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A népi erők 
összefogása.

Dr. Jurcsek Béla, a sárbo
gárdi kerület országgyűlési 
képviselője beszámolót tartott 
vasárnap Sárbogárdon, melyen 
felszólalt vitéz Marton Béla 
országgyűlési képviselő, a 
Nemzeti Egység Pártjának or
szágos főtitkára is.

Beszédében foglalkozott 
azokkal a támadásokkal, me
lyek a Nemzeti Egység Párt
ját a szervezkedési mozgalmak 
állítólagos túlméretezése miatt 
érték. Hangsúlyozta, hogy a 
szervezkedési munka lényege 
a felvilágosítás, a tömegneve
lés és fegyelmezés, melyek 
nélkül ma a nemzeti erőket 
összefogni nem lehet. Ebben 
a munkában pedig túlmérete
zés nem lehet.

Tudatára kell ébreszteni a 
tömegeket annak, hogy ma 
Amerikától kezdve Ázsián ke
resztül egész Oroszországig 
két hatalmas világerö küzd 
egymással : a nagy kapitalista 
maradi feudális és szélsőséges 
kommunista irányzat közös 
eredőjeként az az erős balol
dali irányzat, mely a gazda
sági eletben beavatkozásmen
tesen akarja a teljesen szabad 
gazdasági rendszert fentartani 
és az az irányzat, mely küzd 
a kapitalista rendszer szélső
ségei ellen és a gépi technika 
haladása, az emberek szükség 
szerű szaporodása következ
tében előállott kényszerhely
zet nyomása alatt követeli az 
állami irányítást a gazdasági 
életben, hogy az igazságosabb 
jövedelem elosztás révén min
den dolgozó kisember számára 
biztosítani tudja a mindennapi 
kenyeret. A kisemberek a 
széles néprétegek érdekeit 
szolgáló népi nemzeti politi
kát hirdeti a Nemzeti Egység 
pártja, mely nem erőszakkal, 
nem a külső példák utánzá
sával, hanem a magyar lélek
nek megfelelő felvilágosító, 
meggyőzéssel önfegyelmező 
munkával késziti elő polgárait 
az uj korszakra, melynek im
már küszöbére értünk.

Ez az a jobb oldal, mely 

testvéri szeretettel hívja tá
borba azokat, akik nem zsol
dosai a kapitalista szélsöség-

Eddig már tizenegy főiskolai hallgató 
pályázik a városi ösztöndíjakra.

Julius 29-ével írták ki a 
pályázatokat a városi tanul
mányi ösztöndíjakra. A pályá
zati határidő augusztus 10-én 
jár le.

A versengés a tanulmányi 
ösztöndíjakért a jelek szerint 
az idén még nagyobb lesz, 
mint az elmúlt esztendőkben 
volt, mert már eddig tizenegy 
bajai fiú pályázik a városi se
gélyekre. Összesen nyolc 150 
—150 pengős segélyt biztosí
tanak a különböző főiskolá
kon a folyamodók részére, te
hát már most tárgytalan há-

Augusztus 7-én az Erzsébet királyné-utca 
63. szám allatt megnyílik a Szállás és 

Homokváros postakirendeltsége.
A hajai Szállás és Homokváro

sok közönsége esztendők óta pana
szolta, hogy kiesik a postaforgalom
ból és a nagy távolság miatt csak 
körülményesen tudja szállításait le 
bonyolítani, ami érzékeny vesztesé
get jelentett a közönség tömegeinek, 
valamint a nagyobb szállítóknak és 
cégeknek is.

Mivel a helyzeten másként, mint 
újabb postafiók felállításáról, nem 
lehetett volna segíteni, az érdekelt
ségek, illetve a Szállás- és Homok
városok közönsége ennek felállítását 
szorgalmazta már esztendők óta.

Lapunk hasábjain több ízben is 
hangot adtunk ennek a csöppet sem 
ideális állapotnak, mert magunk is, 
nem egy esetből megbizonyosodtunk, 
hogy a közönség kérelme valóban 
méltányos és megokolt.

Az 0TI jövő hónaptól kezdve folyósítja 
az öregségi járulékokat.

Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet fontos szociális éi.ékü újí
tásból érkezett. Szeptember elején 
megkezdik az öregségi járulékok 
biztosítását.

