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Háború, 
pestis, kolera

Az emberi csapások leggo
noszabb hármas ikrei : a há
ború, a pestis és a kolera ré
mei fenyegetnek bennünket 
Spanyolország felöl.

A bal- és jobboldal papiros I 
háborúját — véres, fegyveres ! 
polgárháború váltotta fel.

Az újságcikkek, a propa
ganda beszédek végletekig ki
élezték az ellentéteket s ma 
már a szavak, a gondolatok 
harcát, a fegyverek dörgése 
váltotta fel.

A forradalom és ellenforra
dalom nem világnézeti ellen
tétekből fakad csupán, hanem 
abból a gazdasági igazságta
lanságból, melyet a nemzeti 
jövedelem aránytalan és igaz
ságtalan elosztása jelent.

Óriási földbirtokok, arány
talanul szegény és rossz viszo
nyok között élő földmives 
munkásokkal állanak szemben. 
Ez a szélsőséges különbség 
uralkodik a gyári életben is.

Az ezekből fakadó elége
detlenség a szülöoka a kom
munizmus és szocializmus ot
tani elterjedésének.

Mindenesetre tanulságul szol
gálhat számunkra is, hogy a 
földreformot gyorsabb és sür
gősebb tempóban vigyük ke
resztül, mert a gazdasági vi
szonyok általános javulása el
lenére a munkásság széles réte
geiben bizonyos nyugtalanság 
érezhető, mely rendkívül érzé
kenyen reagál a külföldi ese
ményekre.

Nagy aggodalommal és figye
lemmel kell kisérnünk a spa
nyol eseményeket. Aggodal
munkat kell, hogy a francia 
kormány beavatkozása is nö
velje. A francia kormány 
ugyanis a spanyol baloldali 
kormányt munícióval támogat
ja. Könnyen megtörténhetik, 
hogy a jobboldali irányzatú 
államok e miatt szót emelnek. 
Különösen lehetséges ez a mai 
rendkívül érzékeny politikai 
feszültség idején.

A társadalom és állam egy

aránt kell, hogy átérezze a 
mai idők nagy jelentőséget ; 
mindenkinek érezni kell a fe
lelősséget, mely minden sza
váért, írásáért terheli. Őrizzük 
meg belső nyugalmunkat, tart
suk meg a gazdasági, politikai 
rendet ; erősítsük meg bizal

Gömbös Gyula augusztus elsején 
átveszi a kormw vezetését.

A kormány tagjai ma reggel 9 
órakor minisztertanácsra ültek össze. 
Darányi Kálmán helyettes minisz
terelnök elnökölt és azokat a mi 
niszlereket, akik szabadságon van
nak, államtitkáraik helyettesítették. 
A minisztertanács folyóűgyekkel 
foglalkozott, utána pedig a burgo 
nyatermés értékesítésének kérdésé
ben igen érdekes elvi elhatározásra 
jutottak a kormány tagjai. Úgy dön 
lőttek, hogy mind a belföld, mind 
a külföld felé a burgonyakereske 
delemben a múlt esztendei kötött 
rendszert továbbra is fenn fogják 
tartani.

A kabinet tagjai egyébként ujab 
bán ismét a legjobb híreket kapták 
Gömbös Gyula miniszterelnök egész 
ségi állapotáról. A királyszállási va
dászkastélyban üdülő miniszterelnök 
állapota most már napról napra ro

A jánoshalmai HEP titkár 
lemondása

Az olyan hatalmas organizmus 
bán, mint a Nemzeti Egység pártja, 
melyhez több mint háromezerkét
száz község szervezetei tartoznak, 
természetes dolog bizonyos változás 
a tisztségviselők személyében.

Részint a tisztségviselők egyéni 
körülményei, részint a helyi vagy 
pártérdek teszi szükségessé a fel 
váltásokat.

Minthogy azonban ezek a váltó 
zások a párt belső ügyei, rendsze
rint nem tartoznak a nyilvánosság 
elé.

