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Faialöa axarkasstA és felelős kiadó i
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ELŐFIZETÉSI ARAK :

Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra 2 pengi

|

Az ellenzéki logika.
Valóban bámulatos az ellenzéki 

lapok logikája.
Heteken ál támadják a Nemzeti 

Egység pártjának titkársági intéz
ményét ; legutóbb — kivételesen a 
Balatonra — tervezett szokásos havi 
megbeszélés miatt csaptak nagy 
hü hót ; m.girták, hogy a párt kép
viselőinek egy csoportja tiltakozott 
a balatoni gyűlés ellen ; mikor azu
tán kidéi ült, hogy nem is volt soha 
másról szó, mint hogy a rendes havi 
összejövetelt Budapest helyett a 
Balaton mellett tartsák meg. — 
akkor egyszeriben kijelentettek a 
mindig szenzációt hajszoló ellenzéki 
lapok, hogy .őket abszolút nem ér
dekli a dolog, sőt szinte azzal vá
dolták meg a Nemzeti Egység párt
ját, hogy az ellenzéki támadások 
rendezésével reklámot csinál magá
nak.

Miután heteken át vadásztak egy- 
egy párlblankettára s per longum 
et lalum Írtak róluk, most kijelentik, 
hogy nem tulajdonítanak semmi je
lentőséget az egész szervezkedési 
mozgalomnak.

Most azután csak a vesékbe látó 
jóságos Uri-ten tudhatja, hogy csak
ugyan érdekli-e az ellenzéki újság
írókat a NEP-nek szervezkedése, 
vagy sem ; ha pedig amint mondják : 
nem; akkor minek irkáinak róla ?

Micsoda nagy hü hót csapott mind 
a tizennyolc fővárosi ellenzéki lap, 
azért, mert Sztranyovszky Sándor, 
a Ház elnöke a képviselőház tiszti
karába nem belső, nem budapesti 
embert nevezett ki, hanem vidéki 
embereket.

Mi ezt nagyon egészséges dolog
nak tartjuk. Budapesten vannak az 
összes főhivatalok, nagybankok, gyá
rak, kartelek; a dolog természete 
hozza magával, hogy ezeknek a 
nagy intézményeknek családtagjai 
összeházasodnak s végeredményben 
a budapestieket egy olyan hatalmas 
közösség fűzi egybe, mely útját állja 
az egészséges szelekciónak, a vidéki 
őstalajból fakadó erők érvényesülé
sének, Budapestre jutásának.

Egyébként törvény is van róla, 
mely a közigazgatási központi saol 
gálát tisztviselőtől egy évi vidéki 
szolgálatot követel meg. Van tehát 
törvényes vív, mely a vidéki tehet
ségek érvényesülését segíti elő.

Az. ellenzéki lapok azon is fen 

akadtak; hogy egy Nép titkárt ne
veztek ki főterembizlosnak.

Gyarmati már régen nem mint 
titkár, de mint pártigazgató telje-si- 
tett szolgálatot.

Tehát nem a titkári székből ne
vezték ki Gyarmatit; titkári székből 
a hároméves pártélet alatt két ki
sebb jelentőségű — fiatalember ki
nevezésétől eltekintve — egyetlen 
kinevezés sem történt, holott a 
három és fél előtti megindulástól 
kezdve mindössze hatan vannak e 
sorok írójával együtt, skik beosz
tásukban mindvégig megmaradtak. 
A Nemzeti Egység szervezkedése a 
könnyen lelkesülő, de nehezen ki
tartó, szervezkedéshez nem szokott 
nemzetben óriási nehézséggel járt 
és jár; a központ magas követel
ményei, a célkitűzések eszményi 
tartalma, a tömegek mozdulatlan
sága, az uj utak törésénél megszo 
kott nehézségeken felüli munkatel
jesítményt követeltek a pártlitká- 
roktól.