Az öregségi biztosítási ágazat 
1929-ben kezdte meg munkáját és

; nek és őszintén akarnak dol-
I gozni a magyar népi politika 
| érdekeben.

rom pályázat.
A pályázók névszerint a 

következők :
Róka Miklós, Mészáros Já

nos orvostanhallgatók, Wittner 
József joghallgató, Sólyom Mi
hály joghallgató, Jász Tivadar 
orvostanhallgató, Rácz Barna 
joghallgató, Krikovszky Gizella 
képzőmüvészeji főiskolai nö
vendék, Jovánovics Viktor, 
Rabatin Gyula joghallgatók, 
Dalnoki Jenő bölcsész, Sza
bolcs Lajos tanárképzős nö
vendék.

A dolgok továbbjutottak, illetve 
eljutottak a város vezetőségéig is. 
A város mindenben helyt adva a 
kérelemnek több Ízben is vegyes
bizottság tárgyalta ezt a kérdést 
Szendrey Ferenc postafelügyelő, a 
bajai postahivatal vezetőjének be
vonásával.

A bizottság álláspontja eljutott a 
kereskedelemügyi minisztériumig is, 
mely a postaigazgatósággal karöltve 
kedvezően intézkedett is. Ennek 
alapján augusztus 7-én, pénteken ar 
Erzsébet királyné utca 63 számú 
házban, mely központi fekvésénél 
fogva erre legalkalmasabb, megnyi 
lik a nyilvános telefonállomással el 
látott postakirendeltség. Vezetője 
szintén helybeli : Szöllősi Maliid 
szentistváni születésű postamesternő.

a törvény értelmében a várakozási 
idő 400 hét. Ez azt jelenti hogy az 
öregségi birtositás járulékaira csak 
az tarthat igényt, aki 65 ik évét 
betöltötte, vagy testi, szellemi ké
pességei megfogyatkoztak és leg
alább 400 héten keresztül biztosítva 

volt. Akiket 1929. január elsején, 
vagyis az öregségi biztosítási ágazat 
munkájának megkezdésekor beje
lentettek és most betöltötték 65 
évüket, elsőizben szeptember else
jén részesülnek öregségi járulékban. 
Az öregségi járulék összege attól 
függ, hogy a biztosítási viszony alatt 
a biztosított fél után mennyi befize
tés történt. Tekintettel az eltelt idő 
rövidségére, a szeptember elsejével 
kifizetésre kerülő járulékok még 
igen alacsonyak lesznek.

Ezzel teljessé vált szociális bizto
sításuk épülete. A háztartási al
kalmazottak kötelező öregségi biz
tosítása még n«jm lépett életbe és 
igy természetesen nem is részesül
hetnek öregségi járulékban.

Tizenötödikéig lehet panaszt 
emelni a képviselcválasztók 
névjegyzékében történt vál

toztatások ellen.
A bajai országgyűlési képviselő

választókerület ideiglenes névjegy
zéke ellen beadott felszólalásokra 
vonatkozó határozatot augusztus 
15 ig közszemlére tették ki a vá
rosházán I. emelet 3. számú helyi
ségében. A központi választmány 
határozatai ellen bárki panasszal 
élhet a m. kir. közigazgatási bíró
ság előtt. A panaszokat legkésőbb 
augusztus 15 ig Írásban kell jelen
teni a központi választmány elnö
kénél.

Megkezdődött 
a kommunista ellen- 
olimpiász Prágában.

Prágában vasárnap „népjátékok" 
elnevezéssel a prágai főpolgármester 
védnökségével kezdődött az ellen- 
olimpiász, amelyen a cseh szokolo- 
kon és a munkás tornaegyleteken 
kívül szovjetorosz, francia és «véd 
munkás és kommunista sportszer
vezetek kiküldöttei vesznek részt.

A vörös ellenolimpiászt eredetileg 
Barcelonába hívták össze. Minthogy 
azonban a spanyol elvtársak egye
lőre gyilkolással, templomfosztoga
tással és más nem egészen „olim 
piai teendőkkel" foglalkoznak, úgy 
döntöttek, hogy ezt a vörös olim 
piászt a kommunizmus európai pro
paganda központjában, Prágában 
tartják meg.
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ft magyar ármány továbbra is 
Don Cuadrét tekinti Spanyolország 

magyarországi követének.

Belgrádi helyezték Szabadkáról a 
jugoszláv vasutigszgatóságot.

