 
kulturális és szellemi életének leg
ragyogóbb képviselői, legkimagas
lóbb egyéniségei vettek részt. Öröm
mel és megelégedéssel o'vastuk most 
azt a hirt, hogy a Szellemi Együtt
működés genfi ülésén legmelegebb 
köszönetét és háláját nyilvánította a 
magyar nemzetnek és a magyar 
kulturális élet tényezőinek a meleg 
fogadtatásért és megállapította, hogy 
a bizottság ülései még soha nem 
hoztak oly szép eredményeket, mint 
a budapesti eszmecsere.

A magyar nemzet természetesen 
a legnagyobb szeretettel és öröm
mel fogadta a világ szellemi, tudo
mányos és irodalmi életének nálunk 
megjelent kiváló képviselőit, amint
hogy mindig örül a szivünk, ha 
külföldi országok vendégei látogat 
nak el hozzánk. Minden ilyen láto
gatás egy újabb rést üt azon az 
elszigeteltségen, amely a magyarsá
got évszázadokon át Európa többi 
országaitól, az idegen nemzetektől 
szinte légmentesen elzárta. Minden 
ilyen látogatás jó alkalom arra, hogy 
megmutassuk : kik vagyunk, miben 
látjuk európai küldetésünket és ho
gyan képzeljük el helyzetünket a 
többi európai nemzetek társaságá
ban ? Egészen természetei, hogy 
különös jelentősége volt számunkra 
a Szellemi Együttműködés buda
pesti üléseinek, hiszen már maga ez 
a lény, hogy ez az előkelő nemzet
közi kulturális testület épen a mi 
csonka hazánk fővárosát választotta 
ki üléseinek színhelyéül, különös 
kitüntetés és megbecsülés volt a 
magyar nemzet számára. Néhány 
napon keresztül Budapesten adtak 
egymásnak találkozót a világ legne
vesebb, legkiválóbb itói, leghíresebb 
tudósai, legismertebb művészei, akik 
személyes tapasztalat és közvetlen 
eszmecsere utján ismerkedtek meg 
a magyar szellemi élet képviselői 
vei : a magyar tudósokkal, művé
szekkel, írókkal és ugyancsak a 
közvetlen szemlélet alapján győződ
hettek meg arról, hogy Magyar
ország valóban értékes tényezője és 
nélkülözhetetlen alkotórésze az euró 

pai kultúrának.
Láthatták a Szellemi Együttmű

ködés bizottságának előkelő tagjai, 
hogy itt, a Duna-medence kellős 
közepén, a nyugateurópai kultúra 
és a keleti népek kulturális zónájá 
nak találkozópontján él egy kicsiny, 
megcsonkított, s sorscsapásoktól súj
tott, de évezredes múltra visszate 
kintő, hagyománytisztelő nép, amely 
teljesen megőrizte a maga eredeti 
ségét, a maga különleges népi sajá
tosságait s épen ezért uj színeket, 
különleges árnyalatokat tudott be
hozni az európai népek kultúrájába. 
Láthatták a Szellemi Együttműködés 
külföldi tagjai azt is, hogy Magyar 
országon a megcsonkitottság é'^a 
súlyos gazdasági válság ellenére 
sem csökkent a kulturális élet szín
vonala s a magyar nemzet ma is 
töretlen erővel, friss munkakedvvel 
és kivételes tehetséggel gazdagítja 
az emberiség szellemi birtokállomá 
nyál.

Meg vagyunk győződve arról s 
ebben a meggyőződésben csak meg
erősít bennünket a genfi bizottsági 
ülés elismerése és köszönetnyilvání
tása, hogy Európa szellemi életének 
nálunk időző kiküldöttjei kellemes 
emlékekkel és felejthetetlen benyo
másokkal hagyták el ezt az orszá
got. S reméljük, hogy minden ilyen 
látogatás szaporítani fogja azoknak 
a külföldieknek a számát, akik meg 
értést és fogékonyságot mutatnak a 
magyar nemzet kitűzött céljai és 
törekvései iránt. E törekvések és 
kívánságok között fontos helyet fog
lal el a magyar nemzetnek az a 
követelése, amelynek Tormay Cecil 
adott hangot a genfi ülésen s amely 
arra irányul, hogy a szellemi együtt
működés végre Magyarország és a 
bennünket környező utódállamok 
között is megvalósulhasson. Mert 
igazán nem szolgálja az európai 
kultúra, a béke és a kiengesztelő- 
dés ügyét a mai helyzet, amelynek 
következtében olyan országok ha 
társorompói vannak elzárva a ma 
gyár ész és a magyar szellem ter
mékei elől, ahol nagy tömegekben 
élnek magyar fajtestvéreink, akik 
másfél évtized óta hiába várják szel
lemi igényeik kielégülését, mert a 
magyar könyv, a magyar betű el 

