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A pártszervezkedés. JL

Ellenzéki lapjaink a kánikulai 
uborkaszezon esemenytelenségél az
zal akarják ellensúlyozni, hogy a 
N'-mzeti Egység szervezkedésével 
foglalkoznak s ha sikerül egy-egy 
blankettát megszerezniük, akkor azt 
— mint valami lenyisszantott fejbőrt 
_ a skalp vadászok diadalordilá- 
sával tűzik tollhegyre s hordozzák 
kőiül diadaljelvényül.

Logika természetesen semmi sincs 
ezekben a cikkekben, érvekkel való 
meggyőzésre nem is törekszenek ; a 
tömegek alacsony ösztöneire tá
maszkodva hangulatot, gyűlöletet 
igyekeznek támasztani — a felvilá 
gositás helyett.

Ezek az ellenzéki lapok a szer
vezkedéstől az alkotmányt féltik. 
Állandóan alkotmányévognak.

A régi, boldog szabadelvű világot 
sírják vissza.

Hát nézzük csak, hogy nézett ki 
Bácska a szabadelvű rendszer fény 
korában ?

Báró Vojirits István, a nemzeti 
munkapárt alelnöke, volt Bácska 
korlátlan diktátora, az ő tudta és 
hozzájárulása nélkül a legkisebb ál
lást sem merték Bac.kában betöl
teni.

Hogyha a családtagok közül csak 
egy volt is ellenzéki — azt az egész 
család az ükunokáig megérezte.

így volt ez Bácskában ; de nagy 
jáhan az egész országban.

A szabadelvű párt uralkodott 
akkor, de a párt csak a képviselő 
klubból állott, vidékén, a falvakban 

• járásokban a párt a főszolgabíró 
hol meg a jegyzőből telt ki.

Ezek dacára akkor senki sem 
féltette az alkotmányt.

Most ezeket a szabadelvű időket, 
mint valami ideális álomképet vará 
zsolják az olvasok elé, holott akkor 
m:» elképzelhetetlen pártabszolutiz- 
mus uralkodott.

Nem változott lényegében a hely
zet akkor sem, amikor a koalíció 

48 as többséggel — került ura
lomra.

Az a szabadelvű, vagy amint ak
ii r mondották szabotlelvü parla-
n. ntarizmus nem volt képes ke- 
r szlülvimii, hogy a hadsereg ma 
g' Koiszági csapatai nemzetiszinü 
z.í szint, ,i tisztek nemzetiszinü kard- 
boilot kapjanak — holott gróf Ap- 
]’ -nyi Albert a beszédek százait 

mondotta e célok érdekében és bar 
célt nem ért, meg sem alkol- 
mányávogott senki.

De ismerjük el a sz.éles népréte 
gek alkotmányos életre való neve 
lésével, arra való előkészítésével, 
nem is törődött akkoriban senki.

Talán — az alkotmányos életre 
való felkészültség nélkül — jó is 
volt, időszerű is volt, hogy olyan 
erőskezü, magyar nemzeti érzéstől 
áthatott emberek kezében legyen 
az ország, egy-egy megye sorsa, 
mint aminő volt Vojnils István báró 
idejében.

Azóta azonban nagyot változtak 
az idők.

A középosztály, a széles népré
tegek, keresztülmentek a világhá
ború borzalmain, szenvedésein, de 
tanításain is. Bejárták a felvilágot, 
ismeretekben, érzésekben gazda
gabbak lettek.

Erre a tömegre rászakadt az. ősz 
szeomlas,. a gazdasági világháború 
minden nyomorúsága s olt -állott 
szervezetlenül, kialakult politikai fel
fogás nélkül, kitéve a szélsőségek 
ostromán ak.

Erekben az időkben egyetlen 
gondosan kiépített szervezett élte 
tudatosan a maga politikai életét: 
a szocializmus.