Országszerte nagy feltűnést kel 
tett Don Carlos v Cuardi budapesti 
spanyol követnek az a nyilatkozata, 
amelyben bejelent-.Ke, hogy haza
fias és vallásos meggyő-ődésére való 
tekintettel a burgoi nemzeti kor 
□lánynak rendelte magát alá és a 
madridi kommunista koimánnyal az 
összeköttetést intesz- kitolta. Igen 
érdekes helyzet állott igy elő, mert 
nem volt még péld < arra, hogy egy 
követ azzal a kormánnyal, amelytől 
megbízatását, illetve küldetését

Reflexiók a Csanádi ország^ászlö 
avatáshoz ás a gyöngyös

bokrétához.
Minden ünnepségnek megvannak 

a maga mellékzöngéi és különösen 
nincsenek igényeink ha vidéken, 
plán •'! falun történnek valamelyes 
nemesebb célú megmozdulások.

Azonban egészen más elbírálás 
alá esi < a hazafias ünnepély, mely 
mindenkor a magyar irredentát 
szolgálja. Tehát egyformán ünnepe 
mint ahogyan sebe Trianon is min
den becsületes érzésű magyarnak. 
Már most nem tudjuk, felháboro 
dással vagy fájdalmas szomorúság 
gal álljunk e meg egy pillanatra az 
előtt a visszatetsző, szinte hihetetle
nül hangzó incidens előtt, mely va
sárnap az érsekcsanádi országzászló 
avató ünnepség méltóságába gázolt, 
illetve az ezt követő magyar bök- 
rétáu történi meg.

A hazafias lelkesedéssel áthatolt 
öntudatos magvar közönség a lég 
szentebb nemzeti imádságot hall 
gáttá. Nem tudjuk tudatlanság, vagy 
épen célzatossággal történt-e, de az 
egyik jelenlevő F, J. bajai malomliszt 
viselő nem tartotta érdemesnek illő 
sztelettel viseltetni a Himnusz, iránt. 

nyerte, kapcsolatát megszakítsa.
A budapesti spanyol követ szen

zációs állásfoglalásával szemben a 1 
magyar hivatalos körök természet 
szerűen várakozó állásponton van 
nak.

Miután a követ akkiedilálva van 
és a spanyol kormány őt állomás
helyéről vissza nem hívta, magától 
értetődően tehát továbbra is Spa
nyolország Budapesten akkreditált 
követének tekintendő

test- 
ezzel is ér- 
hangsulyozni. 
megbotránko 
is figyelmez-

rendezőbizott- 
szavunk. Először : 

en-

Nevezett nagyreményű fiatalember 
zsebretelt kézzel, n-m spoiloi 
tartásban állott, talán 
dektelenségét akarta 
.A rut jelenet méltán 
zást keltett. Többen 
telték a tiszteletien ünnepróntót, aki 
erre szokatlanul szellemes mosollyal 
huoyorgatotl a megíitközők felé.

Kérdezzük ezek ulán, hogy F. J. 
malomliszt viselő ur 
ségünek érzi magát 
uuszról van szó ?

A mélyen tisztelt 
Sághoz, is volna 
nem illik a vidéktől meghívott 
dégeket felállítani ülőhelyükről. Má
sodszor : nem illik a meghívott egye
sületek tekintélyes küldöttségét meg
sérteni még akkor sem, ha helyi 
potentátoknak elfelejtettek idejében 
helyről gondoskodni.

— Két méterrel emelkedett 
osztrák szakaszán a Duna 24 óra 
leforgása alatt az utóbbi napok eső
zései következtében.

A Szabadkára telepítet* állami 
hivatalok továbbköltöztetése Belgrád 
fele helyezése egyre tart. Lassan az 
összes eddig Szabadkán dolgozó ju
goszláv fórum lejebb keiül a tria
noni határoktól és már sok hivatalt 
helyezlek Újvidékre. Most olyan

Vörös bandák tüntetnek a német 
határon.

A berlini világolimpiásszal egy
idejűleg botrányos dolgok történ
tek a német—francia hitáron. Aliiig
Németország ifjúsága az. olimpiai 
jáíékok alkalmából a világbékéért 
száll síkra, addig a saarbrückeni 
német határ mentén vörös bandák 
járkálnak és kihívóan viselkednek.