van zárva előlük. Európának végre 
rá kell eszmélnie arra, hogy az 
európai kultúra közösségéből nem 
lehet kizárni, nem lehet kirekesz- 
teni azt az országot, amely — hogy 
csak néhány nevet említsünk — 
Semmelweis Ignácot, Madách Imrét, 
Liszt Ferencet, Munkácsy Mihályt

Barcza Ernő dr.-t földművelésügyi 
adminisztratív államtitkárrá nevezték ki.

Egyik bajai lap minduntalan 
világgá repitette a hirt, hogy 
dr. Marschall Ferenc János
halmái országgyűlési képviselő 
lesz a földmivelésügyi minisz
térium adminisztratív államtit
kára : mi annak idején jelen

A hőségtől kiszédült az ablakon és 
szörnyethalt Baján egy kerékpáros katona.

Tragikus szenzációja van a 
bajai honvédlaktanyának. Ko
vács János 23 éves kerékpá
ros osztagbeli katona szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka 
a laktanya emeleti folyosóján 
szolgálaton volt.

A fullasztó melegben a szol
gálatos katona felnyitotta az 
egyik ablakot és odaült, hogy 
levegőhöz jusson. Ahogy elcsi
gázottan az ablakpárkányra 
ült, megszédült és az ablakon 
át az udvarra bukott. A sze
rencsétlen fiatalember össze
tört tagokkal eszméletlen álla
potban terült el a földön. A

Zomborchevich István tragikus szerencset- 
lensége és halála nemcsak Baján, de az 
egész megyében mélységes megdöbbenést 

és osztatlan részvétet keltett.
Zomborchevits Antal garai föld* 

birtokosnak egyetlen István nevű 
25 éves fiát, hözgazrfasági egyetemi 
hallgatót, aki állami csere aetióval 
négy hónapi gazdasági tanulmány
aira küldetett ki az egyetem részé
ről Olaszországba és a múlt hetek
ben Liltoria gazdasági berendezését 
tanulmányozta, folyó hó 17«én sze
rencsétlenség áldozata lelt. Biztos 

adta az emberiségnek és elérkezett 
az ideje annak, hogy a sokat emle
getett kölcsönös jóindulat a szellemi 
együttműködés terén a bennünket 
környező államok hivatalos ténye
zőit jobb belátásra és méltányos 
magatartásra bírja.

tettük, hogy a hir minden ala
pot nélkülöz.

Most megtörtént a kineve
zés : Barcza Ernő miniszteri 
osztályfőnök lett az adminisz
tratív államtitkár.

szerencsétlenséget azonnal ész
revették és a fiatal katonát a 
kórházba vitték, de sérülései 
olyan súlyosak voltak, hogy 
még útközben a mentőautó
ban meghalt.

A tragikusvégü Kovács Já
nos szüleit értesítették a sze
rencsétlenségről.

Kovács János tragédiájának 
előzménye is van. Két nappal 
előbb fürdés közben került 
halálos veszedelembe, de ak
kor társai kimentették, ezúttal 
azonban a segítség már hiába
való volt.

adataink a halálos szerencsétlenség 
körülményeiről még ezidőszerist 
nincsenek, az hírlik azoban, hogy 
kerékpáron Littoriéból Rómába akart 
menni és útközben egy teherautó 
pótkocsijába kapaszkodva vontatta 
magát, amikor is egy fordulónál *z 
utszéli kőhöz, oly szerencsétlenül 
(jtőd^H, hogy — noha aeoanal kór 
házba szállították — mire a kór-
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Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk •

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
házba ért, meghalt. Szülei holttestét 
hazaszállittatiák. Nincs még ezidő
szerint hírünk arról, hogy az autón 
ideszállitandó holttest mikor ér Ga- 
rára és hogy a temetés mikor lesz. 
Erről e helyütt majd külön adunk 
le közlést. Az iiy szerencsétlenül 
elhunyt Zomborchevich István egye
temi hallgató, egyetlen fiú gyermeke 
Zomborchevits Antal garai földbir
tokosnak s a Zomborchevits család 
•zen agának egyedüli fiú ivadéka 
volt. Zomborchevich Antal egész 
Bácskában közmegbecsülésnek ör
vendő személy, aki a megyei köz
életben mint megyebizottsági tag, 
állandóan tevékeny részt vesz öt 
és családját ért ezen súlyos csapás 
mindenkiben a legnagyobb részvétet 
váltja ki. Az elhunyt fiú a bajai 
gimnáziumból került az egyetemre, 
nagy reményekre jogosított fiatal
ember volt, akit ismerősei, barátai 
a legmelegebb szeretettel vették 
körül.

Tudomásunk szerint a temetésre 
Bajáról sokan óhajtanak Garára ki 
utazni. Tekintettel azonban, hogy a 
vonatközlekedés igen kedvezőtlen, 
szolgálatot akarunk tenni az érdek
lődőknek, hogy közhírré tesszük, 
miszerint a temetés idejére néhány 
baratja a családnak és az elhunyt
nak, autóbuszt óhajt felfogadni. Ezek 
megbízásából felkérjük mindazokat, 
akik a temetésre óhajtanak kimenni, 
hogy ezen szándékukat akár tele
fonon, akár levelezőlapon, vagy 
személyesen közöljék dr. Jelich Mi
hály ügyvédi irodájával (telefon
szám 492), hogy az autóbuszjárat 
beállítható legyen. A temetés előre 
láthatólag vagy 21 én, vagy 22 én 
lesz.

Magható mozzanata van Zotnbor 
csevics István utolsó napjainak. A 
szerencsétlen fiatalember mintha 
csak megérezte volna a drámai vé
get, néhány nappal halála előtt az 
olaszországi Liiioriából levelet irt 
bajai barátjának ifj. Lukin Sándor
nak s abban meleg hangon kéri, 
hogy nevében üdvözölje ismerőseit.

A revíziós gondolat győzelme
Montreuxban.

Ma voneinak be a török csapatok a Dardanella övbe.
Isztambulból érkező hírek szerint 

a török csapatoknak a Dardanellák 
és a Bosporus zónájába való bevo
nulását mára, hétfőre tervezik, köz
vetlenül azután, hogy Montreuxban 
aláírták a megegyezést. A zóna

Kitünően sikerült Baján a Magdolna-napi 
országos vásár.

a körúti híd megnyitása rendkívül érezhető volt a vásár 
forgalmán.

Tegnap volt Baján a nyári, úgy
nevezett Magdolna-napi országos 
vásár. A rekkenő kánikulai hőség 
ellenére a vásár forgalma igen nagy 
volt. Egész napon át népesek voltak 

i a vásáron kiállított sátrak, Bácská- 
; ból és Délpestmegyéből, de a Du

nántúl közeli községeiből is igen 
i sok vásározó jött Bajára /\ ható- 
; sági megállapítás szerint a vásár 
i forgalma jóval felette van az elmúlt 

évi Magdolna-napi vásár eredmé 
I nyének. Különösen áll ez a kirakó- 
j vásár rövid- és texüll áru forgal

mára. Ezekből a sikkekből igen je
lentékeny mennyiséget adtak el a 
jobbára pesti és vidéki vásári áru
sok.

Kitűnő volt az állatvásár forgalma 
is, annak ellenére, hogy külföldre 
ezúttal nem szállítottak,

Megállapítható, hogy a felhajtás 
is jóval erősebb volt a múlt eszten
deinél. Kivételt képez a sertés, mely
ből a felhajtás csekélyebb volt, 

Nem minden búza dőlt meg.
Már a felületes szemlélőnek ' 

is feltűnhetett ezidén, akár va
sútról, akár kocsiról nézte a s 
vetéseket hogy nem minden 
búza dőlt meg. Sokszor két 
egymás tőszomszédságában lé
vő búzatáblán is az egyik erő
sen megdőlt, a másik pedig a

megszállása után azonnal megkez
dik az erődítmények munkálatait. 
A Dardanellákban a partokat 19 
kilométer szélességben katonai zó
nának nyilvánítják, ahova idegen
nek nem szabad belépni.

mert a gazdák az állafvészt jobban 
kiváltó abnormis hőségben nem szi- 

1 vesen kockáztatták a behozatalt.
A forgalom igy is szembetűnő. 