A magyar társadalom középosz
tályának vékony rétegét a fővárosi 
és vidéki lapok irányították igen 
vegyes szempontok szerint s az. az 
erkölcsi, hazafias oktatás, melyei az 
iskolák k 'zéposztályaiban lörléne 

i lem tanáraiktól szerezlek.
Ezért történt, hogy 1918 bán a 

teljesen szervezetien polgári lárst- 
i dalom elvesztette uralmát s a hoz 
| záképtsl elenyészően csekély számú, 
! de jól szervezett szocializmus vette 

át a hatalmat.
Az azután külön tragédiája volt 

a szocializmusnak is, hogy kezéből 
a hatalmat a kommunizmus csa
varta ki.

Az alkotmányosság helyreállítása 
s az az la eltelt idő azzal a tanú 
sággal, hogy a tömegek szervezet 
lenül hagyva, ismét könnyű prédái 
lehelnek a szélsőség- s irányzatok 
nak ; hogy kial iuult s megerősödött 
világnézet nélkül, az állami rend, a 
nemzeti gondolat megőrzésére és 
fenntartáséra nem elegendő a fegy
veres hatalom, a szuronyok egész 

erdeje sem. Csak természetes, hogy 
a fegyveres erő nem szakadhat ki 
a nemzet testéből sőt inkább kell, 
hogy a n mzeti leieknek letétemé
nyese, kifejezője, látható megnyilat
kozása legyen.

Ezt a nemzeti lelket óhajtja a 
I nemzeti egység szervezete felébresz

teni, tudatossá, lebithatatlanná tenni 
a nemzet széles rétegeiben.

Gömbös Gyula miniszterelnök fel 
ismerte ennek szükségességét és 

; szinte emberfeletti erővel kezdte 
meg három és fél év előtt a Ném- 

; zeli Egyr-eg szervezeteinek kiépité- 
; sét. N .1 könnyű munkára vállal- 
i kozott !

Hiszen mindenki tudja, hogy a 
■ magyar könnyen fellelkesülő, nehe- 
i zen kit; rtó, könnyen kifáradó, be- 
I csületes rzésü. betühivő, mindenki 
I ről csak jót és becsületeset feltevő 

pr-ihr-'f •!.. ; ebből pedig egy mód 
szeres párléletet élő, fegyelmezett, 

; a maga portáján lultekintő, hangú 
; latoknak, célzatos és valótlan újság- 
, cikkeknek nem engedő embertípust 

nevelni nem könnyű feladat.
Itt kiemeljük, hogy mindig fontos 

; volt a középosztály, a régi állam- 
fenlartó köznemesség utódjának, 
politikai szemlélete.

Ezt a középosztályt tizennyolc 
busz fővárosi lap irányította a ma- 

' ga érdekeinek megfelelően. Minden 
, ujságvállalat mögött nagy érdekelt 
. ségek : a nagytőke, a nagybirtok, a 
, szociáldemokrácia, felekezeti szélső 

Ségek stb. húzódtak és húzódnak 
1 meg, melyek kizárólagosan a 

maguk egyéni érdekeiket szolgál
ván, nem a nemzeti erők összefo
gásának célját szolgálták.

A lapok nagy része nem a tár
gyilagos igazságra, nem az irányí
tásra törekedett, hanem a félreve
zetésre.

Ilyen körülmények közölt kezdte 
m< g munkáját a Nemzeti Egység 
szervezete, mely vezéreszméjévé az. 
egymásra utaltság és sorsközösség 
érzésének uralkodóvátélelét telte.

A Nemzeti Egység Szervezete egy 
táborba akarja gyűjteni a jószán- 
déku magvar embereket, hogy a 
bácskai gazda ne akarjon mást, 
mint a dunántúli, hogy a bajai ke
reskedő iparosság ugyanazt akarja, 
amit a tolnai, borsód! ele; hogy a 
pesti kereskedő érlse meg a vidéki 
kereskedő gondjait; hogy a tiszt
viselő értse meg és tudja értékelni 
a földmunkás, iparososztály törek

vései!; hogy a nemzeti társadalom 
széles réteg- i egymást megértve fe
lekezeti és nemzetiségi különbség 
nélkül minden tettükkel, megmoz
dulásukkal munkálják egymásnak 
kölcsönös javát, ami szükségkép a 
haza érdeke is.

