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Alaptalan
hírek.

talanság, holott mindezeknek kitalált híreknek :
épen az ellenkezője igaz. Ne őszre választás.
üljön fel tehát senki az ilyen
—

Valami ismeretlen forrásból
ismét szárnyra kelt a hír s
egyre jobban erősbödik, hogy
az őszre választások lesznek.
Természetes, hogy ezeknek
a híreknek semmi alapjuk sin
csen.
Sem belpolitikailag, sem kül
politikailag, nem indokolható
az uj választás elrendelése.
Sőt ellenkezőleg. Az európai
politikai helyzet épen azt te
szi kívánatossá, hogy nálunk
rend és nyugalom legyen ;
már pedig egy képviselőválasz
tás feltétlenül fel kavarná az
ország nyugalmát.
De technikailag sem képzel
hető el, hogy őszre választás
legyen, mert az uj választás
feltétlenül titkos szavazással
fog megtörténni. Ehhez uj tör
vény kell, aminek előkészitése,
parlamenti és főrendi tárgya
lása hosszabb időt igényel.
Lehetetlen elképzelni, de
semmiféle okok sem sürgetik,
hogy az uj titkos választási
eljárásról szóló törvényt má
ról, holnapra, hogy úgy mond
juk sürgöny stílusban tárgyal
ják és alkossák meg.
A választási névjegyzékek
összeállítása, a funkcionarusok
kijelölése s általában a válasz
tási eljárás technikai keresz
tül vitele különös tekintettel
arra, hogy első ízben történ
nék az uj eljárás szerint a vá
lasztás — feltétlenül hosszú
hónapokat igénvelne.
A spanyol, francia, de a
közeli jugoszláv példák is mu
tatják, hogy nem lehet a tit
kos választójogot hübelebalázs
módjára megvalósítani, hanem
csak ugv, hogy a nemzeti gon
dolatnak és polgári társadalmi
rendnek fennmaradását, létét
ne veszélyeztesse.
Azok, akik ilyen alaptalan
hírek terjesztésével foglalkoz
nak, rossz szolgálatot tesznek
a nemzeti ügynek, mert az e
fajta hirek gyorsan kijutnak a
külföldre és könnyen azt a
hitet ébresztik, hogy nálunk
nincs rend, nagy a belső nyug

Megkezdték a bajai igarostanoncok
wári kirándulásaikat.
Az OTI. ingyenes nyaraltatási ak
ciója vasárnap megkezdődött. ‘50
iparos tanonc rándult ki a Dunaparl mellé a „Békavár"-ba az ipa
ros t. iskola vezetése és az OTI.
tisz viselők kísérete melleit.
Öröm volt nézni a fiatalság jó
kedvét, a szabadban való .sportolá
sát, vizi életéi, az úszást, evezést
stb. Közben elveszett energiáját pó
tolta napközben lejjel, vajas ke
nyérrel, délben pedig jó Ízletes
ebéddel !
Az étkezésnél látszott a kiéhezett
ifjú mohó étvágya, melyet egyrészt I
a szabad levegő, másrészt a spor

nem

lesz

tolás váltott ki belőle.
Az OTI vezetősége pedig lelki
ismeretesen és bőven gondoskodott
arról, hogy a tanoncok semmibe
sem szenvedjenek hiányt 1
Tudomásunk szerint az OTI hely
beli vezetősége az iskola vezetősé
gével karöltve minden vasárnap
folytatja ezen egy napos kirándu
lásokat egész nyáron át.
Elismerés az OTI vezetőségének,
hogy az iparos ifjúság egészség,
szociális ügyét ennyire felkarolja,
ezen lelte csak a magyar jövő érdekében történhet !