Az ellenzéki sajtó azonban a 
nagy kánikula eseménytelenségében 
különös előszeretettel foglalkozik a 
Nemzeti Egység szervezeti ügyeivel 
s igyekszik alapjában kis jelentő
ségű ügyek felfújásával s egyoldalú 
beállításával discreditálni a pártot. 

munkat az országgyűlés és a 
kormány iránt, hogy felelös- 

i ségteljes munkájukban az egész 
nemzetet egységesen érezzék 
a hátuk mögött, hogy a nem
zeti erők teljességével mehes
senek a nemzet jogaiért küz- 

| delembe.

hamosan javul és idejének nagyré
szét az erdőben tölti el. Arról volt 
eredetileg szó, hogy augusztus első 
hetében Gömbös Gyula miniszter
elnök esetleg már bejön a főváros
ba és formálisan is átveszi hivata
lának vezetését. Miután azonban a 
kormány tagjai idei nagy nyári mi
nisztertanácsukat előreláthatóan is- 

i • lét Királyszálláson fogják megtar
tani, valószínű, hogy Gömbös mi
niszterelnök ezalatt a miniszterta
nács alatt még mindenesetre oda
kint fog tartózkodni a kincstár ki
rályszállási vadászkastélyában. Min
den kilátás meg van arra, hogy a 
nagy bakonyi minisztanácsot már 
Gömbös Gyula miniszterelnök fogja 
vezetni és augusztus második felé 
ben azután hazatér, hogy hivatalát 
végleg átvegye.

Ezek közé az esetek közé tartó 
zik a jánoshalmai községi vezető 
titkár lemondása is.

Az esetnek ezúttal némi jelentő
séget az ad, hogy a visszalépő ve
zetőtitkár : Bernáth Zoltán a párt 
zászlóbontása óta vezette a jános
halmai Nép szervezet titkárságát ; úgy 
lapjával, mint egyéni munkásságával 
kétségtelen érdemeket szerzett az 
ottani szervezkedés kiépítése körül; 
de amint az a hozzá hasonló agilis 
természetüeknél történni szokott, 
sok ellenséget is szerzett és őrzött 
meg magának.

Egyik szivbeli ügye volt a jános
halmai országzászló megépítése, ami
nek ötlete és keresztülvitele jórész
ben az ő érdeme.

Épen ez a meleg és közvetlen 
érdekeltség, mely az országzászló 

ügyéhez fűzte, tette talán túlságo
san érzékennyé ebben az ügyben s 
ez vezette — a junius 14 én ; va
sárnap, a zászlófelavatási ünnepély 
után tartott választókerületi választ
mányi ülésen — felszólalásához.

Ebben egyrészt szóvátette azt az 
egyéni sérelmet, hogy apajini dr. 
Fernbach Bálint főispán őt az id. 
Willmann Jánossal kapcsolatban irt 
cikke miatt behivatta Bajára, de 
nem fogadta, hanem rosszaiását dr. 
Vojnich László másodfőjegyző, fő- 
ispáni titkár utján adta csupán tu
domására. Szóvátette azután a fő
ispán és az alispán távolmaradását a 
zászlószenlelési ünnepélyről s ja
vasolta, hogy a választmány egy
hangúlag.fejezze ki az álláspontját, 
hogy párt szempontból helyteleníti 
a főispán és alispán eljárását.

Dr. Knézy Lehel vármegyei köz
ponti párttitkár, aki Linzer gazda
sági főtanácsos, választókerületi el
nök távollétében a tanácskozási ve
zette; válaszában a nemfogadás 
ügyét mint teljesen magánügyet, ki
kapcsolta; a főispán és alispán tá
volmaradását betegségükkel indo
kolta s eljárásokat azzal, hogy a 
főispán táviratozott, az alispán pe
dig helyettesét : Zsigmond János fő
jegyzőt küldte el képviseletében az 
ünnepélyre — teljesen megfelelőnek 
tartotta és kijelentette, hogy ebben 
a tárgyban semmiféle határozatra 
nincs szükség; annál kevésbbé ha
tározhat ebben a tárgyban a kerü
leti választmány, mert ilyen hatá
rozat hozatala meghaladja hatás
körét.

A valóságban tehát semmiféle 
határozatot nem hozott a választ
mány.

Ami a nemfogadás tényét illeti, 
való az, hogy Bernáth Zoltán a reg
geli vonattal bejött Bajára s a tiz 
óra előtt induló vonattal óhajtott 
visszautazni.

Az akkor gyengélkedő főispán, 
akinek fogadó ideje különben is tiz 
óra után kezdődött, titkárja dr. 
Vojnits László másodfőjegyző utján 
kiizente, hogy csupán azért hivatta 
be Bernáth Zoltánt, hogy a Will
mann János felszólalása ügyében irt 
s pártpolitikai szempontból nagyon 
kifogásolható cikk megírása miatt 
rosszaiását fejezze ki s ezért külÖD, 
rendkívüli időben fogadni nem tar
totta szükségesnek.