Fizikai, szellemi erőfeszítések tet
ték próbára a párttitkári kart s aki 
közülük nem bírta kivált és élte 
továbbra is rendes polgári foglalko
zását.

Talán nem is véletlen, hogy a 
megyei párttitkárok csaknem száz
százaléka főiskolát végzett. Ez a 
magyarázata annak, hogy a párt
titkárok olyan magas nemzeti, po
litikai és erkölcsi szempontok szerint 
irányitolták és irányítják hatáskö
rükben a szervezés munkáját, mely 
kizárja bármiféle szélsőséges, nem
zetellenes tendencia érvényesülését.

Három év távlatából visszanézve 
szédületes arányúnak kell éreznünk 
azt a nemzetépitő munkát, melyet 
a szervezetek tisztségviselői : a vár
megyei, kerületi és községi elnökök, 
titkárok, osoporlelnökök és vezetők, 
választmányi tagok végeztek.

Ma már úgyszólván nincs falu, 
vagy csoport, ahol a polgári társa
dalom szervezetlenül élne.

Mindenütt megfelelő emberek 
tartják kezükben a polgárság szer
vezeteit s teszik tudatossá az együ- 
vétartozás, összefogás érzésének 
szükségességét.

Nagy erőtartaléka ez a szervezet 
a nemzeti eszmének, az öncélú 
nemzeti államnak.

Mi átéltünk időket, amikor az ál

lamélet hivatalos szervei felbomlot
tak s a szervezetlen társadalom kész 
prédája lett a különféle szélsősé
geknek.

Ezt a lehetőséget zárja ki a szer
vezet, mely a nemzeti gondolat je
gyében minden kisfaluban termé
szetes gócot képez, amely körül a 
nemzeti és polgári gondolat hívei 
jó időben, rossz időben csoporto-

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
nyugdíjazása.

A Független Magyarság hosz- 
szabb cikkben foglalkozott dr. 
Borbiró Ferenc polgármester 
nyugdíjazásával. A cikk téve
sen állapítja meg a polgármes
ter szolgálati idejének leteltét 
idei őszre; a polgármester szol-

Elfogták a garai határban 
a hiányos öltözetben kóborló 

elmezavarodott embert.
A garai határban napok óta gya

nús külsejű zavarodottan viselkedő 
60—70 év körüli öreg ember kóbo 
rolgatott. A furcsa öreg megfordult 
Monostoron, Baracskán és minde
nütt a cséplések körül. A céltalanul 
kóborló ember ődöngötf, hiányos, 
rendellen öltözékével vonta magára 
a figyelmet. A mezőgazdasági mun
kálatokat végző emberek szóba

„Franciaország elszigetelődött — Csehor
szágot szétbomlás és felosztás fenyegeti, 
— Románia lázong a szovjetliga ellen — 

Írja egy nagy francia lap.
Franciaország egyik legnagyobb 

hetilapja a „Je suis partout" kemé
nyen bírálja a Blum kormány kül
politikáját és azzal vádolja a nép
frontot, hogy politikája következté
ben Franciaország elszigetelődött. 
Ennek a külpolitikának a következ
ménye az, hogy most Németorazág, 
Olaszország, Lengyelország, Auszt
ria és Migyarország szövetkezett 
egymással.

A kisanlant »*m jelent már tá
maszt Franciaországnak, — Írja a 
lap. — A prágai szabadkőművesek 
legfőbb gondja az, hogy biztosítsák 
semlegességüket. A törékeny Cseh

Kioásatz £tfiÜ£XK£3S2B

sulhatnak.
A szervezet ma már annyira erős 

és tudatos, hogy a kicsinyeskedő 
támadások nyilai sértés nélkül pat
tannak le róla; erre a szervezetre 
sohasem volt nagyobb szükség, mint 
épen ma, amikor a világesemények 
a mérleg nyelvének szerepét készí
tik elő a magyar nemzet számára.

gálatának 35 esztendejét 1937. 
októberében tölti be.