Elkelt a vásáron 329 darab szarvas
marha, 271 ló, 121 sertés.

Szarvasmarha kilója 50—60 f , 
; hízott disznóé 85—90 f. volt, igásló 
' 120 —150 pengőért, kél hónapos 

süldő malac párja 40—50 pengőért 
kelt el.

Különben a tegnapi vásár forgal
mát rendkívüli mértékben növelte 
a vasúti közúti híd megnyitásáváI a 
Dunántúlnak Baja felé történő ori
entálódása. A vásár látogatottsága 
hihetetlen mértékben fokozódott 
azzal, hogy Szekszárdon felüli tol
nai községekből sőt Dombóvár kör
nyékéről is igen sok vásározó ér- 

I kezelt a közúti hídon át Bajára.
A tegnapi vásár fényesen igazolja, 

. hogy a hidvám leszállítása, ha a 
! vár os kellő mértékben kisürgeti, a 
' bajai ipar és kereskedelem íejlődé- 
| sére, igen nagy jelentőségű

megdőlésnek nyomát se mu
tatta, pedig feltételezhető volt, 
hogy a talaj, talajmunka, sőt 
a vetőmag is azonos volt.

Tudjuk, hogy mi okozza a 
megdőlést. Túl sürü, egyenet
len vetés okozza elsősorban, 
közvetve azáltal, hogy a buza- 

növény nem kap elég világos
ságot. Ezért a sorbavetett bú
za sokkal kevésbbé hajlamos 
megdőlésre mint a kézzel ve
tett.

Kevéssé ismert az a tény, 
hogy a megdőlést sokszor egy 
gombabetegség okozza. Leg
gyakoribb oka azonban a tul- 
buja talaj. Legjobb ellenszere 
a megdőlésnek a kalászosok 
szára erőteljesebben fejlődik, 
szilárdabb, a bütykök erőseb
bek. Erről meggyőződhetett 
bárki, ha egymásmelleit fek
vő szuperfoszfáttal mütrágyá- 
zott és mütrágyázatlan búza
táblát megtekintett.

Kürti G. Sándor 
bajai képsikerei.
AZig terjedt el Baján a híre an

nak, hogy itt időzik a bácskai szü
letésű festőművész Kürti G. Sán
dor, máris figyeltek rá Kürti G. 
Sándor, mindjobban méltányolt ere
deti müvésztehetségét bizonyítja, 
hogy Baján is egyre-másra kapja a 
meghívásokat portré festésekre.

A művész megfestette a legutóbb 
vitéz Bessenyői Miklós a Bajai Ta
karékpénztár vezérigazgatóját és 
leányát. A bájos Bessenyői Babci a 
bajai társaság körülrajongott szépe, 
finom törékeny szépségének megfe
lelő keretet kap. Kürti Sándor reme
kül sikerült művészi portréján, mely 
halványzöld estélyi ruhában csip
kék között örökíti meg. A csodála
tosan kifejező pasztellszerű olajfest
mény elevenségét a világos háttér 
nagyszerűen kihangsúlyozza.

Vitéz Bessenyői Miklós életnagy
sága portréja vitézi díszben ábrá
zolja az ismert és érdekes bajai 
közéleti egyéniséget. A kép nemcsak 
sikerült de értékes alkotás és ami
óta kél uj művészi portré a Besse
nyői házba beköltözött egyre töb
ben érdeklődnek a művész után aki 
nyári pihenőjét élvezi a bajai Du
nán.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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.
Pontosan járó férti és nii karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilfeasköveket a legmagasabb áron veszek.
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A vasúti hid élete vasárnap.
Rendkívüli szép idő kedvezett a 

tegnapi nyári vásárnak.
Ha az anyagi eredmények egye

nes arányban állanak a vásár látó 
gatottságával, akkor ezt a vásárt a 
legsikerültebb vásárok közé kell 
számítanunk.

Meglátszott ez a forgalom a köz
útivá alakult vasúti hídon is.

