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Helyben negyedévre 6 pangd
Helyben egy hónapra . 2 pengi
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& francia
Nemzeti Bank 

reformja.
Franciaország gazdasági és 

pénzügyi ura eddig az a mint
egy kétszáz család volt, mely 
a francia Nemzeti Bank rész
vénytöbbségét a kezében tar
totta, illetve tartja.

A francia Nemzeti Bank : a 
Bank de Francé a régi libe
rális pénzügyi tanításoknak 
megfelelően teljesen független 
volt az államtól.

A viszonyok azonban arra 
kényszeritették ezt a kormányt, 
hogy a Bank de Francé ön
állóságát megszorítsa s állami 
irányítás alá helyezze.

Eljárását a francia kormány 
a következőképen indokolta:

„Kormányok, melyek az 
ország gazdasági és közház
tartási politikáját irányítják, 
vezetik a valutapolitikát, te
kintet nélkül a kibocsátó bank 
elméleti függetlenségére. Valu
tapolitikai kérdésekben a dön
tés vitathatatlanul a kormány 
jogkörébe tartozik.“

Ez a felfogás sehogysem 
egyeztethető össze azzal a li
berális felfogással, melyet Fran
ciaországról : a liberalizmus 
fellegváráról eddig feltettünk.

Ez az indokolás nyílt be
vallása az irányított gazdálko
dásra való áttérésnek.

Jó lesz ezt nálunk is meg
jegyezni s a liberalizmus esz
mei tartalmát a gazdasági vo
natkozásoktól elválasztani.

— A Normandíe óriáshsjótól 
elhódította az Óceán kékszalag* 
ját, a Queen Mary. Az angol ke
reskedelmi hajózás büszkeségének,a 
Queen Miry óriáshajónak sikerült 
4 nap 8 óra 37 perc alatt elhódi- 
ta nia az Óceán kékszalagját a fran
cia Normandietől, amelynek ideje 
4 nap 11 óra 42 perc volt.

Vájjon mit csinál és hói van 
most a Népszövetség?

Az egész müveit világ a legna
gyobb részvéttel kíséri a spanyolor
szági véres eseményeket és borzadva 
várja, hogy hova fog ez a vérfür
dő vezetni és lörténik-e valami a 
sok drága, patakokban folyó ember 
vér megállítására.

A legborzalmasabb rémregénye- 
két is túlszárnyaló valóság párat
lanul áll a nagyvilág eddigi törté
netében.

Összefogdossák a fasiszta tiszte
ket és halomra lövik őket géppus
kával.

Calalóniában és Barcelonában

A mimsztsrközi bizottság ma délelőtt tar
totta mso a heSsrszíni vizsgálatot a kiscsá- 
voiyi iparvágány kihelyezése es a lőtér 

építése ügyében.
A kiscsávolyi lőtér építését a vá

ros a szentjánosi lőtérrel egyidőben 
: tervezte el. A szentjánosi épitke- 
I zésnek, minthogy a versenytárgya

lás is megvolt és a munkálatok vál
lalatba adása is megtörtént, már 
semmi akadálya nincsen.

A kiscsávolyi lőtér építése elé 
azonban nehézséget gördít az a 
lény, hogy a lőtérnek legalkalma
sabb területen vezet keresztül a 
vasúti iparvágány, aminek áthelye
zése nélkül a lőtér építésére gon
dolni sem h-het

A város felírt a kereskedelmi mi
nisztériumba, hogy idevonatkozólag

Különböző panaszok másít városi vegyes- 
bteottssg elé került az iskolajovitások és 
a lőtér épülésekre benyújtott ajánlatok 

sorsa.
Közölte a Baja Báoska, hogy a 

két ui bajai lőtér építése, azonkívül 
az iskolák és a városi épületekkel 
együtt összesen harminchárom épü
let javítási munkálataira a város 
versenytárgyalást hirdetett.