Mindezeket azért mondjuk el, 
mert a „Magyarország" cimü napi-
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, sokaik, 

bőröndök

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Kői
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidáruk

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
lap julius 25-iki szama négy hasá
bos köziem -nyben foglalkozik Bér- 
náth Zoltán ügyével s n választmá
nyi üléssel kapcsolatban botiakra 
vonatkozóan -.zon megállapítást tette, 
hogy e sorok Írója, mint megyei 
párttitkár „teljes egészében helyes
nek és kifogástalannak" találta Ber
nálh Zoltán titkár előadását.

Ez a megállapítása téves, mert e 
sorok Írója csak B rnálh Zoltán 
azon előadásának a helyességét is 
merte el, hogy a választmány sem
miféle határozatot nem hozott.

De különösen tiltakozik alólirott 
azon beállítás ellen, mintha Bernálh 
Zoltán eljárását „teljes egészében 
helyesnek és kifogástalannak" ta
lálta volna; csupán a választmányi 
ülésre vonatkozó azon előadását 
igazolta, hogy semmiféle megrovó 
határozatot nem hozott a választ
mány. drKL.

Külön Mávaut járatot 
indítanak az 
érsekcsanádi 

ünnepségekre.
Hirt adtunk arról hogy a szom

szédunkban levő szép magyar köz
ségben Érsekcsanádon nagy ünnep
ségek lesznek a jövő vasárnap, dél
előtt 11 órakor nyílik meg ott a 
Csanádi háziipar remekeiből össze
állított és színpompás xiselelüket 
bemutató népművészeti kiállítás.

Délután 4 órakor országzászló 
avatás lesz az Ors/.ágos Bizottság 
r-szlvéh'lével, utána 5 órakor pedig 
Gyöngyösbokréta bemutató. Ezen 
résztvesz a Kunszenlmiklósi Bokréta 
csodás művészi táncával, amelyet 
Londonban is megcsodáltak ; az 
Uszódi Bokréta az oltani érdekes 
és szép népszokások bemutatásával ; 
azután az Érsekcsanádi nagy Bok
réta csodás szépségű lakodalmas 
bemutatójával, amelyben pár év 
előtt itt Baján is gyönyörködtünk, 
végül az Érsekcsanádi kis Bokréta, 
melynek tavalyi első bemutatója 
hatalmas sikert hozott. Fővá'osiak 

sőt külföldiek is sokan ígérkeztek 
a nagyszabású ünnepség megtekin
tésére. Természetesen Baján is igen 
élénk érdeklődés nyilvánult az ün

Nagy tűzvész Borsódon.
Hatszáz kereszt búza és az asztagok között elhelyezett 

cséplőgép is a tűz martaléka lett.
Pohl József borsodi tekintélyes 

földbirtokos tanyáján nagy tűzvész 
pusztított az éjjel. Elégelt több mint 
600 kereszt búza és az asztagok 
között elhelyezett cséplőgép is a 
tűz martalékává lett.

Dl Borbiró Ferenc polgármester mellett 
hat eiöadója lesz Miskokon 

a Magyar Városok Kongresszusának.
Jelentettük, hogy augusztus 2 án 

; és 3 án lesz Miskolcon a Magyar 
Városok Országos Szövetségének 
kétnapos kongresszusa.

A közgyűlésen dr. Borbiró Ferenc 
I polgármester a Szövetség adó és 
l pénzügyi szakosztályának elnöké 
j „Baja racionalizálása" címen tart 
j nagykonc-, pcióju előadást.

A városok közgyűlésének igen

Mindent
A gazdálkodás egyik legfonlo 

sabb követelménye, hogy minden 
műveletet idejében végezzünk. Most 
a legfontosabb, hogy a tarlóhántást 
végezzük el minél előbb, mert aki 
a tarlót megdolgozallanul hagyja 
őszig, a további szántásukat sem 
tudja jól és idejében elvégezni.

Ugyanez vonatkozik a vetésre is. 
Sokszor döntő fontosságú a ter
méseredményre, hogy idejében ve
tettük-e el az őszieket. Idejében 
viszont csak akkor tudunk vetni, 
ha minden egyéb, vetés előtt ese
dékes munkálatot idejekorán elvé
geztük. Különösen fontos a megfe
lelő talajmunkán kívül, hogy a mű- 

nepség iránt.
Tudomásunk szerint az ünnep 

ség napján külön Mávaut járatok 
lesznek Csanádra.