A Magyarország egyik fiatal új
ságírója tanulmányozni óhajtván az 
országutak életét, pénz nélkül rossz 
ruhában járja az országutakat s na
ponta beszámol úti élményeiről.

Vasárnap olyan forgalom volt a 
hídon, hogy a hidfőnél helyet fogva 
valósággal tanulmányozni lehetett az 
országutak életét; az országul vo
nult fel a vasúton.

Mulatságos jelenetek is adódtak, 
A vásár bejeztével hét óra tájban 
cigánykaraván áll meg a bajai hid
főnél — kocsin.

Az egész kocsi afféle közkereseti, 
vagy talán korlátolt felelősségű tár
saság.

A kocsin öten-hatan ülnek; be
fogva két ló, hozzákötve hátul egy. 
Az egész társaság italos.

A leeresztett sorompó előtt meg
áll a fogat; jön a jegykezelő.

Megkérdi az egyik cigány mit 
kell fizetni.

A jegykezelő kiszámítja : 1 pengő 
70 fillér.

Döbbenetes csend fogadja a kije
lentést.

Majd megszólal az egyik cigány 
s felhívja a mellette ülőt, fizesse ki 
a hidvámot.

Hosszú jogi vita követi a felhí
vást, melynek során kiderült, hogy 
minden ló másé, a kocsi is másé, 
sőt a két lóra való szerszám is fe
les. Az egyik cigány a feleségével 
van, többi egyedül képez egy-egy 
érdekeltségi egységet.

A kör utazási társas szerződés
nek az volt az egyik lényes felté
tele, hogy az egyik semmiféle költ
séget nem fizet. Ezt a kikötést a 
társaság nagyobb része elfogadta, 
de volt egy, aki később csatlako
zott a csoporthoz s erről a kikö
tésről nem tudott s nem is akarta 
elfogadni.

Az érvek egyre hangosabbak, 
drasztikusabbak leltek; ostorok és 
botok emelkedtek a levegőbe, úgy
hogy a jegykezelő kénytelen volt 
rendőrért telefonálni.

A rendőr megjelenése aztán vé
get vetett a jogi vitának.

A társaság a hidvám dij 170 fil
lérjének a súlya alatt összeomlott ; 
a rendőri tekintély fedezete alatt 
feloszlatták a társaságot ; kifogták a 
lovakat; vitte kiki a magáét; el
osztották a lószerszámokat ; mikor 
aztán a kocsi ló nélkül csupaszon 
állt, az egyik lovassal mégis meg
egyezett a kocsi gazdája s a fogat 
azután egy lóval ment át a hídon ; 
a többiek kölőféken gyalog vezették 
át saját lovaikat és fizették meg 
természetesen külön külön az átke
lési dijakat.

Lehet, hogy megosztva talán job- 
I bán jöttek ki s a hid túlsó oldalán 
i ismét összebéküliek. Nem tudjuk, 
I de ugylátszik a hidvám nagysága 
i mégis hátrányára van a forgalom

nak. Hallottunk öt tagú bajai csa
ládot, amint az általa hidvám címen 

! fizetett 80 fillért sokalta
A mai filléres időkben valóban 

elérkezett az ideje annak, hogy a 
hidvámot minél hamarabb mérsé
keljék.

Gyöngvősbokrétára 
és orizágzászlóavatő 
ünnepségre készülő

dik Érsekcsanád.
Bajával határos Érsekcsanád 

községben nagyszabású kettős ün
nepségre készülnek. Augusztus 2 án 
délután 5 órakor a községi nagy- 
vendéglő udvara „Kunszentmiklósi 
és Uszódi Bokréta" közreműködé
sével Bokréta napot tartanak.

Ugya nezeo a napon délelőtt 11 
órakor lesz a népművészeti kiállítás 
megnyitása, délután 4 órakor pedig 
az országzászlót avatják fel ünnepi 
programmal.

A délutáni Bokréta-ünnepség mü 
sora : A Kunszentmiklósi Bokréta : 
Szentmiklósi szőlők alatt dal, Szent 
miklósi stirü csárda dal, Sapkatánc 
és seprütánc, Legénytánc, Törökös 
tánc, Kun verbunkos tánc.