A nég^s kijelentette, tuw délabessziniai
csapatainak étére áll.
Az abessziniai bandaharcokkal az.
utóbbi napokban a világsajtó bő
vebben foglalkozott, de leközölték
a lapok az olasz cáfolatokat is,
hogy egészen jelentéktelen zavar
gások voltak, amelyeket mindenütt
csirájában elfojtottak.
Az abesszíniából érkező hirek
nyomán ismét érdeklődik különö
sen az angol sajtó az exnégus sze
mélye iránt.
A Szinday Chroniele munkatársa
felkereste a volt uralkodót, aki az
újságíró előtt kijelentette, hogy rö
videsen visszatér Abesszíniába és a
Déloyugatabessziniában harcoló csa

patainak élévé áll,
A harcot nem adom fel — mon
dotta a négus. Majd igy folytatta :
Genf elutasította kérésemet, hogy a
Népszövetség bocsásson kölcsönt
rendelkezésemre, hogy a harcot
folytathassam. Remélem azonban,
hogy a háborúhoz szükséges pénzt
más utón előteremthetem ? ?
Londonban bizottság alakult,amely
feladatául tűzte ki, hogy a háború
hoz szükséges pénzösszegeket ren
delkezésemre bocsássák. A bizott
ság fáradozásainak eddigi eredmé
nyei kedvező reményekre jogosita
nak fel.

Ének a Kenderesi-árok, a kiscsávclyi hiz
laldák és a mozgó tisztviselő házak
rejtelmeiről.
A régi Szegedi úttal párhuzamo
san húzódott a Kenderesi árok.
Mielőtt néhai Váradi érsek alapítá
sából a kiscsávolyi templom, a plé
bánia, a városi kisdedovó és a vá
rosi kislakások megépültek volna,
ez a Kenderesi árok a Katonaváros
és Kiscsavoly lakosságának baromfi
tenyésztésére igen alkalmas terület
volt és a legkiválóbb libausztató.
Esős időszakban ezen árok megle

hetős ví/.bőséggel rendelkezett. Sok
szor a formája és alakja megfelelt
egy kisebb tónak.
A Kenderesi árok ma sem hagyta
el a régi medrét és a Kenderesi
ároknak ezen tulajdonsága és ra
gaszkodása a városi kislakások 22
bérlőiét nem a legnagyobb öröm
mel tölti el, mert a városi kislaka
sok 11 ikerháza a Kenderesi árok
medrében épült.

Az árok hosszabb része csak a
házak közös udvarának határvona
lán halad el, azonban ezen árok
déli és északi része egy-cgy ház
telkén halad át, úgyhogy a ház
szerencsés lakója az árkon keresz
tül ingó és hajlékony padlóján kö
zelítheti meg az árkon túli mellék
épületeket.
Hogy ez mily veszéllyel jár esős
és csúszós fagyos időben csak azt
tudja, aki már néhányszor lecsú
szott ezektől a bizonytalan átjáró
padlókról és kisebb-nagyobb zuzódással szabadult meg a bajból.
A vá rosi kislakásoknak a Ken
deresi árokkal való s/omszédsága
azonban ennél sokkal nagyobb ve
szélyt is rejt magában. Ez a veszély
pedig a kislakások mintegy 80 la
kóját közegészségügyileg igen kö
zelről érinti. A magasabb fekvésű
Katonaváros uccáinak vize fut össze
a kislakások területén és tűnik el a
Váradi érsek ut alatt húzódó, bol
tozott mély csatornában, amely csa
torna régebben a katonavárosi és
kiscsávolyi gyermekek kedvelt csen
dőr-rabló romantikájának területe
volt.
Ma ez nemcsak a katonavárosi
baromfi és sertésvész terjesztője lelt,
de ezzel együtt nyilvánvalóan kü
lönféle, emberre káros fertőző be
tegség hordozójává is lehet. Ezt
látszik bizonyítani az. a szomorú
tény, hogy a kislakások bérlői ba
romfi és sertésvésztől való indokolt
félelem miatt a házukban állatokat
nem nevelhetnek, ami a lakbérlők
kis háztartását súlyosan érinti.
Itt érezzük annak a szomorú sta
tisztikának nagy jelentőségét, amely
szerint a város térképén éppen a
Katonaváros és Kiscsávoly kerület
a legsötétebb folt a fertőző beteg
ségek térképén. Ez teszi szükségessé,
hogy az illetékes fórumok figyelmét
közegészségügyi szempontból a Ken
deresi árok mielőbbi rendezésére
hívjuk fel. Tudjuk, hogy ez költsé
ges beruházással jár, azonban a vá
rosnak a kislakások lakbérjövcdelme
lehetővé fogja tenni ezen közérdekű
kérdés rendezését és a nagyabb
veszély elháritását annál is inkább,
mert a lakbérek jövedelme elsősor
ban a haszonhajtó vagyon karban
tartására fordítandó.
Ami az épületek sziládságát illeti,
ahhoz is van némi hozzászólni va
lónk. A vékony falak lehetővé te
szik, hogy a szomszéd ikerház bér-
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REINHARDT DIVATCSARNOK BAJA
Telefon: 188
Ifijének zenei műveltségének a fokát
bármelyik lakó könnyen elbírálhassa,
•fit határozottan néíkülözhetövé te
•zi, hogy minden lakás bérlője kü
lön rádiókészüléket szerezzen be.
Ez azonban nem áll a gyermeksirásra, mert minden szülő csak a
saját gyermekének a hangját élvezi
legjobban