.Augusztus 2 án délután a Saar- 
brücken közelében lévő Spicherer 
magaslaton a francia népaicvonal 
nagy népgyülést tartott, háromezer 
emberrel vett részt. A gyűlés befe
jezése ulán teljesen felbomlóit a

— Most még semmit sem mondhatok.
Kicsit kiestem s&bsl a légkörből. Majd 

miskor... mondotta tömbös Gyuia 
miniszterelnök Budapestre való 

megérkezésekor.
Az egész ország nagy megnyug

vással és osztatlan örömmel érte
sült arról, hogy vitéz Gömbös Gyu
la miniszterelnök, akinek egészségi 
állapota teljesen heiyreállolt, beteg 
szabadságáról visszaérkezett Buda
pestre és első útja a miniszterelnök
ségre vezetett. Mint ismeretes a kor
mányelnök három hónapon át gyógy 
kezeltette magát. Az első halhetet 
a balatonfüredi szanatóriumban töl
tötte el, ahol teljesen felgyógyult. 
Innét nagytétényi kúriájába, majd a 
királyszállási erdőbirtokra vonult, s 
az erős szervezetű miniszterelnök 

| hitek terjedtek el, hogy szeptember 
elején a szabadkai vasuligazgalósá- 
got is Belgrádba helyezik, ami azt 
jelenti, hogy Szabadkán a vasút

I igazgatóság hatalmas üzlelpalolája 
' felszabadul.

i rend és a gyűlés résztvevői lobogó 
' szovjetzás/iókkal, hároms/inü fran

cia zászlókkal és a néparcvonal
zászlóival a német határra vonul
tak és felemelt öklökkel tüntetésit 
rendeztek. A tömegből ezenkívül 
léggömböket engedlek fel uszító 
tart lmu röpiralokkal. A léggöm
böket német területre röpítették ál. 
A franci.t rendőiség és csendőrség 
védelemben részesítette a tüntető
ket, sőt részivel! a tüntetésben több 
magasrangu rendőrtiszt is.

egészségi állapota annyira rendbe 
jött, hogy az utóbbi időben már 
nagyobb kirándulásokat tett, vada 
szott sőt a politikai életbe is bekap 
csolódott.

Gömbös miniszterelnök hétfőn 
délelőtt érkezett Budapestre. Nap
barnított arcán, derült tekinletéo 
nyoma sincs már a betegségnek, 
azonban kissé lefogyott, ami az or
vosok általt rendelt fogyókúrának 
az eredménye.

Gömbös Gyula a rá várakozó 
újságíróknak mosolyogva osak annyit 
mondott : Most még semmit sem 

Minden múlandó. 
Az éhszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél. 

Erzsébet kiráiyné-ucca 21.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. - Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszanltodást pontatlanul járó órájával, 

(lra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jaró férfi és női karórák 2 é«i jótállással már 6 pengőtől.

’ W’ tQrt aranYat és brilüánakövoket a legmagasabb áron veszek.
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mondhatok. Kicsit kiestem ebből a 
légkörből. Maid máskor . . ,

A miniszterelnök megél kezése után 
azonnal dolgozó .szobájába ment, 
ahol fogadta « referenseket. Göm* 
bős Gyula mielőbb átvenné hivata
lát, kihallgatáson fog megjelenni 
Horthy Miklós kormányzónál.

— Csütörtökön várják a pol
gármestert. Dr. Borbiró Ferenc 
polgármester a Varosok Országos 
Kongresszusáról értesülésünk szerint 
csütörtökön érkezik haza.

— Elhalasztották az izr. hit
község gyűlését. Az izr. hit köz
ség augusztus 2-re összehívott és 
pagy érdeklődéssel várt gyűlését 
közbejött okok miatt 16 ra halasz
tották.

— Nem lesz a városnál kis- 
gyülés. Az augusztusra esedékes 
havi rendes kisgyülést a város bi 
jonytalan időre elhalasztotta.

— Augusztusi gyűlések a vár> 
megyeházán. Bácsbadiug vármegye 
törvényhatósági bizottsága apgusz- 
tusi gyűléseit nem a szokásos idő 
pontban, azaz nem a hónap eleién 
fogja megtartarlani. Úgy értesülünk 
a közigazgatási bizottsági ülése, va
lamint a havi rendes kisgyülés is 
augusztus közepe táján lesz. Ek
korra hívják össze a vármegye nagy
gyűlését is.

— Akinek gyakran fáj a gyomra, 
bélmüködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengüli, nyelve fi héres- 
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes ,,Ferenc Jözsef" ke 
seriiviz csakhamar ssabályozza a 
székletét, rendbehozza az emész
tését, élénkíti a vérkeringését és jó 
közérzetet teremt.