A tűz az. éjjeli órákban ütött ki 
és oly gyorsan terjedt el, hogy a 
mentésre aligha lehetett gondolni.

A tűz keletkezésének megállapi 
tása végeit a nyomozás megindult.

| illusztris előadói még: Magyary 
! Zoltán, Szendy Károly, Tormay 

Géza, dr. Harrer Ferenc, Lukács 
Ödön és dr. Márkus Jenő.

A Kongresszus annyira az érd-kr 
lódés központjában áll, hogy eddig 
már kétszáz polgármester, főispán, 
felsőházi tag és országgyűlési kép
viselő jelentette be részvételét.

idejében.
| trágyákat is idejében szórjuk el.
i Ősziek alá a szuperfoszfátot a vetés 

előtt szórjuk el és azzal együtt mun
káljuk be a talajba. Minél kötöt- 
tebb, hidegebb, tevéketlenebb a tá
lai, annál fontosabb, hogy a szu
perfoszfát foszforsavának a talajban 
egyenletesen eloszlania, mert csak 
igy találja meg minden egyes zsenge 
csiranövény a kezdeti fejlődéséhez 
annyira szükséges és nélkülözhetet
len foszforsavat.

Nem vonatkozik ez a sorbavetett 
műtrágyára. Jó erőben lévő talajon 
sorbavetve a szuperfoszfálot, elér 
jük a kívánt eredményt, ha azon 
bán az inár régebben nem kapott 

műtrágyát, úgy a szórt vetésnek 
annál inkább is előnyt kell adnunk, 
mert csak a szórt vetés után szá
míthatunk utóhatásra is. A sorba- 
vetésnek meg van még az a hátrá
nya is, hogy külön sorbavetőgépre 
van szükség, ilyen gép pedig — 
eltekintve az árától — elég nehéz 
is, úgy hogy meglassítja, legalább is 
megnehezíti a vetést.

A Kígyósén Lecsapoló Társu- 
lat ülése.

A mai napon tartotta vitéz 
dr. Bajsay Ernő alispán elnök
lete alatt a Kigyóséri Lecsa
poló Társulat választmánya 

i ülését.
A tárgysorozat egyetlen 

pontja a kormánybiztosság fen- 
tartásának ügye. A választ
mány egyhangúlag kimondotta, 
hogy a kormánybiztosság to
vábbi fenntartását szükséges
nek latija.

A Move rendezi az idén 
a bajai felszabadulási évfor
duló hazafias ünnepségét.
Nincs ma Bajáü egyesület mely 

többet hallatna magáról mint a Move 
Társadalmi és Sportegyesület, ahol 
igen eleven és eredményes tevékeny 
seg jeleivel találkozunk mindunta
lan. Ennek a friss lendületnek, uj 
vérkeringésnek amit a jól szerve
zett fiatal egyesület életében jól eső 
Örömmel látunk, az a titka, hogy 

j az elsőrangú vezetők felismerték az 
ifjúság bekapcsolásának jelentősé
gét.

A bajai ifjúság itt nemcsak teret 
kap, de feladatokat is állítanak elébe 
a magyar nemzeti gondolat minél 
ön tudatosabb ki hangsúly ozására.

A Move mostani szép sporlprog 
ramjai mellett nagyszabású tervvel 
foglalkozik. Augusztus 19 én Baja 
városnak a szerb megszállás alól 
történt felszabadulásának évfordu
lóján a Move fogja az emlékünnep 
séget megrendezni, Az ünnepségnek 

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 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 1 évi jótállással már 6 pengőtől,

briibáneköveket a legmagasabb áron veszek.
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az eddigi esztendőkét felülmúló im
pozáns programja lesz és este 8 
órakor kezdődik. A hazafias hajai 
közönségnek várhatóan öntudatos 
demonstrálását jelenti a felszabadu
lási évforduló ünnepsége.

Hétfőn délután lesz Garán a 
tragikussorsu Zomborcsevics 

István temetése.
A tragikus körülmények kö

zött elhunyt Zomborcsevics 
István holttestét Rómából út
nak indították. A kettős ko
porsóba zárt holttest holnap, 
vasánap minden valószínűség 
szerint délután érkezik Baján 
át Garára. A temetés az ed
digi megállapodás szerint hét
főn délután lesz.