A képek és egyéb fali díszek fel
fúggesztése nagyobb körültekintés
sel jár, mert vannak közfalak, ame
lyek szükségessé teszik, hogy elő
zőleg a fal másik oldalát jó erősen
megtámasszák ég a szemlélő különös
nek találja azt, hogy a faiak mindkét
oldalán egy magasságban lóg a kép
és ezt a gyakorlati érzékű lakbér
lök úgy magyarázzák meg, hogy a
szegbeverés folytán a fal másik ol
dalán előálló folytonossági hiányt
ezzel az ügyes fogással tüntetik el.
A rosszmájuak pedig azt állítják,
hogy skótoknál ez már régebben
szokás, mert a közfalakat nem csak
azért építik vékonyra, mert ez ol
csóbb, hanem azért is, hogy igy a
fal egyik oldalán bevert szegre má
sik oldalán a képek felfüggeszthe
Ifik legyenek.

A harag és a kés szörnyű munkája
Bácsalmáson.
Tegnap délután nagy riadalom
támadt Bácsalmáson és a bajai
mentők vészes szirénázása verte
fel a vasárnapi falusi csendet.
Ulrich Mihály földbirtokos szom
szédaival együtt kint ült a háza
előtti kispadon és csendes falusi
időtöltésből szokás szerint elbeszél
gettek az őket érdeklő világesemé
nyekről és ügyes bajos dolgaikról.
A nagy vitában észre sem vették,
hogy egyszerre csak előttük termett
Bállá Sándor bácsalmási lakos, Ul
rich régi haragosa, aki minden szó
váltás nélkül ráugrott Ulrichta.
A nemvárt támadástól pillanatra
mindannyian
megdöbbentek, de

azután rögtön Baliára vetették ma
gukat, sajnos azonban már későn.
Elszöinyedve látták, hogy Ulrich
arcából palakzik a vér. Bállá ugyanis
markolatig döfte hatalmas kését a
szerencsétlen ember arcába s azt
végighasilotta vele.
Ballal, aki régi hars gosa volt
Ulrichnak, a rögtön elösietö csendőíjátőrnek adták át, mig borzalma
san vérző áldozatát dr. Thuma Pál
orvos részesítette első segélyben
majd kihívták a bajai mentőket,
akik a súlyosan sérüli embert a
Róna szanatóriumba szállították, ahol
rögtön gondos ápolás alá vették.
A csendőrség szigorú nyomozást
indított.

