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Viirr István.
A magyar nemzet történel

me bőven mutat fel hősöket, 
hadvezéreket, hiszen 1000 éves 
történelmünk sem volt egyéb, 
mint harc, háború — sajnos 
sokszor testvérharc is — s szá
zadokon át úgyszólván vérrel 
irtuk a történelem lapjaira a 
magyar nevet.

Még élénken él emlékeze
tünkben az alig két évtized
del ezelőtti négyéves világégés 
borzalmai. Itt is a magyar ka
tona hősiessége, a kiömlő ma
gyar vér festette pirosra a vi
lág minden táján levő harcte
reink látóhatárát. A nagy há
borúk romhalmazainak eltaka
rítása azonban csak a békés 
munkával lehetséges, azok 
akik kimenekedtek a háború 
véres poklából, kell, hogy 
utána ép oly katonái legye
nek a béke müvének, a bé
kés építő munkának, mint 
amilyen keményen megállot
ták kelyüket ott, ahol a halál 
bőven vágta a rendet. Ilyen 
férfiú volt Türr István is.

Száztizenegy évvel ezelőtt, 
1825. augusztus 10 én született 
Baján Türr István olasz kirá
lyi altábornagy. Mi e megc >on- 
kitott haza határai között élő 
magyarok emlékezzünk e na
pon Türr Istvánra, aki idegen 
vezényszó alatt is mindenhol 
harcba szállott, ahol a szabad
ság és a nemzeti gondolatért 
kellett vért áldozni. Ott van 
1849-ben már az olaszok ol
dalán, 1860 bán Garibaldi al- 
vezére és Nápoly kormány
zója volt. De amig eddig ju
tott, számtalanszor nézett 
szembe a biztos halállal.

Ha közülünk — bajaiak kö
zül— valaki elhalad e napon a 
dunaparti Türr-emlékmíi előtt, 
gondoljon e kiváló hadvezérre, 
aki később a béke éveiben is 
beírta nevét a törnénelem lap- 
jaira, megállta ^helyét a vérzi
vataros idők elmúltával is mint 
a békés munka katonája.

Emlékezzünk e napon min
den idők egyik legnagyobb 
hadvezérére, aki idegen zász
lók alatt becsületet szerzett a 
magyar névnek és akkor is 
mindig megmaradt magyarnak.

Szétroncsalta a kévéjét a szivógázmo- 
torral játszadozó ^zeremlei hkolásfiu.

Pénteken délután 2 óra után su 
lyos baleset történt Szeremlén. Wicht 
ler Ferenc szeremlei gazda Ferenc 
nevű islcolásfia szülői távollétében 
unalmában az udvaron elhelyezett 
szivógázmolor lendkerekével játsza
dozott.

A nagy buzgalomban megindult 
a motor és elkapta a fiú karját.

Hajómenetdij kedvezmények Budapestre 
é$ vissza a Szent István hét alkalmából.
A szokásos hétvégi (iveekend) 

jegyekkel a Bpestre indulás 19 én 
; (szerda) kezdhető meg és vissza 

utazás legkésőbb 24 én (hétfő) fe- 
' jezhető be. Jegyárak oda vissza I. 

oszt 9 P. II. oszt. 6 P. A „Szent 
István napi menettérti jegy" ked
vezményt külön igazolvány nélkül 

I bárki igénybe veheti, ha az oda ula 
zásnál egy drb. teljes áru polgári

Mohács város feljődése.
A Mohács városban ritkább idő

közökben megjelenő idegen, a rend
kívüli fejlődésnek jelenségeit érez
heti.

Ebben a fejlődésben azonb n van 
valami monumentalitásra való tö
rekvés, mely még sincs egészen ossz 
hangban a város nagyságával.

Erre a monumentalitásra való tö 
rekvésnek hatalmas bizonyítéka a 
világháború hősi halottainak tiszte
letére emelt emlékmű, mely rop
pant arányaival bármely világváros 
nak is becsületére válnék.

Bizonyos letagadhatatlan ellenié 
tel érez, a szemlélő, ha olt áll az 
emlékmű égbenyuló magassága előtt 
és jobbra balra nézve mindenütt 
csak egyszerűbb vidéki városi há
zakat lát.

Az ugyanilyen monumentalitásra 
való törekvésnek bizonyítéka a fo
gadalmi templom, mely ugyancsak 
ott emelkedik közelben a nagy té 
ren s igy egészében mint egyes 
részleteinek óriási arányaiban a tel 
jes monumentalitás hatását keltik 
az emberben.

Bizonyos ellentét hatását idézi elő 
az. emberben az. emlékművek előtti 
hatalmas központi tér, melynek 
virágágyait öntöző kocsiból öntözik. 