A versenytárgyalást szabálysze
rűen le is folytatták és a két mun
kacsoportra majdnem hatvan bajai 
építőiparos adott be pályázatot. 
Minthogy főként az iskolajavitósok 
határidőhöz vannak kötve, sok ha- 
logatási idő nem volt és a műszaki 

egyetlen katolikus pap sincs már 
éleiben. A csőcselék az oltárok elöl 
hurcolta el a miséző papokat és a 
legborzasztóbb kegyetlenségek kö
zött vitték őket a vesztőhelyre. Le 
vágták a füleiket, végtagjaikat és 
ha az utón elvéreztek egyszerűen a 
járdára dobták és olt hagyták a 
hullákat, Az egyik korcsma cégé
réül felakasztották egy öreg pap 
borzalmasan megcsonkított fejét.

Népszövetség! Európa kullur né- 
! pei, hová fog ez vezetni ? Meddig 
. lehet ezt tűrni 7 Ki fog felelni ezért 

a borzalmakért 7 

a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg, ez azonban idáig késedelmet 
szenvedett.

A minisztérium képviseletében 
ma délelőtt érkezeit Bajára egy 
többtagú bizottság, hogy e kérdés
ben döntsön.

Délelőit 10 óra után kezdődött 
meg a helyszínen a tárgyalás, me
lyen a várost Nagy András műsza
ki tanácsos képviselte, megjelentek 
ezenkívül a Máv központi és helyi 
kiküldöttei is, valamint a helyi ér 
dekeltségék. A tárgyalás eredménye 
lapzártakor még ismeretlen.

I hivatal, illetve a város a számvevő
ség átszámítása és javaslata alapján 
nyomban kiadta munkálatokat is.

A versenytárgyalás eredményét 
nyomban a döntés után nyilvános
ságra hoztuk, jelezve, hogy amint 
az eredetileg volt is, a munkálato
kat rögtön megkezdik.

A mérnöki hivatal azonban a 
különböző panaszok és kifogások 
miatt abbahagyta a már megkezdett 
alapmunkálatokat és a versenytér 
gyalások eredményét egy a törvény

hatóságból alakult vegyes bizottság 
elé terjesztette.

A vegyesbizoltság most vizsgálta 
át az ajánlatokat és megállapította, 
hogy a döntés teljesen helytálló 
volt. Ennek alapján a munkálatokat 
az egész vonalon megkezdték.

Látogatás
a Bajai Faárugyárban

Rövid pár hónap alatt, a legna
gyobb csendben, egy uj gyártelep
pel gazdagodott városunk, mely már 
is 110, 120 embernek biztosítja
megélhetését. Miután sok meglepő 
dolgot hallottam a gyár működésé
ről, az .íntézőség szives engedelmé- 
vel megtekintettem az immár teljes 
üzemmel dolgozó gyártelepet.

A gyártelep közvetlen a vasúti 
hídfő tövében lévő iégi Vajas me
derben épült, igy az alacsony fek
vésű telepet fel kellett tölteni. Mid* 
az, amit a gyártelepen láttam, a 
legnagyobb mértékben lekötötte 
figyelmemet.

A gyártelep nagy udvara zsüfío- 
lásig telve van katonás rendbe ra
kott száradó deszkaauyaggal. A 
feltöltetlen, tehát mélyebben fekvő 
részen pedig közönséges fűz és je
genye hasábok várnak a feldolgo
zásra. A feldolgozásra kerülő ha
sábokat elsőbben is megfosztják 
héjjuktól, azután szalagfűrésszel kö
zépen kétfelé vágják. Az így nyert 
50 cm. hosszú darabokat nagy tar
tályokba rakják és mint egy 4—6 
órán át szünet nélkül főzik, illetve 
forralják. Ez a főzés nélkülözhetet
len a felszeleteléshez, e nélkül na
gyon hasadozna és értéktelenné 
válna az egész munka. Ezután kö
vetkezik a szeletelés, amit hasítás
nak mondanak, de az nem hasítás, 
mert a főtt hasábok oldallapjukkal 
kerülnek a gilotinszerü gép alá, 
melynek teljesítése percenként 108 
darab 7 mm. vastag deszkácska. 
Ez a munka a gyár legnagyobb 
érdekessége, percek alatt deszkács- 
kákká válnak az alája szori'olt ha
sábok. A selejtes anyagot azonnal 
kiválogatják, a többi párolgó gőzöl
gő deszkácskákal pedig viszik az 
udvarra szárítani,