A Nemzeti Egység szervezete nem 
azért alakult, hogy állandóan per- 
maneuciával legyen ax öt évenként 
bekövetkező képviselőválasztásokra ; 
hogy időnkint egy kis helyi politikát 
csináljon, korteskedjék, egy két if
júsági hangversenyt, kullurdélutánt 
rendezzen, hanem hogy a maga 
szervezeti i utján a magyar társa
dalmat a nemzeti élet fontos kér
déseiről, a |elen és jövő varható ala
kulásáról, kilátásairól tájékoztassa, 
irányítsa, hogy vezetője, otthona, 
családi köre legyen a magyar tár
sadalomnak, ahol a viszonyok kény 
szerű nyomása alatt sok gonddal és 
bajjal küzdő magyar polgár lelki, 
szellemi támaszt talál ; ahol útba
igazítást, irányítást nyer a fenyegető 
történelmi válságok kritikus idején; 
hogy többé sohasem mar- djon tá
jékozatlanul és irányítás nélkül, mint 
volt az 1918 as összeomlás után.

Nem nagykepüsködűnk ! szer
vezet három éves munkássága alatt 
óiiási munkát végzett, de elenyésző 
csekélyei a kitűzött eszményi cé
lokhoz képest.

De nyugodtan bízzuk minden tár
gyilagosan Ítélő polgártársunk bírá
latára, vájjon a kitűzött célok nem 
eszményiek-e és vájjon nem a lég 
alkotmányosabb felfogas e az, amely 
a Nemzeti Egység szervezetein belül 
tájékoztatja állandőan a polgárságot 
s módot nyújt a legegyszerűbb pol
gárnak is ahhoz, hogy a maga fel
fogását kifejezésre juttassa.

Nincs emberi mű, mely tökéletes 
volna ; de mindenesetre tökéletesebb 
a szervezet, mint az a százféle vi
lágnézetnek és gazdasági érdeknek 
hódoló ellenzéki ujságbangzavar, 
melyben csak egy közös motívum 
van : gyűlölet a kormány ellen : po
zitívum, kivihető program, az egész 
nemzet javat szolgáló gyakorlati el
gondolás ; semmi.

Mi ismerünk sokat, akik hiányoz
nak a szervezet életéből, bár élet* 
felfogásuk, egész életük, önzetlen
ségük, világszemléletük praedesti* 
nálják őket vezető szerepre; de va
lami a konzervatív felfogás, a kor
ral járó tépelődés visszatartja őket.
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\ Nemzeti Egység szervező mun 
kf.it olyan építő munka, melyet a 
hazáját érdek nélkül, önzetlenül 
szereli) embernek tisztelni kell, meri 
abbm legkevesebb épen a politika

Ismét Itnldus f.rsváxió 
volt Bajára.

A vasárnapi országos vásárnak 
egy kellemetlen l;i-érő jelensége 
volt. Ismét ellepték Ríjál a koldu
lok és a ininkanélkíiii átutazók.

Szombat in meg v-sirn:<p minden 
munkán lküli s nunk r ső !’>• ján 
akart átu'azni. Az ország legkülön
bözőbb is Bajával sehogyan sem 
szomszédos tájairól érkeztek egyre- 
másra a kéregetők. Különösen a 
külvárosok Szentislván lakossá
gának kellemetlenk .db..k a kérege
tők, akik biztos riűinosi kikerülték 
a rendőrök közeiség-t A lakosság 
némi no a.;yug‘ á-i. tapasztalta a 

Hát
Buja mégiscsak s»..-k;.-J evett a kol 
ausrendszer megszült-.-.<sével.

Nem volt politikai háttere 
az a rt goi király elleni 

merényletnek.
Az angol rendőri vizsgáiul ható- 

rw-'m megállapította, hogy a Mac 
Mohán féle piszlolyincidensnek nem 
volt semmiféle politikai háttere vagy 
jelen‘á'.éye és hogy teljesen elszige
tel esetnek tekinthető.

Edmard király a jövő vasárnap 
repülőgépen Franciaországba megy, 
hogy leleplezze a kanadai hősi 
h í' Hah emlékművét. Mivel a király 
po’ihk d okokból nem akarja, hogy 
utján hadirepülőgépek kisérjék, gé
pe valószínűleg egyedül, kisérőgép 
nélkül feszi meg az utat. Ez lesz a 
király első külföldi repiilőufia trón
ra lépese óta.