Wiehiler Ferenc kétségbeesett igye
kezettel próbálta" a karját kiszaba
dítani, de jobb kérfeje mégis benn
szorult és a gép összeroncsolta.

Az. előhívott mentők a kisfiút a 
kórházba szállították, a szülők ellen 
pedig gondatlanság címen megindult 
az eljárás.

menet jegyet vált, amely díjmentes 
visszautazásra is jogosít. E jegyek 
odautazásra f. hó 17-től 19-ig be
zárólag érvényesek mig a vissza
utazásra augusztus 20-án déli 12 
órától kezdődőleg 23-án éjfélig, 
vagyis az utazásnak eddig az idő 
pontig be kell fejeződnie. Jegyárak 
oda- vissza I. oszt. 8 50, II. oszt.
5 60, III. oszt. 5 pengő.

Az. ilyen hatalmas tér virágkerté 
széfének ellátása valahogy vízveze
tékért kiáll, amivel meglehetős el
lentétben áll az Öntöző haltkocsi.

A város és környékének termé
kenysége, gazdagsága gabonafélék
ben, gyümölcsösökben, különöské
pen pedig az a gyönyörű villasor, 
mely a Duna mentén húzódó sző- 
lőskerteket disziti, továbbá ez a 
rendkívüli élénk kocsi és személy 
forgalom, mely az. utcákon szinte 
nyüszgés képét mulatja, igazolja, 
hogy Mohács városában rendkívüli 
gazdasági erők szunnyadoznak, a 
monumentális emlékművek pedig 
azt igazolják, hogy a város vezető 
Régében és az. áldozatkész polgár 
ságban nagy történelmi és kulturá
lis érzék van.

Nekünk meglepő az. a hatalmas 
életerő, melynek olt lépten nyomon 
jelenségeit látjuk, mert történelmi 
tudásunk révén a mohácsi vész 
nyomán valahogy a pusztulás és 
enyészet képe vésődött be tuda
tunkba.

Mohács város fejlődését Baja vá
rosával összehasonlítva, olt a fejlő 
désben való törekvésben bizonyos 
merészséget vélünk felfedezni, szem
ben Baja városával, melynek fejlő 

dési bizonyos Óvatosságot mulat.
Mindkét város történelmi hiva

tást teljesít azon a helyen ahol van, 
mert környékén mindenütt erősen 
nemzetiségi jellegű s kulturális in
tézményeikkel hivatottak arra, hogy 
a magyar nemzeti gondolatot egész 
környékükre kisugározzák.

Magvar dicsőségtől 
voh hangos tegnap 
nemcsak Berlin, ha
nem az egész világ.

Hatvanhét rádió bömbölte szét a 
világba a szenzációs eredményt, 
hogy a fehér faj legyőzte a színe
seket és egy hadiárva magyar diák 
a világ nagy reprezentánsainak har
cában első lett.

Csik Ferenc a világbajnok !
Büszkék vagyunk Reád j Boldog 

ország boldog fia lettél. A Te nagy 
magyar akarásodat és tervszerű 
munkádat kell odaállítani követendő 
példaképül minden magyar elé.

Ha ennek a szegény hazának a 
Tőled kapott mérhetetlen boldog
ságát falán percek, talán napok 
múlva el is söprik az események 
zivatarjai, mi azt kívánjuk Neked, 
hogy kísérjen utadon, egész élete
den ennek a gyönyörű délutánnak 
az emléke, ennek az országnak az 
öröme és a jó Isten minden áldása.

Csik mérsékelt kezdés után oko
san versenyezve egymásután hagyta 
maga mögött a japánokat, akik két
ségbeesett hajrával sem tudták be
hozni és 57 6 mp idővel elsőnek 
üt a célba. 2. Yusa (japán) 57 9 mp. 
3. Arai (japán) 58 mp. 4 Taguchi 
(japán) 58 mp. 5. Fischer (német) 
59'3 mp. 6. Fick (USA) 59 7 mp. 
A zsúfolásig megtelt tribünök kö
zönségének örjöngő ünneplése köz
ben kihirdették Magyarország, Csik 
Ferenc győzelmét.

Csák Ibolya világbajnok I Még 
fel sem ocsúdtunk Csik boldogító 
győzelmének öröméből, mikor újra 
öiömhirt jelentett a rádió. Kádamé 
Csák Ibolya megnyerte a női ma
gasugrást 162 cm rel.

Mégis nyertünk lehál atlétikai 
aranyérmet és a gyengébb nem 
erősebbnek bizonyult az erősnél.

S amikor már azt hittük, hogy a 
Í tegnapi nap mór igazán nem hozhat 

több örömet,

LörinCZ magyar birkózó világbaj-
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Diákok! Sapkát, táskát, harisnyát, svettert, tornacipőt, 

tricot, nadrágot, ernyőt, zsebkendőt, stb.