A szántott anyag gyümölcsös lá- 
j ákna k való feldolgozását több sza- 
' dlagfürészes gép végzi. A szeldelő 

gép olyan nagyszerűen végzi mun- 
| báját, hogy a deszkácskákat gya-
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lulni sem kell. Minden fűrész a lá
dákhoz való pontos méret szerint | 
dolgozik. A ládák hossza 48 cm, 
szélessége 38, magassága pedig 7 
ill. 9 cm. Ugyanitt fűrészelik a sar
kokhoz való háromsarkos léceket 
is. A ládáknak csak a feneke, il
letve teteje lesz a kellő mértékre 
összeszegelve, fürge munkáskezek 
akkord munkával végzik ezt a sze
gelést, igy minden szegeid munkás 
nak saját ügyességén múlik kere 
sete. Kívánatra összeállított ládákat 
is szállít a gyár, máskülönben kü
lön csomagolást kap minden láda
rész. A 38 cm. hosszú oldaldesz
kákra egy igen csinos, három min
tás vegyes gyümölcsképet nyom egy | 
bonyolult gépszerkezet, „Hungária" 
felírással.

Van a gyárnak külön villanyte
lepe, a kazánházakat pedig fahéjjal 
fütik. Nagyon sok hulladék anyagot 
termel a gyár. A deszkácskákról 
lekerült egészen vékony hulladékot 
vaggon tételekben szállítják Buda
pestre gyujtófának, A vastagabb 
hulladékot helyben értékesítik má
zsánként 2 pengőjével. Ez a hulla
dék nyári tüzelőnek igen megfelel. 
Van azután igen sok fürészpor, ami 
szintén értékesítésre vár. Az üzem 
ezideig megrendelésekre több mint 
30 ezer ládának megfelelő anyagot 
szállított már. Bőséges gyümölcster
més mindenesetre csak fokozza a 
megrendeléseket.

A teljes csendben felépített gyár
helyiségben forr, nyüzsög az élet, 
jó is lenne, ha még egy pár nagyobb 
üz -mü gyár létesülne, az nagy rész
ben rne ^oldaná a helyi munkanél
küliséget. Reméljük, hogy ezt is 
meghozza a jövő, mert hiszen al
kalmasabb hely gyártelepülésre na
gyon kevés van az országban.

— Angina pectorisnál, a roha
mokban fellépő nyomasztó szivláji 
fájdalmaknál reggelenként fél eset
leg negyed pohár természetes \ 
,,Ferenc József** keserüviz is ele 
gendö ahhoz, hogy a belek műkő- \ 
désél elrendezze és kielégítő emész- | 
lést biztosítson.

üt emberrel a bajai közúti hídnak vágódott 
és kettétörött egy tutaj.

Könnyen végzetessé válható vízi- 
kaland előzménye volt vasárnap 
Dely Géza fakereskedö tutaja.

A faalkotmány a Csanádi Duna 
felöl öt emberi hozott a vasúti köz 
üli hid irányába. Eddig még ki nem 
derített okból a tutaj a hid közeié 
ben valahogyan megakadt s nagy

Borral telt hordót dobott a rendőr lábai 
elé és elmenekült.

Nem éppen mindennapi élménye 
volt az egyik bajai rendőrnek. Szom
baton este a rend derék őre rendes 
szolgálati kőrútját járta, amikor az 
egyik sötét külvárosi utcából gya
núsnak látszó ember közeledett fe 
léje erősen meggörnyedt vállán zsá
kot cipelve.