Ami pedig a nyugdíjba vo
nulás kérdését illeti, illetékes 
helyeken kijelentették, hogy 
ez a kérdés semmiféle formá
ban sehol szóba sem került.

elegyedtek a fantasztikus mesékkel 
előálló titkolódzó öreggel és nem 
volt nehéz megállapitaniob, hogy 
elmezavarodott emberrel van dolguk.

Ma reggel két garai ember Bajára 
hozta az öregei; a rendőrségen 
megállapítottak, hogy Túri József
nek hívják és valójában gyengeel- 

| méjü.

országot Szélbomlás és felosztás fe
nyegeti. Csehszlovákia egyáltalán 
csak ott képvisel valamelyes erőt, 
ahol még elfogadják a pénzzel bé
lelt borítékokat. Katonailag és poli
tikailag már nem jön számításba. 
Az egész kisantant feloszlóba>> van 
— írja végül a francia lap — Ju
goszlávia Berlinnel kacérkodik, Gö- 
tögország felmondta a tengerészeti 
megegyezést Londonnal és Románia 
népe már lázong a szovjet liga 
ellen. Franciaország Anglia és Szov- 
jetoroszoiszág együttes támogatá
sára sem számiihat. Leheletlen 
ugyanis a tartós megegyezési elkép
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zelni a világ legnagyobb gyarmati 
hatalma és a gyarmatokon lázadást 
szitok országa között.

Meghalt az öngyilkos 
kalocsai ügyvéd.
Megírta a Baja Bácska, hogy 

Kovássy Miklós 43 éves ka
locsai ügyvéd Pakson egy szál
lodában öngyilkosságot köve
tett el. A mentők beszállítot
ták a szekszárdi kórházba, 
ahol kiakarták hallgatni, de 
nem nyilatkozott öngyilkossá
gának oka felöl. Megállapítot
ták, hogy a szerencsétlen ügy
véd szublimáttal mérgezte meg 
magát.

Szerdán a hajnali órákban 
a gondos ápolás ellenére az 
ügyvéd kiszenvedett.

A kalocsai ügyészség egy 
jogerőssé vált kúriai Ítélet vég
rehajtása végett leakarta tar
tóztatni Kovássyt, de most 
már minden további eljárás 
megszűnt.

Elfogták a mozgó
posta szarkáját.

Az utóbbi időben a sárbogárd— 
bajai vasútvonalon szállított posta
küldeményeket megdézsmálták. Az 
ismeretlen tettes főleg a közönsé
ges levélként feladott küldeménye
ket nézte át és az azokban talált 
bankjegyeket kiszedte.

A postaigazgatóság bizalmas nyo
mozást indított, amelynek során 
teltenérték Szekszárdon Füsi József 
33 éves inozgópostavezetö altisztet, 
amikor egy levélből 10 pengőt ki
vett. Füsi rövid tagadás' után, a 
pécsi postaigazgatóság helyszínre 
küldött vizsgálóbiztosa előtt beval
lotta, hogy az utóbbi hat hónap 
alatt 25—30 levelet bontott fel és 
azokból 150—160 pengőt vett ki.

A megtévedt altisztet átadták a 
rendőrségnek, ahol előzetes letar
tóztatásba helyezték.

Királyi titkos tanácsossá nevezte ki a 
kormányzó de. Schóber Bélát, Baja 

város felsőházi tágját.
Megérdemelt magas kitüntetés 

érte dr. Schóber Bélát, Baja város 
felsőházi tagját. Nagybányai vitéz 
Horthy Miklós Magyarország kor
mányzója királyi titkos tanácsossá 
nevezte ki a magyar pénzügyi élet 
kiválóságát.