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Telefon: 188

nokságát hirdette újra a rádió. Az 
ő győzelmével tehát tegnap három 
olimpiai győzelmet szereztünk és 
igy már hat első dijat nyertünk, az 
ötvenhárom nemzet közül. De még 
Lőrinc győzelmével sem volt vége 
örömseériánknak, mert amire nem 
is számítottunk

Berzsenyi Ralf dr. második lett 
a kisöblű puskaversenyben 296 ta
lálattal és ezzel a szép győzelmével 
nagy ezüst érmet nyert Magyaror
szágnak.

VizipolóZÖÍnk gyönyörű játékkal 
12:0 ra győztek Málta csapata el
len s igy már második fölényes 
győzelmükkel haladnak bizton re
méljük a világbajnokság felé.

A 4x400 as sfafétában 3:14.8 mp- 
es kiváló rekorddal a hatodik lett 
Magyarország és ezzel is szépen 
növekedett a pontarányunk.

Tegnap tartották mega marathoni 
futóversenyt és a 42 induló közül 
első lett Yon (japán) 2:29:19.2 mp. 
Második Harper (Anglia) 3. Nau 
(japán) A táv 42. 195 méter volt.

Ma délelőtt kőzdődtek a tornász 
Világbajnokságok. Az eddig le
folytatott müszabadgya korlatokban 
és lólengésberi Pelle dr. a kétszeres 
világbajnok és Tóth áll a legjobb 
pontszámokkal.

Berlin még mindig Csik világra
szóló győzelmének a hatása alatt 
áll és ha egy magyar versenyző lép 
valamelyik pályára százezrek or
dítják a már precízen elsajátított 
Huj I Huj ! Hajrá ! magyar biztató 
kiáltást.

Egy bajai fiatalember készíti 
a mátételkei templom 

szobrait.
Befejezés előtt a templom 

építése.

A bajai tehetségek már nem 
ízben tűnlek ki tudásukkal és 
pességeik sokszor megérdemelt 
kert is arattak.

Az uj bajai tehetségek között 
egy fiatal bajai szobrász vitéz
Kovács István. A törekvő ambici

ké
si-

van
G.

ózus fiatalember nyerte meg a má- 
tételkei templom szoborpályázatát.

A mátételkei uj katolikus temp
lom számára vitéz G. Kovács Ist
ván nemsokára két életnagyságu 
szobrot készít, melyeknek terve is 
szép és várhatóan előnyösen fognak 
illeszkedni a templom stílusába.

A szép uj mátételkei templom 
építése 
dik és 
tervezi 
télelke

már a befejezés felé közele- 
ugy értesülünk október 4-re 
a templom felszentelését Má- 
közönsége.

Birkás Géza:
A magyarság francia barátai 

régen és most.

A pécsi egyetem professzori kara 
alaposan kiveszi részét szellemi éle
tünkből Ha csak a folyóiratokra 
vetünk egy pillantást, melyek p1«ő 
rendű tényezői a szellemi élet pezs
gésének, rögtön igazolódik előbbeni 
állításunk helyessége. Hogy néhá
nyat említsünk csak olt van a nem
régiben még Kosaó-Kerényi által 
szerkesztett „Filológiai Közlöny," 
majd a modern szellemtörténeti irány 
zászlóvivője, a Thienemann Tivadar 
által dirigált Minerva, az egészen 
exkluzív Sziget Kerényi Károly szer 
kesztésében, majd a nemrégiben el 
hunyt Lambrecht K. folyóiiata a 
„Búvár" s'b. Az egyetem újabb fo
lyóirat alapítása a „Pannónia", mely 
mint a neve is mutatja, a dunántul 
tudományát tartalmazza elsősorban. 
A Pannónia egyes cikkeit külön 
nyomatként is kiadja.

Ilyen különnyomatban jelent meg 
Birkás Gáza dr. fentemlitett tanul
mánya is. Birkás Géza a pécsi 
egyetem francia tanszékének pro
fesszorát a bajai közönségnek nem 
kell külön bemutatni. Francia nyelvű 
tankönyveit, francia irodalomtörté
netét, sokan ismerjük és kedveljük. 
Városunk személyesen is üdvözöl- 
tette a tudós egyetemi tanárt, mikor 
tavaly érettségi biztosként működött 
a ciszterci gimnáziumban.