Mikor az ember észrevette, hogy 
rendőr a vizavéja, az utolsó pilla

Huszonkilenc építőiparos pályázik a pos- 
tabérházban átalakítandó üzlethelyiség 

munkálataira.
Nagy András műszaki tanácsos I 

vezetésével tegnap délelőtt tartották 
meg a versenytárgyalást a tiszti 
mérnöki hivatalban Fischer-féle üz
let átalakítási munkálatai ügyében. 
Az érdeklődés igen nagy volt, ősz 
szesen huszonkilenc bajai építőipa
ros pályázott a különböző munka
nemekben.

A kőműves munkákra pályázatot 
adtak be : Fehér Jenő, Antalffy Fe
renc, Szöges János, Puskás Mihály.

Az asztalos munkákra : Szörényi 
János, Mezei Mihály, Hantos Jó
zsef, Halas György, Iglói Testvérek 
pályázik.

Lakatos munkára : Illés György, 
Biiischilz Mihály, Schádt Ferenc 
adott be pályázatot.

Mázoló és szobafestő munkála
tokra pályáztak : Peslalics Sándor, 
Vadász Antal, Eperjesi József, Je

erővel vágódott neki a közúti hid 
nak. A tulaj recsegve-ropogva ket
tészakadt és egyik fele azonnal a 
viz alá merült.

Az utasok szerencsére valameny- 
nyien a másik oldalon voltak s igy 
nem történt semmi bajuk.

nalban megtorpant s a rendőr lábai 
elé gurította podgyászát és esz
telen futásba kezdekt. Az ámuló 
rendőr meglepetve tapasztalta, hogy 
a guruló csomag egy tele hordó 
bor, az önkéntes ajándékozót azon
ban már nem találta meg.

Egyelőre vitás, vájjon a rendőr
séget akarta e megajándékozni, vagy 
csak kény szer helyzet ében cselekedett.

ges Zsigmond.
Padlózó és ács munkálatokra 

ajánlatot tettek : Jung Jakab, Szívós 
Ferenc, Bodor László, Kalotai János, 
Várady József.

Bádogos és szerelő munkákra pá
lyázik : Rábl Béla, Arnold János, 
Szabó Márton.

Műkő és kőfaragó munkákra : 
Bajai és Dely Cementárugyár, csak 
műkőre Grünhut és Társa, csak 
kőfaragóra Hangyási Béla. Üveges 
munkára Farkas Mihály és Csatlós 
Béla adott be ajánlatot.

A döntés még a napokban meg 
lesz, mert 1-vel megkezdi a város 
az üzlethelyiségek átépítését. A 
nagyobb arányú 14 000 pengős épít
kezés tartama alatt, azaz három 
hónapig a bérháznak az üzlethelyi
séggel szomszédos lakói nem fizet
nek házbért.

Garán ma délután temetik 
a tragikusvégü 

Zomborcsevits Istvánt.
Zomborcsevits Antal garai föld

birtokos megyebizotlsági tag tragi
kus körülmények között julius 17 én 
elhunyt fiának holttestét ma szálli 
tollák haza. A mindössze 24 esz
tendős Zomborcsevits Istvánt a köz
gazdasági egyetem IV. éves hallga
tóját akit Baján is jól ismertek ta
nulmányi utján az olaszországi Lit- 
loriában érte a halál. Zomborcse- 
vils István bebalzsamozva és be
szentelve kettős koporsóban egy ró
mai templomban várta a hazaszál
lítást ami ma reggel meg is történt.

Zomborcsevits István holttestét 
ma reggel 8 órakor szállították Ba
ján keresztül szülőföldjére Gorára, 

[ ahol a gyászbaborult családon és 
i rokonságon kívül óriási néplömeg 
| várta.

Goráról ma délelőtt kaptuk az 
' értesítést, hogy a fiatalembert még 

ma kedden délután 6 órakor része
sítik végtiszlességben. Ugyancsak 
ma reggel volt lelke üdvéért az en
gesztelő gyászmise is.