Az Üszodi Bokréta programja : 
Körbokázó, Mulatós tánc, Kigyó 
tánc, Vánkos tánc (Csókjáték), Gub 
banlós tánc, Mars

Az Érsekcsanádi Kisbokréta : 
Szöllöőrzés hujjantás, Népies gyer
mekjátékok, Érsekcsanádi Bokréta 
Menyasszony kísérel, menyasszony 
beköszöntő, Ridázás, Menyasszony- 
táncoltatás, Lippenős tánc, Márto- 
gatás.

Az ünnepségre a belépődíj : fenn
tartott hely 1 pengd, ülőhely 60, 
állóhely 30 fillér.

A Böki éta ünnepély után tánc
mulatság következik, erre nem kell 
külön dijat fizetni.

HÍREK
— Az angol király távirata a 

kormányzóhoz. Az angol király el 
len elkövetett merénylet Magyaror
szágon is mély felháborodást keltett. 
A szerencsés kimenetel felett érzett 
örömnek adott kifejezést, a kormány 
zó amikor táviratban üdvözölte VIII. 
Edward angol királyt. Az uralkodó 
vasárnap meleghangú táviratban 
válaszolt a kormányzónak.

— Előléptetés. A kormányzó a 
kultuszminiszter előterjesztésére Ko
vács Antalt a bajai állami fiú fel
sőkereskedelmi iskola igazgatói cím
mel felruházott tanárát a VI. fiz. 
osztály 3. fokozatának megfelelő 10. 
fiz. fokozatba léptette elő.

Aki friss és egészséges 
akar lenni

és el akarja kerülni, hogy kemény 
legyen a széke, emésztése meg le
gyen zavarva, folyton fájjon a feje 
és hőre tele legyen mindenféle. pat 
tanússal, az igyék hetenként egyszer 
hétszer reggelizés előtt egy pohár 
természetes „Ferenc József** kese- 
rüvizet. Közkórházakban végzett or
vosi megfigyelések szerint a 
Ferenc József Víz gyorsan, biztosan 
és igen enyhén hat s ezért kivált
kép a gyomor-, bél , vese-, máj- és 
epehólyagbetegek használják szive 
sep.

— Találtak egy darab sport sáp 
kát, egy kerékpárt és egy kalapot. 
A jogos tulajdonosuk kellő igazo 
lássál az államrendőr kapitányság 
52 számú helyiségében a hivatalos 
órák alatt átveheti.

— Elveszett egy h erek ezüst pú
der doboz. A rendőrség felhívja a 
megtalálót hogy a törvényes követ
kezmények terhe alatt a rendőrka
pitányságra szolgáltassa be.

Utcai 2 szobás 
lakát fürdőszobával 
fűlhető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2 , házmesternél.
Cim a kiadóhivatalban :

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

j életerőt teremt.

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

Laptuíajdonos; 
ór. KHéZy LCHEL.

KlsSff A Szentistváüon,
Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
füszerü/lettel és trafik joggal.

i Érdeklődni lehet: Mándity Mátyás 
I ingatlanközvetítőnél, Hunyadi-u. 10.

j BELVÁROS legforgalmasabb helyén 

üzlethelyiség 
ODÓ!
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Az Altra Biztosító R. T.
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító Intézet, magyarországi 

leanyvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

Iroda : Hajnald-u. 13.
Telefon : 42.

TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.

Telefon: 195.

03
in

dorong 5i™ké"1 17
30 

3

vékony lágy
vékony kemény dorong 
aprítok! lágyfa Q-ként

p 
p 
p

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

£ OT £ £ Szénkereikedelmi
W Cfet I £ 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.
Lágy baltázott fa

vékony dorong
Kemény vékony dorong

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égeteitmész

Kutgvürü 
Cementcsövek 
Cementváiyuk

Porthnd cement 
Ültökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez 

Kátránypapir és minden más építőanyag.
LEGJÖTÁNYÓSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portiandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban hármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Griinhut és Társa BAJA C— Tel'efo’rióo"

A Máv. menet end május 15-töl:

Ejjeii 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 20-tAI iulius 27-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(£u@ovicapart).Érkezés 
óra perc H o ti n a n ?

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, 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 Bálaszék, Ujdombovár
lb 47 Pécs, Bátaszék, Bala 14 15 Hercegszántó

IS 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

IS 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 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 1 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
hátában Raia,