Ismét kutyainvázió van estén- 
kint a bajai külvárosokban.

Junius végével véget ért Baján a 
szükség folytán minduntalan meg 
hosszabbitgatolt ebzárlat. A kutyák 
örökös hadüzenete már a megyei 
és városi közigazgatási bizottságok 
üléseit is megjárta, ezek a fórumok 
célszerűnek találták a kutyák kö
telező oltásának elrendelése ügyében 
lépés két tenni. Beigazolódott, hogy 
az ebek veszeltségelleni oltása a 
legbiztosabb védekezés a veszede
lemmel szemben. Minden remény
ség megvan arra, hogy ez a kérdés 
nemsokára véglegesen és kedvező 
megoldást nyer azon az utón, ame
lyen azt a városi közigazgatási bi 
zoltság ülésen elindították.

Az állandó és megszakítás nél
küli ebzárlati időkhöz viszonyítva, 
ma Baján a kutyákra ismét jó idő 
járja. Már majd egy hónapja nincs 
veszeltségi esel a város területén és 
a határban, ahol a veszettségek job
bára eddig is előfordultak.

Ennek az örömteli állapotnak az 
eredménye azután, hogy esti órák
ban a külvárosok táján ismét ku
tyauralom van. Noha szinte félő a 
kevésbbé forgalmas utakon az esti 
közlekedés, mert 8—10 de néha 
több acsarkodó, marakodó kutya 
is csoportosul és veszi el a járó
kelők bátorságát, hogy a hadszín
téren áttörjön.

A közönség feltétlenül örömmel 
veszi, ha a kutyák védőoltásának 
ügye a megvalósulás utján lesz.

Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás gyomorégés, csalánkiü
tés, rosszullél, fejfájás idegizgalmak, 
álmatlanság esetén a természetes 
„Ferenc József*1 keserüuiz megszün
teti az emésztési zavarokat, fertőt
leníti a gyomrott és a beleket, a 
vérkeringést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet. Az egyetemi 
klinikákon végzett kísérletek bizo
nyítják, hogy alkoholisták a 
Ferenc József viz használata foly 
tán élvágyylfqt majdnem teljesen 
visszanyerik.

Nem minden kereskedő veszi fi
gyelembe a vasárnapi munkaszü
netet — avagy egy kereskedő pa
naszos levele szerkesztőségünkhöz

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Már több mint egy esztendeje, 

hogy a kereskedők egyöntetű állás
foglalása és az. OMKE felterjesztése 
nyomán megjelent a kormányren 
delet a kereskedések és nyílt áru
sítási üzletek vasárnapi munkaszü- 
netére vonatkozólag. Eleinte nem 
is volt semmi baj, a jóérzésü ke
reskedők maguk is örüllek, hogy 
az egész heti nehéz robololás ulán 
egy teljes pihenőnaphoz jutnak.

Örüllek a kiskereskedések tulaj
donosai és talán leginkább az. al
kalmazottak, akiknek vasárnapját az 
ilyenkor tapasztalat szerint erősebb 
munkairam sokszor elrontotta.

Egy ideig ment minden a maga 
rendjén, mig most egyre-másra azt 
a panaszt halljuk, hogy a törvényes 
rendelkezéseket az egyes kereslte 
dők szemrebbenés nélkül kijátszák,

HÍREK £^dó Már“é,^ialt,

— Bássborsidon Csernyus Ger- 
gtl volt monostori főjegyzőt válasz
tották meg egyhangúan főjegyzővé.

— Nagybaracskán az. egyik szé 
rüskerlben a cséplésnél a g.pszij 
elkapta Pogány József 61 éves 
munkás fejét és valósággal megskal
polta. Válságos állapotban hozták 
Bajára a kórházba.

— Áramszünet. A villamosúié 
méh igazgatóságától nyert értesülé
sünk szerint f. hó 26 án vasárnap 
reggel 4 órától előreláthatólag fél 
10 óráig különböző fenntartási mun
kálatok elvégezhetése céljából úgy 
Baján mint a bácsmegyei községek 
ben áramszünet lesz.

— Makacs székrekedés, vastag- 
bélkalarrus, pufiadás, vérlorlódás, 
anyagcserezavar ok, sárgaság arany- 
eres csórnák, csipőfájás eseteiben 
a természetes „Ferenc József* ke- 
serüviz — reggel és este egy-egy 
kis pohárral bevéve rendkívül be
cses háziszer.