Berlin város lelkes ünneplése 
között vonultak be az első 
magyar oSímpiások az olim

piai faluba.
Hétfőn reggel megérkezett Bér 

linbe a magyar olimpiai versenyzők 
első csoportja. A pályaudvaron fe
hérruhás Hitler ifjak álltak diszőr- 
séget a címeres magyar zászló mel
lett. Németek nevében Adolf Fri
gyes mecklenburgi herceg üdvözölte 
a magyar csapatot. Az üdvözlésre 
Schreiner János tábornok német 
nyelven válaszolt.

A beszédek után felcsendült a 
magyar Himnusz. Utána autóba 
szálltak és végig lelkes ünneplés 
között vonultak az olimpiai faluba.

A faluban a katona zenekar újra 
magyar Himnuszt játszóba, miköz
ben a magyar versenyzők és a 
melléjük kirendelt diszszakasz tisz
telgése mellett lassan felhúzták az 
árbócra a magyar lobogót.

r'WSBSB

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak

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 járt férfi és néi karórák 2 évi jótállással már 6 pengétől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Regi ékszereket, tört aranyat és briffiánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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HÍREK.
— Haiss Bertalan postafelü* 

gyelO Utóda. Haiss Bertalan pos
tafőfelügyelő Budapestre a posta
ver érigazgatóságához történt áthe
lyezésével a bajai poslafeliigyelöség 
élére Szalay János postamérnök ke
rült. Haiss Bertalan ma távozott 
Bajáról.

— A jogügyi bizottság ülése. 
Baja város jogügyi bizottsága teg
nap délben 12 órakor tartotta ülé
sét dr. Borhiró polgármester elnök
lésével. Az ülés referense dr. Bern- 
hart Sándor főügyész volt.

— Mára hívták össze a vaskuti 
választó jegyzék ügyében a köz* 
ponti választmányt. A vaskuli 
országgyűlési képviselőválaszlók név
jegyzéke elkészült s a felszólamlá
sok is megtörténlek. A névjegyzék 
kiigazilása ügyében dr. Borbiró Fe
renc polgármester ma délelőtt fél 
12 órára hívta össze a város köz
ponti választmányát.

— A mai izgalmas élet küzdel
meiben kifáradt egyének, akik 
csaknem kivétel nélkül székszorulás
ban, bélfájdalmakban és felfúvódás
ban szenvednek, igyanak reggelen
ként egy-egy pohár természetes 
,,Ferenc József** keserüvizet, mert 
ez az ideális hashajtó összes jellem
ző tulajdonságait egyesíti magában.

— Augusztus elején kezdődik 
az idén is a fogolyvadászat. lile 
tékes helyről nyert értesülés szerint 
a folyó évben a fogoly vadászati ti 
lalmi idejének megváltoztatása terv- 
bevéve nincs és igy már augusztus 
elsejével a vadászata megkezdhető. 
A lőtt fogolyt augusztus első felé
ben Németországba még nem lehet 
exportálni. .

— Szövetkezeti oktatás — Szö
vetkezeti nevelés. A szövetkezés, 
a kisgazdasági erők összefogása, 
hogy a nagytőke előnyeit biztosítsa 
a maga számára nem népszerű gon
dolat Magyarországon. A magyar 
gazda nem igen szeret társulni. 
Ezen a szövetkezés elleni mentali
táson óhajt a kormány segíteni még 
pedig akként, hogy a szövetkezetre 
vonatkozó ismeretek tanítását a kö
zépfokú iskolákra is kiterjesztik. 
Jövő iskolai évtől kezdve a tanító
képző intézetek ötödik osztályában 
már tüzetesen tanitani fogják a szö
vetkezeti ismereteket.