A kinevezés alkalmából a ható

Hétfőre vagy keddre érkezik haza 
szülőföldjére örök pihenőre 
Zomborcsevics István bebal

zsamozott holtteste.
A legrészletesebben számolt be a 

Baja—Bácska annakidején Zombor- 
csevits István tragikus szerencsét
lenségéről. A tekintélyes bácskai 
földbirtokos és megyebizollsági tag
nak Zomborcsevics Antalnak fiát iu 
bajai társaséletben is jól ismerték. 
A vidám, jómegjelenésü szimpatikus 
fiatalember szörnyű halála mind 
Baján, mind Bácskában őszinte 
mély részvétet keltett.

Zomborcsevics Antal, mint jelen! 
tettük, a tragédiáról történt értesi 
tés után azonnal Olaszországba uta-- 
zott, hogy az autókarambolnál el
hunyt fia holttestét hazahozza s 

I itthon a garai temető földjében he
lyezzék örök nyugalomra.

A holttest hazahozatala azonban

Amikor a Nándorfehérvár számára készült 
híres órát a száz év előtti bajai tűzvész
károsultak felsegélyezésére szemléltették 

Budapesten.
Az 1840 ik évi borzalmas bajai 

tűzvésznek valamennyi szemtanúja 
és szerencsétlen áldozata porlad 
már. A Rókus temetőben hatalmas 
síremlék, vasból készült fekete osz
lop hívja fel a figyelmet régies ma

ságok és Baja város közönsége ré
széiül is számtalan üdvözlő kívá
nattal keresték fel Baja város il- 
lusztiis főrendjét.

Ugyancsak most nevezték ki ki
rályi tanácsossá dr. Walkó Lajos 
ny. külügyminisztert, Baja város 
volt országgyűlési képviselőjét.

még mindig nem történt meg. Há
rom országon keresztül kell elin
tézni a formaságokat s csak azután 
kei ülhet hazai földre Zomborcseaits 
István holtteste, mely bebalzsamozva 
kettős koporsóban ideiglenesen egy 
római templomban van.

Úgy értesülünk, hétfőn vagy ked
den, tehát 27-én, 28 án érkezik
Baján át Garára Zomborcsevits Ist 
ván holtteste. A közelebbiekről a 
budapesti követség értesíti Garát, 
illetve a gyászbaborult családot. Ga- 
ráról tudósítónk telefoD jelentése 
alapján nyomban közölni fogjuk a 
temetés idejét, hogy a nagyszámú 
bajai érdeklődő közönségnek a kü 
lön autóbuszjáraton ideje legyen a 
temetésen megjelenni.

gyar nyelven az akkori iszonyú 
tűzvész martalékainak földi nyug
helyére. Azóta újjáépítették a te 
melő templomát, mert annak is 
csak a tornya maradt épségben és 
eltüntették a gyászos tűzvésznek 

már minden nyomát. Megsárgult 
Írásokból és a régiek elbeszéléséből 
tuíjuV,’ hogy Bálét a szörnyűséges 
tűz majdnem teljesen eltörölte a 
föld színéről. Megmaradt a francis- 
kánusok temploma és "kolostora, a 
városháza és néhány szerencsés ki 
sebb épület az égő városból; de 
anyagi kárnál és romlásnál is szo
morúbb emléke a tűznek, azoknak 
a szerencsétleneknek a halála, akik 
már nem tudtak a Baján átsöprő 
tűzgolyóból menekülni.

A gyászos tűzvész sok sok em
bert hajléktalanná, földönfutóvá tett 
és még családjától is megfosztott. 
Körülbelül elképzelhető a pusztítás 
mértéke, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az ország székesfővárosa Pest 
is megmozdult.

Treffler József pesti órásmester, 
a nándorfehérvári híres toronyóra 
készítője, egészen különös módot 
választott a tüzvészkárosulfak meg
segítésére. Nevezetes óraremekmü- 
vét egy napra kiállította a „császári 
és királyi város nagy tánctermébe", 
belépődíjjal és azzal a buzdítással, 
hogy a megtekintésből származó 
tiszta jövedelmet a szerencsétlen 
bajaíaknak szánta.