— Tizenötévi kényszermunkára 
ítélték a jugoszláv miniszterel
nök merénylőjét. Az államvédelmi 
törvényszék pénteken délután hir
detett ítéletet Arnautovics képviselő 
Ügyében, aki a képviselőház egyik 
ülésén revolveres merényletet köve
tett el Sztojadinovics mini zterelnök 
ellen. A belgrádi törvényszék a 
képviselőt 15 évi kényszermunkára 
és jogvesztésre Ítélte.

— Gonda Sándor a Bajai S. E. 
ökölvívó szakosztályának veze
tője lesz az olimpiai ökölvívók 
masszőré. Az ökölvívó szövetség 
Gonda Sándort a BSE. ökölvívó 
szakosztályának megalapítóját és 
vezetőjét bizia meg, illetve küldi ki 
az olimpiászra masszőrnek. 

vagyis léleknyugalommal — nyitnak 
— vagy legalább is kiszolgálnak va-

! sárnap.
Ez a körülmény nemcsak azért | 

elkeserítő, mert egyesek jogtalan 
jövedelemhez jutnak kartársaik ká
rára, de félő, hogyha tovább is igy j 
megy, a hatóság mégis csak fel 
figyel a dolgokra és néhány ember I 
nyereségvágya miatt valamennyi j 
bűnhődik és a végén még majd ha
tálytalanítják az örömmel köszön
tött törvényes rendelkezési

Engedje meg Szerkesztő ur, hogy 
nagybecsű lapjában, — mely min
denkor helyt adott a közönség ér
dekeinek — felhívjam az illetékes 
halóság figyelmét a fokozottabb el
lenőrzésre, főként a külvárosokban.

Kiváló tisztelettel
Ivri.

családi ház
füszerüzlettel és trafikjoggal.

Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

— Megnehezítik a farkasku
tyák tartását. A magyar kutyafaj
ták védelmében a kormány legkö
zelebb rendeletileg intézkedik, hogy 
a farkasfaila kutyák tartását az 
adóval nehezítsék meg. A kormány 
intézkedésnek igen megokolt háttere 
ezenkívül meg az is, hqgy a far 
kaskulyák tetemes vad sőt vetéská- 
rókát is okoznak.

— Egy magánya:., fehérruhás 
pap horgászott... A Daily He 
r;«i<l ina: Nagy meglepetésben volt 
részük néhány nappal ezelőtt a ha
lászoknak a Róma közelében fekvő 
Albano tónál. Mikor a tó pattjára 
értek, egy horgászó, fehérruhás öreg 
papot talállak. Az idős pap nagyon 
isme;ősnek tűnt fel. Jobban meg
néz lék — és a szemüket dörzsöl
ték csodálkozásukban. — ö Szent
sége a pápa volt.

Laptulajdonos:
at. üííín i. el.

Oksó
tűzifa eladás 

KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL, 
MÁTYA1 VENDÉGLŐ MELLETT.

Ugyanott aug. 2 án cca
40 000 kéve rozsé önkéntes 
árverésen való ELADÁSA 
Árverés délután 3 órákkor.

Kemény tuskó fa öle . . 16-— P 
Lágy „ ............12* P
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Lágy baltázoit fa
„ vékony dorong 

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kutgyiirü 
Cementcsövek 
Cementvályub

Portland cement 
Üttököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGIUTÁKYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

SrünSiut és Társa Btrntt

A Máv. menetrend május 15-t@S:
a

Érk e z és Honnan? Ind ilás
Hová?óra perc ! óra perc

7 09 Gara 4 40 I lercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40 Budapest, Ki.skunli.ilas, 
Bácsalmás 5 42 Bácsalmás. Kiskunhalas 

Budapest, Csikcria

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

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

Budapest

14 01 Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Rátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

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

18 27 1 lercegszáutó 14 38 Gara

18

19

48

58

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék

15

18

47

55

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

“1 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

Mvamaíntf Rokanek Goldb**rger könyvnyomdájába n Baia.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Stigovica part.
Telefon : 195Telelőt) : 42.

vékony 
vékony 
aprítod

30
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lágy dorong 17
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FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható 1

I 1® É tS C Sséfikereikedelmi 
i W E ft I Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

öunakavses köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t unaparti rak- 

á tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.
Szükséglete fedezése előtt saját érdekében

’ kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 

szolgálatot tan 
reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 20-tól julius 27-ig 
Or. MAKRA* LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicaparö

Bakanek «< Goklberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