Remek és szép sikerekre jogosító ered
mények a XI. olsmpiáss első napján.

Tegnap vette kezdetét a berlini lemben kétvállra fektették első ellen
stadionban, a népek nagy versenye felüket.
Tőrcsapatunk Norvégiái
10:6,
a XI. olimpiász, mely már első
napján is kiváló eredményeket és Jugoszláviái 14:2 arányban verve a
nagy meglepetéseket hozott, a ma középdöntőbe julolf, hol az ellenfele
gyar gárda részére nagy reményekre Olaszország törcsapala lesz.
Magasugrásban Bódosi 190 cm.
1 jogosító esélyeket.
AZ Öttusa-verseny első számá már nem tudta átugrani és igy a
ban, a lovaglásban, a magyar Or döntőből kieseit. Olimpia bajnok :
Az ablakon jött és ment a bán főhadnagy a negyedik helyen j Johnson (USA) 203 cm, 2. Albrilton
(USA) 200 cm, 3. Thurber (USA)
a tolvajnö, da rajtakapták. i végzett.
200 cm, 4. Kotkas (finn) 200 cm.
A 100 méteres síkfutás előfuta
Ma reggel 8 óra tájban Baján a maiban Gyenes és Gerő kieslek,
A női gerelyvetést a német
Vesselényi utca 25. számú háznak Sir könnyen futva is a döntőbe Fleischer kisasszony nyerte 45.15
küiímös látogatója volt. A nevezett jutott. Az amerikai néger Owens méteres olimpiai rekorddal, Luise
időben egy fiatal nö bemászott az előfutamában 10 2 mp. es világ Krüger (német) és Kivasniuvska
Kát páti Józsefné lakására, még pe rekordot futott.
(lengyel) előtt.
dig kétségtelenül lopási szándékkal.
A 800 méteres síkfutásban ne
10.000 méteres síkfutásban a
Tervét azonban nem tudta meg- vezett mindhárom versenyzőnk-. Va
magyar Kelen 12 ik lelt. 1 Salmi
valócitani, mert alighogy „belépett" das, Temesváry és Szabó továbbju nen (finn), 2. Askola (finn), 3. Isoaz ablakon, máris jelentkezett a tottak.
holo (finn).
lakás tulajdonosa. Kárpátiné akkor
A SUlydobásban a magyar ver
érkezett haza és meglepet ve szem senyzők kiestek, a döntő német győ
lélte a szokatlan látogatót, aki szer zelmet hozott. 1. Wöllke (német)
— Gyomor- és bélbajoknál, a
fölött megijedt, hogy rajta kapták. 16'20 m. 2. Bariund (finn) 16 12. máj és az epeutak megbetege
Majd pillanatok alatt ismét az ab 3. Slöck (német). A világrekorder
déseinél, reggel felkeléskor egy po
laknál termelt s ahogyan jött el is To^rance ötödik helyre szorult.
hár valódi „Ferenc József** keserű
távozott. Az ablakon besétáló láto
A szabadstilusu birkózásban víz kortyonként elfogyasztva rernek
gató ellen megtették a feljelentést. Zombori és Tóth gyönyörű küzde
terrnészetalkotta hashajtó I

Minden múlandó.
Ai ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._____ _

SZIKLAI MARTOir
árás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-utca 21.

Szép ünnepséggel
tegnap avatták fel
az érsekcsanádi
országzászlót.
A Csanádi, a kunszentmiklösi
és az uszódi bokrétások
ünnepe.