Nem tudjuk, hogy az órac-sodálók 
segítségével a derék pesti órás szo
ciális érzése mennyi hasznot hozott 
a szegény bajai tüzkárosullaknak, 
de bizonyos, hogy kitűnő ötletével 
magának is ügyes reklámot csinált.

A nevezetes tényt, az órásmester 
jószívűségét egy 1840 bői fennma
radt nyomtatott plakát őrzi. Dr. 
Zajmus Gyula budapesti plébános, 
a plébánia irattárában talált a ftia 
gyár és német nyelven kiadott öreg 
plakátra, melynek magyar szövege 
hitelesen igy hangzik :

„Pest.
Ama ritka Nándorfehérvár váro

sa számára készült Torony-óra, 
mellynek alkotása s tulajdonságai 
f. é. és hónap 27 kén részlegessen 
leírattak és mellynek megtekintésé
ből begyülendő tiszta jövedelem a 
szerencsétlen Bajaíaknak van szán
va, a cs. k. város nagy tánezterem-

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak.___________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 javitás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nöl karórák 2 évi jótállással mér 6 pengéiéi,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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ben reggeli 9 óráiul délután 1 ig 
|8v‘3tbV5-íg még csak ma’ fel Vaff 
állítva láthatni mint jár és üt. Be
menet 6 k. e. p. Nagyobb adako 
zások különös nyugtatván^ meljey 
fogadtatnak el.

Treffler József pesti óracsináló.", 
A szomorú időket dokumentáló 

nevezetes piákat a bajai múzeumba 
kerül.

állomáson a vadhá- 
zaitártak háborúsko

dásának.
Botrányos jelenet játszódott 

le az elmúlt este a hajóállo
más közelében. A gyéren vi
lágított úttesten meglehetősén 
sokan várták az esti hajó ér
kezését. A szunyoginvázióban 
egyszerre ‘ váratlanul hangos 
párbeszéd hangzott fel. A sé- 
tálgatóknak nem volt nehéz 
megállapitaniok, hogy a han
gos eszmecserének féltékeny- 
ségi háttere van. Egy ifjú há
zaspár kezdte a veszekedést, 
majd mivel a hallgatóságót 
kitünően szórakoztató szócsata 
nem vezetett kibékülésre a 
háborús felek verekedéssel 
folytatták. Szerencsére komo
lyabb baj nem lett, a hajó
állomáson szolgálatos rendőr 
még idejében megjelent a szí
nen, mire a családi élet békés 
kibontakozással véget ért.

Óriási közönségsikere volt a 
tegnapi mozi műsornak.

'í j. - • *<• £•
Szilágyi György moziigazgaló, 

aki pedig kiváló érzéknél és rutin
nal állítja össze esztendők hosszú 
sora óta a bajai mozielőadások ni 
uós miisorait tegnap különösképpen 
kedvébe járt a filmlátogaló közön
ségnek. 4 ni07J műsorán szerepel/ 
a bájos meséjii és még bájósabb 
zenéjü Schubert darat/ a „Szivei^ 
melódiája", mely Schubertnál;, a 
híres zeneszerzőnek és a magyar 
Eszferházi gróf kisasszonynak ro
mantikus szerelmét örökíti meg fi
nom művészi millióban. A gyönyö
rű Schubert melódiák varázsos ha
tást gyakorollak a 'közönségre.

Ugyancsak nagy sikert aratott 
ismételten Gárdonyi darabja : A bor. 
Jávor Pállal, Rózsahegyi Kálmán
nal Kéry Pannival és Balogh Klá
rival az élén első rangú művészgár
da elevenítette fel a népszerű ma
gyar darabol. Mindkét előadást 
táblás ház nézte végig

—Aranyeres bántafmaknál 0s 
vérkeringési zavaroknál, különö
sen nagyétvágyú és kényelmes élet
módhoz szokott egyének, a termé
szetes „Ferénc lózíef* keserűbbet 
egy pohárnyi napi adagokban kissé 
felmelegitve.