— Augusztus végéig nyaralnak 
a napközi otthon gyermekei a 
Kamarásöunán. A város a Kató 
likus Egyesülés segítségével száz fő 
nyi gyermekcsoportot nyaraltat a 
Kamarásdunán. A kisgyermekek a 
városi Napközi Gyermekotthon la
kói akik két hónapig nyaralnak a 
Dunán. Az akció augusztus végéig 
tart.

— Olimpiai hirek. Kovács a 
400 as gátfutás előfutamában köny- 
nyen győz. Ma délelőtt van az elő
döntő, délután pedig a döntő. — 
A 800 méteres középfutamokból a 
három magyar, Vadas, Szabó, Te- 
mesváry kieseit. — 3000 méteren
Szilágyi helyezetten. — Birkózóink 
és öttüsázóink továbbra fokról fokra 
mennek előre. — Futball: Olaszor
szág— USA 1:0. Svéd—Török 4.1<

— Berlinbe utazik az olimpiai 
játékok záróünnepélyéie Ciano gróf, 
olasz külügyminiszter, felesége, Mus
solini Edda kíséretében.

— Meghalt Blériot, a repülés 
nagynevű úttörője szombaton Pa
risban. A Ja Manche csatorna ál
repülése óta Blériot neve világhírű 
volt. Szívbaj ö|te meg hatvannégy 
éves korában.

— Még két hétig tart Baján 
a törvénykezési szünet. A bajai 
kir. törvényszéken és a járásbírósá
gon a törvénykezési szünet még két 
hétig tart. Az első tárgyalásokat 
mindkét hatóságnál augusztus 21 ; e 
tűzték ki.

— Elveszett egy fekete retikül, 
benne egy pénztárcával, pénz és 
tantussz.al, valamint egy zsebkendő
vel és puderdobozzal. A megtalá
lót, hogy a törvényes következőié 
nyék terhe platt az állatnrendőr- 
kapitányságra szolgáltassa be.

— A serdülő ifjúságnak adjunk 
hetenként legalább egyszer reggel 
felkeléskor egy egy kis pohárnyi 
természetes „Ferenc Jáisef** kese- 
rüvizet, mert gyomor-, bél- és vér- 
tisztító hatásának, fiuhnál és leá
nyoknál zgvaránt, igen fontos ered- 

| menyeket köszönhetünk.
— Uj őrület Amerikában. Für-

i osa szerencsejátékot honosított meg 
egy amerikai munkanélküli fogadá
sokat kötött, hogy áldott állapotban 
lé'ö felesége melyik napon és rne- 

, lyik órában fogja megszülni gyér 
I mekél. Minden fogadónak egy dol

lárt kellett befizetnie s aki a pon
tos időt eltalálta 100 dollárt ka 
pott. Az ötletet azóta sokán utánoz 
ták. Amerikában tilos ugyan a sors 
játék, de ezt a csecsemő sorsjáté
kot eltűrik a hatóságok, mert sok 
szegény családnak teszi lehetővé, 
hogy gyermekét fölnevelje.
sws»*.*«*»>■ ~~jniT»ri~fniTi i ám, r, i - --ttí-

Vennék egy rövid 
kereszthuros

zogarát.
Cim a kiadóhivatalban.

| ------i-i-_—,_iji-_a_-— --- ,

MOZI.
A legszebb filmalkotások 
egyike „A fekete angyal" 

hódítja a bajai közönséget a 
Szilágyi-moziba.

Ez a film messze túlméretezi hz 
úgynevezett közönségsiker filmeket. 
Bár a közönség mindenütt lelkes 
elragadtalassal fogadta a minden 
izében tökéletes mozialkotást, mégis 
kétségtelen, hogy a darab több, 
mipt (imit az átlag moziiáfogató 
igényel. Magyarországon még egé
szen uj ez a film, tehát Szilágyi 
György ismét olyan ajándékot adott 
Bajának, melyet az az érzésünk, 
aligha tud érték<lni az eléggé el
kényeztetett bajai filmközönség.