Lelkes készülődések folytak
már hetek óta az érsekcsanádí
gyöngyös bokréta ünnepségére.
Délpestmegye valamennyi köz
sége nagy várakozásokkal né
zett a Csanádiak hármas ün
nepére mert nem csupán a
bokréta ünnepséget tartották
ezen a napon, de erre az időre
tűzték a szép népművészeti
kiállítás megnyitását, valamint
az érsekcsanádi országzászló
avatását is.
A népművészeti kiállítás
délelőtt 11 órakor kezdődött.
A nap legjelentősebb moz
zanata délután fél 5 órakor
az országzászló avatása volt.
A községházán egy kőtalap
zaton állították fel a magyar
lobogót. Az ünnepélyt a hajósi
fúvós zenekar „Mignonette"
nyitánya után dr. Pohl Sándor
főszolgabíró beszéde vezette
be. Az avató beszédet dr.
Javorniczky Jenő az ország
zászló országos nagybízottságának kiküldötte mondotta.
Beszéde közben a Himnusz
hangjai mellett félárbócra von
ták az országzászlót.
Nagy Kálmán Bálint Lajos
az érsekcsanádi költő alkalmi
költeményét szavalta el; a re
formátus dalárda Csuka Zsigmond kántor vezetésével „Csak
magyarok legyünk" irredenta
éneket adta elő. Az ország
zászlót Kincses János községi
biró vette át rövid beszéd ke
retében azután a Szózat hang
jaival véget ért az ünnepély.
A Bokréta ünnepség a nagy
vendéglő udvarán a kunszentmiklósi

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Prima sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |ír« férfi és nfil karórák 2 évi jótállással már
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pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

936. augusztus 4

kezdődött. Nagy sikerük volt
#z előadott műsorral.
Azután az uszódi és végül
az orsSágös hírű érsekcsanádi
bokréta szereplése következett.
Megújító lelkes tapsvihar üd

vözölte a szebbkél-szebb ma
gyar népviseletben pompázó Gyakran visszatért síékszo
táncospárok műsorát. Az ün
rulás,
nepségnek Bajáról iá sok részt
vevője volt.
fossz emésztés, vastagbélhurul, fef
fuvódás, oldalfájás, légzési zafar,
Szívdobogás, fejnyomás, í(ffzu$ls,
Szédülés és lehangoltság esetén a
természetes ,,Ferenc József" kestírüviz gyorsan megélénkíti a gyomor
és a belek működését, az emész
lést rendbehozza, megszabadítja az
embert a kellemetlen érzésektől s
tiszta fejet és nyugodt alvást te
remt. Számos kiváló orvos a
Ferenc József vizet bélféregüzőkúráknál is igen jó eredménnyel al
kalmazza.

Ausztria végleg kiadja Magyarországnak
Matuska Szilvesztert.
Matuska Szilveszter, a biatorbágyi vasúti merénylet te'ttése rövidé
9en kitölti az ausztriai vasutrobbantás miatt kiszabott hatévi fegyház
büntetését és kiszabadul a steini
(egyházból. Ezzel egyidejűén az
osztrák igazságügyi hatóság félhiva
talosan értesítette Matuska Szilvesz
ter budapesti védőjét, df. Lévai Ti
bort, hogy védence — miután az
osztrák igazságügyminis/térium jó
magaviseleté miatt büntetésének egy
részét elengedte — szeptember
23 án szabadul a steini feg.y házból
és ekkor kiadják őt Magyarország
nak.
Ezzel tehát ismét felmerül az a
kérdés, hogy mi történik Magyar
országon Maluskával ? Az osztrák
hatóság ugyanis a biatorbágvi rrierénylől kizárólag a budapesti főtár
gyalás tartamára és céljára adta ki
azzal a határozott kikötéssel, hogy
Matuskán nem lehet végrehajtani az

esetleges halálbüntetést.
Mint ismeretes, a Kúria végső
főkön Matuska Szilvesztert halaira
itéfte, de a merénylőt visszaszállí
tották Ausztriába és most, hogy
Matuska szabadul, még mindig nincs
eldöntve, hogy végrelehet-e hajtani
rajta a halálos Ítéletet ?
Annakidején nyilvánosságra került
különben, hogy Matuska Szilveszter
leánya kegyelmi kérvénnyel fordult
a kabinetirodához, de azóta ebben
az ügyben még nem történt döntés.
Ebből a védő arra következtet, hogy
legfelsőbb helyen csak akkor kí
vánnak dönteni a halálos ítélet vég
rehajtása kérdésében, ha Matuskát
csakugyan kiadja Ausztria. Az elő
jelekből ítélve, miután a vasúti me
rénylőt a nemzetközi jog értelmében
nem lehet kivégezni, Magyarorszá
gon á halálbüntetését életfogytiglani
{egyházra változtatják át.