Állati sorban tartotta nevelt 
..........wywrrffflrtmr
A rendőrség letartóztatta 

Kun-Szabó Jánosné decsi ta- , 
nyái asszonyt, aki menhelyi 
gyermekeket vett gondozásba 
díjazás ellenében. A szomszé
dok bejelentették a csendőr
ségen, hogy Kunné állati sor
ban tartja a gyermekeket, ké- 
nyérhéjjal és moslekszerü fo
lyadékkal táplálja őket és 
többször részesíti őket testi 
fenyítésben is.

A* bejelentés szerint a gyer
mekek az istállóban aludtak. 
Kun-Szabó Jánosné' őrizetbe
vétele után tagadta a terhére 
rótt dolgokat, de a gyerme
kek ellene vallottak. Letar
tóztatták,

HÍREK
— Kihallgatáson fogadta Mus

solini azt a három olasz nagyipa
rost, a Ifik az olasz birodalom meg 
alapításának emlékére egymillió fi 
fát‘ ajánlottak fel a kormányzónak.

— A trianoni határzászlóruddal 
a vizbéfűllt égy kisfiú'. Tiszaka- 
rádpn Kovács Bálint 14 éves kisfiú 
át akarta úszni a Tiszát. A vízben 
görcsöt kapott és végső ereje meg
feszítésével a trianoni határt jelző 
zászlórudba akart kapaszkodni. A 
zászlórúd eltörött és a fiú azzal 
együtt merült el a habokban.

— Az elmúlt év baleset sta
tisztikája. A hivatalos kimutatás 
szerint az. elmúlt esztendőben 2222 
halalosvégü baleset volt az. ország 
területén Az áldozatok között 637 
gyermek, 360 pedig 60 éven felüli 
ember volt. Ezek közül 160 föld- 
mives, illetve őstermelő volt

— Velencében és környékén 
irtózatos erejű szélvihar tombolt és 
hatalmas házakat rongált meg és 
százados fákat pusztított el az Íté
letidő.

— Erdélyben ismét negyvenkét 
magyar pap ellen indítottak eljá 
rást a román hatóságok. A magyar
lelkészek ellen egyetlen vádat hoz
tak fel, azt, hogy a képes magyar 
4- B. C könyvterjesztésével állp- 
mellenes tevékenységet követlek el.

— ötmillió font értékű aranyat 
vittek Franciaországból Angliába. 
A legutóbbi négy nap alatt töob 
mint öt millió értékű aranyat vittek 
|ci Franciaországból Angliába. A 
nagyarányú aranybehozatalt Lon
donban annak tulajdonitják, hogy a 

megkezdte 
aranykész-

frontkiegyenlitő alap 
Franciaó rszágban levő 
létének hazaszállítását.

— Az Olimpiászra kiküldendő 
és az oíjmpiai díszruhába öltözött 
200 magyar versenyző ma este lesz 
esküt a budapesti BEAC lágymá
nyosi sporttelepén. A kormány ne
vében dr. Darányi Kálmán minist 
térelnök helyettes intéz beszédet a 
versenyzőkhöz.

— Nyomtalanul eltűnt a tele 
hordt sir. Trabant (táugy bajai 
sörnagykereskedő a kocsisát egy 
nagyobb sörszállilmány átvételére 
küldötte ki a hajóállomáshoz. A 
társzekér negyven hordó sörrel el
indult a hajóállomásról, de útköz
ben a szentjánosi-utón egy hordó 
Lgurult. A beraktározásnál rögtön 
észrevették a hiányt és keresték is 
a hordót de nem került elő.