Mélyen megrázó, lenyűgöző tör
ténet bontakozik ki „A fekete an
gyal" filmprodukciójából. A fősze
replők . Merle Oberon, Frederich 
Maraoh éa Herbert Marschal lélek- 
bemarkolóan emberi játéka már a 
darab elején megfogja a szemlélőt. 
A törékeny, finom szépségű Merle 
Oberon nem egyszer olyan őszinte

igaz hangot szólaltat meg, hogy ön
kéntelenül feléje fordul a rűkon- 
szenvünk. A felrobbantott lövész
árok utolsó képei az önmaga elől 
rejtőző szerencsétlen Frederich 
M'-rsch tragikus kíizködése rrjjpd 
felejthetetlenül mély emberábrázo
lások.

A filmnek legnagyobb jelenetei 
közül is talán a legtöbb az a moz
zanat, amikor a fiatal leány szembe- 

1 uéz a társadalmi Ítéletekkel és el 
' indul az érzései diktálta utón s 
| amikor vakon hazatérő szerelmese 

az utolsó pillanatban visszafordul.
1 Sok melegséggel színesítették a gyö

nyörű előadást a kis gyarmeks, tá-
i rok is. Végül is a film szerencsés 
j befejezéssel oldja meg a darab 

problémáját és a kellemes felsza
badulás érzésével tölti el a hősei 
sorsáért aggódó közönséget. A film 
igazán kivételesen művészi és mé-

1j iyen emberi.

SPORT.
Tegnap délután

61 magyar oJimpiás 
ment Berlinbe.

Tegnap délben indultak el utolsó 
i olimpiai versenyzőink Berlinbe. A 
i pályaudvaron óriási és lelkes kö- 
I éljenezte az olimpiai dreszbe öltö/ölt 

Augusztus 4-én, kedden 6 és fel 9 órakor

A legszebb,
$ legmagasztosabb,

legizgalmasabb film

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

Főszerepekben:
Frederich Marsch
Merle Oberon 

„ Herbert Marschal
Kísérő filmek:

Baba menyország 
színes rajzfilm.

Német alföld
k u 1 t u r f i 1 m

versenyzőket. Az úszók, vizipólózók, 
kerékpárosok, boxolók és kaiako 
sok indultak a német fővárt sba. 
Velük volt Csák lb< lya a magyar 
úszó rekorder nő, továbbá a tör vívó 
Dumy Pál.

Innen a csonka határszéltől mi is 
csati; ktiz.unk a búcsúztató lelkes kö- 
löns- g élj'-nezéf.éh-z és kérjük a 
jó istent, hogy halmozza el őket 
mind-h áld i.-ával, hogy drága ha- 
zónkn.ik minél nagyobb dicsőséget 
szerezzenek

l.aptulajdonos :
tn. •. ífl 6 X y 1 E H E L.

Oksó
tűzifa eladás 

KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL. 
MÁTYAI VENDÉGLŐ MELLETT.

Ugyanolt alig. 2 án cca
40 000 kéve iőzte önkéntes 
árverésen v ló ELADÁSA.
Á> verés délután 3 órákkor.

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

SzPiitislvánon,
Mária utca 6 sz. alatti 

családi ház 
füszerü/leltel és Irafikjoggal.

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

Fox vHághiradó
ak tu alifások



KASS
Váradi Érsek-ut

— 44 
—•56 
—•20

drb. II. seprű
.. HL „
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött 
talppal 2‘—

10 iv pergamenlpapir —'62

25. szám árai
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs

kosár
1 drh. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár 

kg. csemege paprika

1
1
1

Inteligens kifutó fiú felvétetik

Lágy baltázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kutgyűrü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
üstököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

^rünhut és Társa bTja

A Máv. menetrend május 15-től:

NvMMtMt Bel ii 1 Oaldberfer

Érkezés Honnan? i Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 ; 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

40 Budapest, Kiskunhalas.
5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas

Bácsalmás Budapest, Csikéria

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

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

14 0! Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár.
16 47 Pécs, Bálaszék, Baia 14 15 Hercegszántó
IS 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

IS 27 Hercegszántó 14 38 Gara

IS 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest gyorB

19 58 Ujdombovár, Pécs, Bátaszék, Pécs,
Bátaszék 18 55 Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

W | •8I Bpest, Sárbogárd | 231 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

KMÉ. fit>glMiztU8 5.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS TŰZIFA KERESKEDŐK

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

g vékony lágy dorong - 17 P
.ra vékony kemény dorong 30 P
£ aprított lágyfa q-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

É O T E C Szénkereskedelmi
B EK a fe * Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész 
Hagyszilárdságu portlandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel íél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 3-tól augusztus 10-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek és Goidberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Ham.