Sárosi Baján!
;
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— Leugrott a kerítésről, lábát
törte. Kiss Béla 9 éves tanuló teg

A bajai futball utánpótlásra n m
sokan figyeltek fel városunkban.
Pécs, Szeged, de kisebb városok is,
ifjúsági, Kisok, kölyök és egyéb
mérkőzések százait rendezik évente,
melynek célja a tehetségkutatás. Baján néhány évvel ezelőtt a középiskólákban nem nézték jó szemmel a
labdarúgást,
ma pedig amikor
a középiskolák diákjai
olyan
kezekre vannak bízva, akik felka
rolják a testedzési, a sporlegyesüle-

Dr. Borbiró Ferenc polgármester | házba szállították.
— Bachneff Pál bolgár újságíró,
szombaton reggel Miskolcra uta
zott, hogy a Miskolci Hét kereté a , Doimica" című szófiai hetilap
ben megrendezett Városok 0--sza szerkesztője néhány napja Budapest
gos Szövetségének egyetemes ülé re érkezett és első útja a Névtelen
sén részt vegyen. Dr. Borbiró Fe Hős emlékművéhez vezeteti, ahol
renc polgármester „Bija és a racio- nálunk szokatlan és eddig nem lá
nizálás" címmel tartott előadást. tott módon tisztelgett : egy üveg
Miskolci ói a polgái mesle.r Buda valódi rózsa olajat öntött a kőre és
igy rótta le a kegyelet adóját.
pestre utazott, ahol á minisztérium
— Hóman kultuszminiszter Finn
bán a folyó hivatalos ügyeket in
országba és Észtországba utazik.
tézi el.
— Templomi ünnepség. P. Szigli
Szeptember elején Hóman Bálint
Theofil hitoktató, a bajai III Rend kultuszminiszter fontos politikai kér
új lelki igazgatója tegnap délután dések tárgyalása végett Észtországba
mondotta első beszédét a rendi majd Firinországba utazik. Hir sze
gyűlés alkalmából. A gyűlésen a rint a miniszter f nn magyar és
tago < nagyön szép számmal jelen észt magyar kullur egyezményeket
tek meg s teljes szimpátiával hall akar megkötni. A miniszter végle
gatták a lelkes szónokot, akinek ges utazásának időpontja még nincs
működésétől uj hatáskörében szép megállapítva.
eredményeket várnak annál is in
—
Közigazgatási
bizottsági
kább, mert P. Szigli agiiis tevékeny ülés a városnál. Baja város kő?*
tagja a baj-ú ferenciek zárdájának. igazgatási bizottsága szerdán, alig.
-- A porcinkulai búcsú. A szent
5-én délelőtt 11 órakor tartja havi
ferencrendiek templomában tegnap rende9 ülését a városházán.
tartották meg a porcinkulai búcsút,
mely Asszisszi Szent Ferencnek
egyik legnagyobb ünnepe. A búcsú
Szentist vánon,
alkalmából a templom egész napon EIQwIO Mária utca 6 sz. alatti
ál népes volt és igen sokan járultak
a szentségekhez.
— Leventeoktatók tanfolyama.

Laptulajdooos:

Or. ÍNÉIV í E M t L.