A fórra égőv betegségeinél, 
különösen verhasnál és olyan gyo- 
morbetegek esetén, amelyek miliő 
lázzal együtt lépnek tel, a termesze, 
tes „Ferenc József*' keseriiviz szer, 
felett értékes hatást fejt ki.

Ma feisdta a váms a sxentjánosá Sőtér 
épülést munkálatait.

Két újonnan építendő bajai lőtér 
ügyében megtörtént a döntés, illetve 
a szentjánosi lőtér építési munká
latait kiadták. A kiscsávolyi lőtér 
sorsa egyelőre a vasúti sorompó 
miatt kérdéses. A munkálatokra 
összesen huszonnégy építőiparos és 
mester adott be ajánlatot.

A kőműves munkákat Kulisits 
József 3963 35 pengős ajánlatával 
nyerte el. Az ács munkákat 88! 50 
pengőért Szívós Ferenc készíti. A 
bádogos munkákat 171'50 pengőért 
Arnold János végezi. Az asztalos

üng^Skoss^gbs ®er,ekíJ« letartóztatása 
élői ka!©cs®i ügyvéd.

ör. Kovássy Miklós flgyvM e'...y záaksi szállóban ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát.

M e g d ö b b e n t ő ö n g y i 1 k g s s á g o t
fedeztek fel Pakson, egyik 
szállodában. Pár nappal ezelőtt 
szállott meg a szállodában dr. 
Kovássy Miklós kalocsai ügy
véd.

Paksra érkezése után be
zárkózott szállodai szobájába 
és két napon keresztül nem 
adott életjeit magáról. A sze
mélyzetnek gyanússá vált az 
ügyvéd hallgatása és a szálló 
két alkalmazottja rendőrök je
lenlétében betörte az ajtót. Ott 
találták az ágy előtt a földön 
fekve Kovássy Miklós dr.-t 
habzó szájjal,

A mentekkel kórházba szál
lították, ahol az ügyvéd kissé 
magához tért, de öngyilkossági

Felismerték s hozzátartozók a Dunából! 
kifogott holttestet.

Az elmúlt héten jelentettük, I rétién holttest Újvári János 
hogy egy ismeretlen férfi holt- budapesti lakossal azonos, 
testét fogták ki a bajai Duna- I Újvári, Alagon nyaralt és ott 
ágból. A rendőri nyomozás I fűlt be a vízbe. A bajai rend- 
megállapitotta, hogy az isme- őrség értesítette Újvári János

■ é.< lakatos munkákat Lengyel és 
i Horváth 851'20 pengőért a mázó 

ló munkákat Eperjesi 98 pengőtt 
fogja szolgáltatni.

;\ munkálatok kiadása még ma 
délelőtt megtörtént és az előmun
kálatokat is még ugyancsak a mai 
nap folyamán elkezdik A vállalko
zóknak a megállapodás értelmében 
minden rendelkezésükre álló esz
közzel igyekezniük kell, hogy a lő
tér mielőbb elkészüljön, mert a 
használatba adása igen sürgős.

kísérletének okáról nem volt 
hajlandó beszélni.

Az orvosi vélemény szerint 
dr. Kovássy ismeretlen méreg
gel követte el az öngyilkossá
got.

Kovássy dr. önyyilkosságára 
tegnap délután világosság de- 
rölt. A szekszárdi ügyészség 
elnöke, dr. Gaál Dezső, a ka
locsai ügyészségtől átiratot ka
pott. Az átirat kéri, hogy dr. 
Kovássy Miklóst a szekszárdi 
ügyészség tartóztassa le, mert 
a Kúria által reá kiszabolt 
büntetését ki kell töltenie.

A nyomozó közegek most 
már valószínűnek tartják, hogy 
az ügyvéd öngyilkosságának 
ez volt az oka.