— Artézi kutakat kapnak a 
bácsmegyei községek. A bácsme- 
gyei községek, csaknem kivétel nél
kül, évek óta panaszkodnak, hogy 
nincs rendes ivóvizük, A vármegyei 
tisztifőorvos a múlt évben azt a 
döbbentő megállapítást telte, hogy 
a legtöbb községben a kutak súlyo
san fertőzöttek és erre vezethetők 
vissza elsősorban, hogy minden 
nyár meghozza a tiluszos megbe 
tegedésekel. A megye vezetősége in
tézkedett, hogy kezdjék meg az ár- 
tézi kutak építését. Katymáron, Ma
darason, Kunbaján, Mátéházán, egy- 
egy, Bácsbokodon pedig két mély- 

furalu kutat építenek. A vármegye 
a belügyminisztertől az eddig adott 
államsegélyeken kívül uiabb állam
segélyeket kért, hogy valamennyi 
község fertőzött kútja helyeit minél 
előbb egészséges ivóvizü kutakat lé 
lesithessenek.

— Titkos próbarepülések. A 
londoni légügyi miniszter rum au 
gusztusban titkos próbarepüléseket 
végeztet a Bristolgyár teljesen fém 
bői készített sztratoszféra repülőgé
peivel, melynek Pegazus rendszerű 
motorán segélyével állítólag 16 ki 
méter magasságot érhetnek el. Az 
angol sztratoszféra gép részleteit 
hét pecsétes titokként őrzik, csak 
annyit lehet tudni, hogy légmente 
sen zárt fülkéje van, motorai a leg
ritkább légrétegekben is működnek 
és pilótája a légnyomásnak ellen
álló vékony alumínium lemezzel 
bélelt, villannyal fűlhető ruházatot 
visel.

— Magyar közjegyzők sorsa 
Erdélyben. Erdélyben dr. Csepregy 
István szatmári és dr. Hepes Béla 
nagybányai közjegyzőtől a műkö
dési jogot a román igazságügymi
niszter megvonta, mert nem bírják 
eléggé a román nyelvet, Erdélyben 
most már egyetlenegy magyar köz 
jegyző sincsen.

— Siket József penészlaki gaz
dálkodó, magával tehetetlen 85 éves 
apját disznóólban tartotta, ahol a 
férgek valósággal ellepték. A gaz
dálkodót feljelentették.

— Dunába ugiott egy mohácsi 
asszony. Mohácsszigeten özv. Ko- 
vácsics Jánosné összekülönbözött a 
menyével és unokájával. Az elkese
redett öregasszony emiatt a Dunába 
ugrott. Holttestét a mohácsi íévnél 
találták meg.

SPORT.
A Herminamezői AC és a Buda 

pesti Vasutas SE a Bajai Sport 
Egyesület meghívására augésztus 
2 án vasárnap Bajára érkeznek, 
ahol este fél 9 órai kezdettel box- 
versenyt tartanak. A rendezőség 
előreláthatóan a ringet 2000 gyér- 
tyafényü reflektorral világi ja meg. 
A mérkőzés iránt igen n gy az ér
deklődés.

Bajai MOVE-KFC vizipoló 
6:2.

Tegnap helyszűke mialt részlete
sen nem tudtuk ismertetni a vasár
napi kalocsai uszóverseny legna
gyobb érdeklődéssel kísért számát 
a két város közötti vi/ipóló mér
kőzést, de örömmel ragadjuk meg 
az alkalmat és ma folytatólagosan 
elmondunk mindent, ami bizonyára 
Baján is sokakat érdekelni fog.

A bajaiak Doszpoly ---• Delre— 
Heitzmann—Holló—Karlicskó, Her
nádi, Rácz I. összeállításban száll 
nak vízbe. — Kezdés után rögtön 
kialakul a bajai fiuk fölénye. Oko
san, pontosan, gyorsan játszanak.

Hosszú, villámgyors passzaikkal 

megzavarják a kalocsai védelmet és 
sok tapsot I apott játékukkal már 
az első félidőben 4:2 arányhan ve 
zetnek.

A második félidőben mégjobban 
kialakul az állandó fölény és a ka 
hcsaiakat csak a kapufa menti meg 
nagyobb arányú vereségtől.

Végeredmény 6:2 Baja javára.
A vizipóló eredményével együtt 

tehát a pontversenyt a bajai Move 
nyerte 52:46 arányban.