Oksó
tűzifa eladás
KÖZVETLEN A DUNAIADNÁL,
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
„
............12P

Fizessen elő
a BflJA-BftCSKÁSft.

nap délután játszás közben leugrott

— Tegnap délelőtt Miskolcon ■ egy 3 méter magas falról és lábát
tartott előadást a polgármester. I törte. A kihívott mentők a közkór-

Ma délelőtt kezdődött meg Baján a
bajai és bácsmegyei leventeoktatók
tanfolyamit. A tanfolyam háiom hé
tig tart.

tek nem tudják elősegíteni a diák
ság Ügyét. Pedig az a párstdz diák
és levente játékos nagyobb pártfo
gást érdemelne.
Ebben a fásultságban olyan hely
ről kelleti jönni a segítségnek, ahon
nan legkevésbbé volt várható. Sá
rosi Gyurka a nagy magyar fulballtseni karolja fel a bajai fiatalság
ügyét. Értesülést szereztünk ugyanis,
hogy egyik barátja kérésére szenzá
ciós vándordíjjal kívánja megalapí
tani a bácsmegyei középiskolák és
leventék bajnokságát. A vándordíj
felavatását jövő hónapra tervezik,
melyen Sárosi nyújtja át az isko
Iák és leventék vezetőinek a vándor
díját. Bácskodrog vármegye ifjúsági
bajnokságának előkészítő munkála
tai már folynak.

SPORT.

I

HÍREK

3

rtAJA-tíAtbKA

családi ház
füszerüzlelteí és tra fik joggá 1.

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

URÁNIA
Augusztus 3-án, hétfőn 6 és fél 9 órakor
Augusztus 4-én, kedden 6 és fél 9 órakor

A legszebb,
legmagasztosabb,
legizgalmasabb film

A fekete angyal
Az igazi szerelem mélységesen megható története 16 f.
Főszerepekben:

Frederich Marsch
Merle Oberon
Herbert Marschai
Kisérő

filmek:

Baba menyország

színes

Német

rajzfilm.

alföld

lt u 1 t u r f i I ni

Fox világhhadó
ak tu ali tások

augusztus 4.

4

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnaldu. 13.
Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.

Telefon : 42.

ra
>ro
M

vékony lágy dorong
vékony kemény dorong
aprított lágyfa q-kent

17 P
30 P
3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható !

i ír.'" '~~ii ii 11
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IfÉOf SgC
W
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3
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Síénkereikedelmi
Részvénytársaság

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

Lágy baltázott fa
„
vékony dorong
Kemény vékony dorong

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban
Kuigyürii
Cementcsövek
Cementvályuk

Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
Üstökös fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYÜSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Indulás
óra perc

H o v á ?

7

09

Gara

4

7

25

Ujdombovár

5 i 19

Gara

7

32

5

20

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

7
9
13

Budapest, Kiskunhalas.

40

Hercegszántó

5

42

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

*

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár. Sárbogárd,
Budapest

19

Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék

9

57

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

26

40

Bácsalmás

Budapest. Kiskunhalas,

Í4

(11

14

09

Ujdombovár

14

16

47

Pécs, Bátaszék, Ba|a

14 , 15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

'*

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

58

Ujdombovár. Pécs,
Bátaszék

18

55

Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest

55

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

19

Bácsalmás

23 , 41

Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

231 08

Bpest, Sárbogárd

23
1

Ejjeii
szolgálatot tart

23 í 49

augusztus 10-ig

gyógyszertára.

A Máv. menetrend május 15-től:

Hercegszántó

WSHHe &S&a£Q&i EBKMEHBBCgnH

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

«g==f

Honnan?

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

augusztus 3-tól

a

Étkezés
óra perc

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

reggel fél 8 óráig éa
vasárnap d. u. nyitva

Griinhut és Társa

Bátaszék, Ujdombovár

Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

falszigetelő

kőpor

Dunakavics

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Bakanek ét Goídberger
könyvnyomdája
Baja. Ferenciek-tere 2. szatn.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