Budapesten lakó szüleit. Új
vári hozzátartozói vasárnap ér
keztek Bajára. A holttestet 
azonban már nem láthatták 
meg, mert a hatóság intézke
désére a rohamos gyorsaság
gal oszló hullát még szomba
ton eltemették.

A leírás alapján és a holt
testen levő gyűrűről Újvári 

' szülei fiukra ismertek.

Három ziebmetszőt rogofcS a 
rendőrség a vasárnapi 

vásáron.
A vasárnapi bajai vásár alkalmá 

bőt a rendőrség bűnügyi osztói- a 
mindent elkövetett a vásári tolvaj 
lások és zsebmelszések megakadó 
lyozására. Az éber ellenőr zés illetve, 
razzia eredményeként három zseb 
metszőt is foglak, akik éppen mun
kához készülődtek, de kísérletezni 
már nem volt idejük. így szeren
csésen megmenekült a vásár közön 
sége minden kellemetlen anyagi lm> 
lói. A zsebmetszők valamennyien 
pestiek volt ah.

a jövő év au«usp.t!is 29-én, 
a msitácsi csata 411. évfos 
dijléjfm szentelik fai az uj 

fogadalmi templomai.
A mohácsi fogadalmi templom 

épiikpzést munkálatai — hossza 
1 szünet után —ismét megkezdődtek.

A munkálatok megszüntetésének 
! részint anyagi részint technikai 
. akadályai voltak.

A mohácsi polgármesteri hivat. ' 
, most arról értesít bennünket, hogy 

az uj fogadalmi templom építési 
I munkálataival rövidesen elkészülnek 
■ és az uj templomot a jövő év au- 
' gusztus 29 én, h mohácsi csata 411 
' évfordulóján szentelik fel.

Az újonnan épült templom ün
nepélyes felszenteléséhez a moha 

' esi idegenforgalmi hivatal máris igen 
eredményesnek Ígérkező munkát 
fejt ki.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. _ _____

''SZIKLAÍ'-MARTÖ'n-
órás és ékszerésznél.

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

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 pengőtől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Harminckét páhrázó közűi tizenkilenc 
építőiparos végzi a bajai iskoláit, óvo
dák és városi épületek renoválását. 
Ma történi meg a döntés és a munkálatok kiadása.

A közelmúltban nem volt Baján 
építkezés melyre annyi ajánlatot ad 
tak be, mint a városi iskola és óvo
da tatarozás munkákra. Jellemző 
az építőipar nehéz helyzetéie, hogy 
összesen harminckettőn pályázlak 
meg az iskola tatarozásokat. Erre 
való tekintettel a város műszaki hi
vatala igen humánusan járt el és 
a lehetőség szerint tizenkilenc pá
lyázónak munkát biztosított.

A kőműves munkákat kilenc ipa
ros és mester, illetve építési vállal
kozó kapta.

Tizennégy épületet tataroz Faragó 
János, hét épületei Vidákovics Ist
ván, Harmat, Hdvéghy György. A 
többiek : Gyurosovils István, Ágos
ton és Körmendy, Gál András, Kö

Lord Rpthermgre naoé'ítékii swa? 
történelmi tárgyy festményt ajársfeO 

fás a kormányzónak.
li. L«jc?s magyar kiráSy özvegyét Mária királynét 

ábrázoSja a* értékes festmény.
A kormányzó húlfőn délután 

öt órakor hosszabb kihallgatá
son fogadta Takách Tolvay 
József gróf ny. altábornagy, a 
Frontharcos Szövetség elnökét 
és Ward Price urat, akik 
Rothermere lord felkérésére a 
kormányzónak átnyújtották a 
lord ajándékát: egy nagyér- 
tékü, történelmi vonatkozású

Három jelül? nyújtott 
ajánlásokat a pacsai 

kerületben.
A pacsai kerületben szombaton 

délig kellett benyújt ni az. ajánló 
sokat.

Az egyik nyíl skereszies iwlöh, a 
Balogh István pártjához tartozó Ár 
vay István dr. nem nyújtóit be 
ajánlásokat és elállóit az. indulástól.

L)r. Huszovszky Lajos a Nemzeti 
Egység j ■löltie 6 200, Bosuvák An
dor kisga < dapárti jelölt 5300 dr. 
Dücső Istvánná nyihskereszíes 1800 
ajánlást nyújtóit be.