Amig a fiuk öltözködtek szívélye
sen elbeszélgettünk a kalocsai ve
zetőséggel, Rögtön azt kérdeztük, 
hogyan jutottak ilyen versenypá
lyához, ki csinálta a pályát, milyen 
támogatásban van részük anyagilag 
és erkölcsileg ?

Mosolyogva felelt Andriska János 
főintéző. — Hála Istennek csak kö
szönetét mondhatok a város veze
tőségének; mert a kezdet-kezdetén 
is, de azóta is nem tudunk olyat 
kérni, amit meg ne kapnánk.

A város vezetőségével karöltve 
szívvel lélekkel dolgozunk azon, 
hogy a kalocsai uszósportot igazán 
naggyá tegyük.

Nagyot sóhajtva, de még büsz
kébben búcsúztunk a kalocsaiaktól, 
mert ami sajnos, nagyon mostoha 
viszonyaink mellett igazán szép ered
ményt értek el a fiuk és megmu
tatták, hogy igenis van bennünk 
élniakarás, kitartás és küzdeniludás.

Minden egyes versenyzőről iga
zán csak a legnagyobb dicséret 

hangján emlékezhetünk meg, szív
ből gratulálunk ezúton is a szép 
sikerhez. Hisszük és reméljük, hogy 
még nagyon sok és szép győzelmet 
arainak és nemcsak a bajai Move* 
nak, hanem Baja városának is sok 
dicsőséget szert znek. Adja a jóisten, 
hogy igy legyen.

I.aptulajdonoN :
Ur. ÍINUV LEHU.

Kereskedelmi érettségivel 
rendelkező GYAKORNOKOT keres 
nagyobb helyi bank. Pályázatok a 

kiadóba „Gyakornok" jeligére.

Oksó
tűzifa eladás 

KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL, 
MÁTYAI VENDÉGLŐ MELLETT.

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

Kemény tuskó fa öle . . 16*— P 
Lágy ,, ............12- P

Szentist vánon, 
a&aaClwEiO Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
füszerüzleltel és trafik joggá I.

Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.
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Lágy baltázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dereng
Ölenként házhoz szállítva I

napi árban
Hóüferiiu cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égeteitmész

Kutgvürü 
Cementesével: 
Cementváiyuk

Portland cemsnt 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJÜTÁ^YŰSABK ÁRBAN KAPHATÓ

©roohyf és Társa b^jac“m^^

fi Máv. menetre nd május 15-tőS:
trk ezés H o n n a n ? Ind ulas H o v á ?óra ppfC 1 <>rtr perc

S
7 ; 09 Gara 4 40 1 Iercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

V 40
Budapest, Kiskuiihalas. 

Bácsalmás 5 42 Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

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

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

Budapest

/4 ,| 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bál iszék. Baja 14 15 Hercegszántó

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

/8 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

41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás. K skunhalas. 

Budapest. Csikéria

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

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

Iroda : Hajnald u. 13.
Telefon : 42.

TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195.

“ vékany
.Í5 vékony 
£ aprított

dorong öle"kéni 17
30

3
lágy 
kemény dorong 
lágyfa o-ként

P
P
P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

É íi T !£ C Szénkereikedelmi
B b íf I b 3 Részvénytársaság

Bajai íiáhja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.
L73fi,JS2SíSWB2É!8BSESMSEaiBS8ISSHES®ffi2SF2ZirSSSaBC':l3^SlSűC2SSSES3!W

Hófehér beremondi mész:
Nagyszilárdságú portlaiidcement 

Duíiakavics kőpor f elszigetelő
teljes vagonban bármely állomásra és dunapaili rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z. szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdelzében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 

szolgálatot tan 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 27-tól augusztus 3-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HliWETÉSEKET FELVESZ
A NVGMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi Sebőnál 

(Sugovicgpart).

Bakanek é< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenci@k-tere 2. szara.

nyomtatványok
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
NtmomMU FUdsanpL *r (Goldberger kAnwnvonxláiábfin Ba»a.