— Bágyadt, levert, dolgozni 
képtelen egyéneknél reggel éh
gyomorra egy pohár teimés/eles 
„Ferenc József** keseriiviz a bél- 
mo/gást csakhamar megélénkíti, az 
emésztőcsatornában összegyűlt sa
lakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá 
teszi és a gondolkodó- és munka
képességet emeli.

— Almok ha beteljesednek..
Olaszország miniszterelnökének ma
gyarbarátságát tanúsítja ez az ér
dekes eset. Hetekkel ezelőtt Pécsett 
hire járt, |iogy a Róma melletti 
Ostia tengeri fürdőjében 200 ma
gyar diák részere biztosit nyara lást 
Olaszország vezére. Egy pécsi kis- 
hivatalnok felesége erre levelet irt 
Mussolininek, amelyben kérte, hogy 
gyenge szervezetű kisfiát is lássa 
vendégül. Néhány nap múlva sür
göny érkezett az asszony címére, 
amelyben sürgősen a kisfiúra vo 
nalkozó adatoknt kérték tőle. Ek
kor már csak a zsebpénz hiányzott, 
mert a kisdiákot besorozták a kü 
lönvonat utasai közé, egyben Co- 

URÁNIA
Julius hó 23-án csütörtökön

Csíki Gergely bűbájos vigjátéka

Nagymama
Kiséröfilmek :

Meseország — Dalol a múlt — Nászul a holdban — 
HattyUszerelem — Nagy bakancsban kis fiú — 

Tavaszi dal.

Julius hó 25-én
Julius hó 26-án

MAY KÁROLY gyönyörű regénye filmen 
Magyar nyelvre szinkronizált film!

Sivatagon keresztül
Kalandok a sivatagon keresztül 10 f.

Zoro és Huru

lonna herceg budapesti olasz követ 
50 p*ngőt bocsátott a kisfiú ren
delkezésére aki már el is utazott 
Olaszorsz ágba.

l.aptulajdonoa :
Oí. HHÍZV LEHEL.

__________

JERESEK
,r - 2 szoba konyhás

különálló családi 
hazat bérbe, vagy 
havi 40—bO pengő 
havi lakbértörlesz
téssel megvételre. 

Ugyanitt két di
ából teljes ellá
tásra jeles tanuló 
mellq felveszek. 
Cim : Franck Mi 
hály Bátaszék.

iÍm ! ifi Szer fist vánon,fClCwlW Mária utca 6. sz. alatti 

családi hás 
füszerüzlel tel és trafikjoggal.

É'deklődni lehet ; Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

BELVÁROS legforgalmasabb helyén

üzlethelyiség
KIADÓ I

Cim a kiadóhivatalban :



Váradi Érsek-ut
1 drb. II. seprű —'44
1 „ III. „ — '56
1 „ kis seprű —'20
1 pár vászoncipő öntött 

talppal 2'—
10 iv pergamentpapir —'62
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs

kosár — '20

25. szám árai:
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár —‘30
1 „ 15 kg os kosár —‘40
1 „ 50 kg os kosár 1'—
1 kg. 2 éves száraz szín-

szappan —88
5 kg. vételnél —'86
1 „ ABC szappan 1'—
5 „ vételnél — 98

Inteligens kifutó fiú felvétetik

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

g vékony lágy dorong öi“ké”' 17 P 
vékony kemény dorong 30 P

S aprított lágyfa q-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva legalacsonyabb 
napi árért kapható I

■f £ o T E ff Szénkereskedelmi
W fa IC I fa 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 égetetimósz

Kutgyiirü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portlanti cement 
üitököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más épitöanyag
LÉG JUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparíi rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Orünhut é$ Társa BAJA — Teídm/lóo"

Éjjeli 
szolgálatét tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 

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

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

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

Hová?óra perc óra perc

7 i 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 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

Z4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Bajn 14 15 Hercegszántó

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

18 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

' 1 08 Bpest, Sárbogárd 23: 49 Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

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.