A választók száma 12000, az 
ajánlások felülvizsgálása még folya
matban van.

A vasárnapi választáson a Nem
zeti Egység jelöltjének dr. Hu- 
szovszky Lajosnak a győzelme biz
tosra vehető.

— Mindazon mér-jezési esetek 
leküzdésénél, melyeket romlott éte
lek okoznak — tehál lőleg husmér- 
gezés vagy gombamérgezés előfordu
lásakor — a gyorsan ható termé
szetes „Ferenc József keseriiviz 
azonnali használata rendkívül fon
tos segédeszköz. 

j szeg Mátyás, Pintér Imre, Tököli 
Kovács J oio«, Zavaros es Kozma 
egy vagy két épületen dolgoznak.

Az ácsmunkákat Lipokali'y Antal, 
Harmati) és Társa nyelték el. tíz 
asztalos és lakatos munkákat Len
gyel és Hoiváth, Lusp .i és Pintér, 
Biíischitz kapták meg.

A mázoló munkákat Eperjesi Jó
zsef, Jég- s Zsigmond, Villányi és 
Jás és Lantos András végzik.

T darozás alá kerülnek az összes 
városi ovodák és iskolák, a tanyai 
iskolák, a Szerelelház, N pközi ott
hon, a tűzoltó laktanya és a városi 
gazdisági épületek a szenlistváni 
községháza, az iskola kei ti ház és 

I a vámházak. Összesen harminchá- 
| rom épüi .-let tataroznak.

i festményt II. Lajos magyar 
i király özvegyéről, Mária ki- 
: rálynéről.

/X kormányzó örömmel fo- 
j gadta eí Rothermere lordnak 
j ezt a kedves figyelmét és ki- 
| Jelentette, hogy a festményt a 
i királyi palotában fogja elhe- 
] lyezpi.

Hat titkos tanácsosit 
nevezett ki a ker- 

mányzó.
A hivatalos lap kedd reggeli 

száma a következő legfelsőbb 
kéziratot közli :

Kedves dr. Darányi 1
A haza szolgálatában szer

zett kiváló érdemeik elisme
réséül Serédi Jusztinján dr. 
bibornok, Magyarország her
cegprímása, esztergomi érsek
nek, továbbá Simonyi Senia- 
datn Sándor volt magyar ki
rályi miniszterelnöknek, Teleki 
Pál gróf felsőházi tag, voit ma
gyar királyi miniszterelnöknek, 
Károlyi Gyula gróf felsőházi 
tag, volt magyar királyi mi- 

i niszterelnöknek, vitéz jákfai 
Gömbös Gyula országgyűlési 
képviselő, magyar királyi mi
niszterelnöknek, és Jánky Ko- 
csárd nyugalmazott lovassági 
tábornok, a magyar királyi 
honvédség volt főparancsnoká
nak a magyar királyi titkos 
tanácsosi méltóságot adomá
nyozom.

A vonatkozó kézirataimat 
ide zárom. Horthy s. k.

Darányi s. k.

— Toldi Miklós érdemrendet 
alapított a kormányzó. A kor
mányzó a kormány előterjesztésére 
a sport és testnevelés terén szerzett 
érdemek elismeréséül junius 25 én 
kell legfőbb elhatározásával Toldi 
Miklós Érdemérme! alapított. Az 
érdemérmet külföldiek is megkap
hat iák. Három fokozata van az ér
demeremnek : arany, ezüst es bionz. 
Minden fokozatú érdeméi e ni ama 
polgári vagy katonai egyének ré 
szere adományozható, akik nagy
jelentőségű mérkőzésén egyéni köz 
remüködéssel érték el kimagasló ■ 
eredményt.

mélen tudtak nyerni, ahol tudvalevő, 
hogy felkapott sportág a tenisz. A 
győztes teniszezőket a bajai közön
ség is szívesen látná ej-y verseny 
keretében.

Minden számukat eriega^Gr- 
fek vasárnap és hétfőn a 

kajai teniszezők Kecskemétem

Ugyanitt bét di 
óból teljes ellő 
lásta jeles tanuló 
mellé felveszek. 
Cím : Franck Mi 
hály Bátaszék.

A kecskeméti kiskun' i. dúl két 
napos tenís/bijnok ága vasárnap és 
hétfőn zajlott le. A bajaiak temek 
eredménnyel dolgoztak s - . '-mennyi 
számukat megnyerték. A követ!.e 
2Ökben közöljük a veis ny ered
ményét :

Férfi egyes: 1 Milassin íL ja. 2. 
Király Kecskemét. 3 dr. Mojzes 
Baja.

Férfi páros: 1. dr. Mojzes—Mi
lassin pár Baja. 2. dr. Horváth— 
Király pár Kecskemét. A bajai két 
válogatott teniszező —- dr. Moi'.vs, 
Milassin — eredményé’.e’.-: értékét 

is emeli, hogy éppen Kecske-

füszerüzle’tel és trafjkjoggal.
É d-klódni lehet: Mándity Mátyás 
ingat: .nközvetilőnél, Hunyadi u. 10.

BELVÁROS legforgalmasabb helyén

a

Shakespeare ragyogó vigjáteka 10 felv.

Július hó 22-én szerdán
Gárdonyi Géza halhatatlan remekműve

Ezt követi:

Főszerepben: Eggerth Márta és Jázay János.

Sxfrek szimfféni^Ja
Schubert film 12 felvonásban.

Jísíkis hó 21 kedáGa
A legkitűnőbb magyar film 1

Énekes, zenés vígjáték 10 felvonásban

Második fdnúmk :



4 BAJAJIACSKa julius 22.

25. szám ára!

8nte8i^e>8ts kifutó fiú felvétetik

5
1
5

1
1
1

1 dib 10 kg. os gyümölcs
kosár

„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár 

kg 2 éves száraz szin- 
szapp.n
kg. vételnél

„ ABC szappan
„ véte nél

— 44
— 56
— 20

Várad! Ersek-ut
di b. II, seprű

.. HL ..
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2 —

10 ív pergament papit- — 62 
1 drb 5 kg.-< s gyümölcs-

kosár —20

Lágy baitázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva! 

napi árban
Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával égetettmész

Kutgyiirü
Cementcsövek
Cementvályuk

Portland cement 
üstökül fehér cem. 
Elszigetelő 

Kátránypapír és minden más építőanyag
L^GJUTÁhYDSABB ÁRBAN KAPHATÓ

lemez

@rüiM és Társg

A Máv. menetrend május 15-töi:
Hová?

09

7
I

7

7

9

13

14

76

78

78

78

19

23

23

4 40 I lercegszánió

25

32

40

26

19

01

09

47

03

27

48

58

41

08 Bpest, Sárbogárd

5

5

5

8

9

10

14

14

14

23

23

79

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

13.Iroda : Hajnald u.
Telefon : 42.

vékony 
vékony 
apritűü

TŰZIFA KERESKEDŐK 
Fatelep: SujJovica part.

Telefon : 195

dorong '■1‘!"kén, 17
30

3

lágy
kemény dorong 
lagyffa q-ként

F
p
P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

E SR T (Ü SzénkereskedelmiW OO feí $ Részvénytársaság 

Bajai fiótija. Ferenciek-fere 2. Telefon: 52.

hófehér beremencii mész
Nagyszilárdságú gortiandsement 

^unakavks kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bmin/ly állomásra és < unaparli rak- 
látónkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezés?* előtt saját érdekében 
leélje ajánlatunkatI

Éjjeli 

szolgálatot tan 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 20-túl julius 27-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLULAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

csináltassa
Máté Lajos

férfi szabónál
(Sugovicaoart).

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

Ujdombovár. Sárbogárd, 
Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

Bakanek 6! Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Fisrendek-tere 2. szám.

ÍWOHBWWGIÍ
PLAKAT
HEKLAM

Guta
Bátaszék. Sárbogárd, 

Budapest gyors

Bátaszék. Pécs.
Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
NvmmMH Rdifinek ós Goldb«*rger Ux—r r n Ham,