A középkorban Magyororszag 
mint egy távoli, gazdag, mesés köd-

rai 

bevesaő királyság tűnik fel helyen
ként a francia iradalomban. Ez a 
homályos kép határozottabb alakot 
ölt a XVI. és XVII. században, ami
kor hazánk hadászati és politikai 
szempontból érdekli a franciákat. 
A XVIII. században elfelejtenek 
bennünket, a XIX. században újra 
felfedeznek. Mágnás, cigány, osikós, 
betyár, délibáb, paprika, csárdás, 
Rákóczi, Petőfi, Kossuth, ezekből az 
elemekből tevődik össze a kép, 
melyet mi magyarok sokszor oly 
hamisnak, felületesnek érzünk, meg
feledkezve arról, hogy saját magunk 
is segítettük és segítjük elő ma is 
e kép kialakulását — A legtöbb 
barátságnak személyes ismeretség és 
közvetlen tapasztalatok szolgállak 
alapjául, vagy a magyar szabadság
harc felidézte rokonsz nvből ered
tek. E magyar-francia barátság szel
lemi téren hozta meg a maga gyü
mölcsét. Fontosabb barátaink a kö
vetkezők : G. Beudent, Michelet, a 
de Gerando család. Ch. L. Chasszin, 
Thales Bemard, Beranger, Dumas, 
Gautier, kit-e sorok írójának volt 
szerencséje felfedezni a magyarság 
számára, Mme Adam, E. Sayous, 
Montalambert stb.

Jelenlegi viszonyunkban a politi
kai szempont nyomul előtérbe. A 
mai franciák egyrészét igenis ér
dekli a trianoni béke súlya alatt 
szenvedő Magyarország. Jelenlég is 
vannak köztük jóakaróink, kik a 
hivatalos francia politika revizióelle- 
nes magatartásával, a kis entente 
magyarellenes propagandájával es a 
francia közvélemény közönyösségé
vel szemben bátran szóban és Írás
ban támogatják a magyar ügyet. 
Mai francia barátaink közül a 
vetkezőket kell megemlítenünk : 
Tisseyre, A. Dami, R. Dupuis, 
Roux, I. Tharaud, C. Farrére, 
Tronchon, L. Villát stb.

A magunk részéről mindent 
kell követni, hogy francia barátaink 
és jóakaróink száma minél nagyobb
ra nöjjön s hogy érdekünkbe kifej
tett működésűk minél eredménye
sebb legyen. Különösen nagy gon
dot kellene fordítanunk a magyar

kö- 
Ch.
G.
H.

ki- 
te 
tö- 
ál-

francia művelődési kapcsolatok 
építésére, annál inkább, mert e 
kintetben a franciák részéröl 
rekvéseink nagy megértéssel és
dozatkészséggel találkoznak és mert 
az irodalom, tudomány, vallás, mű
vészet az, amely a mai zűrzavaros, 
gyűlölködő világban a népek egy
másközti viszonyában némi megérr 
tést és harmóniát hozhat létre.

Ez utolsó mondatot, melyet a 
könyvből idéztünk, szívesen olvas
tuk a tanulmány zárókövéül. Birkás 
élete müve egyik főcélja ez. Min
den tanulmánya, cikke, hallgatóin; k 
minden szakdolgozata, értekezése 
ezt a nagy célt szolgálja. Tanulmá
nya a magyar francia kapcsolatok 
terén első lépés a baráti szempontú 
szintézis felé. Tanulmánya bátor 
akpkőletétel, melyre építeni kell s 
melyre mindkét nemzet közeledése 
érdekében építeni fog az uj nem
zedék a nemzetek szellemi együtt
működésének jegyében.

Dr Csapiáros István

Háromszáznegyven baptista 
asszisztált tegnap délután a 

bajai keresztelőn.
A baptisták szokásos keresztelője 

tegnap délután volt a bajai Duná
nak a vasúti hid mentén elterülő 
szakaszán. A baptista keresztelő Ba
ján nevezetes dátum, mert két év
vel ezelőtt éppen a baptisták iinne 
pén játszódott le a hármas halállal 
végződő dunai katasztrófa. Emiatt 
is, meg kíváncsiságból is, nagy 

a hídfő
közönséget érdekelte a bap- 
vizbemártása. Maguk a bap- 
339 főnyi létszámmal szere 
az ünnepen, az újonnan ke

meg kíváncsiságból is, 
néptömeg verődött össze 
nél a 
listák 
listák 
peltek 
reszlellek száma 34 főnyi volt, akik 
bizony túlnyomó részben bajaiak és 
szenlistvániak voltak és csak a ki
sebb százalék jut a vidéknek.

A baptisták az ünnepélyre sorom
póba állították vezetőiket, szerlarlá 
són a budapesti szövetségi vezetőn 
kívül két angol teológiai tanárnő, 
egy skól missziós prédikátor is részt 
vett. És hogy a baptisták mennyire

Minden muiandó. 
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 javítás csak szakembernél.
PontMan Járó férfi és női karórák 2 tn jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briiliáa^öveket a áron veszek.
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Mélyen tisztelt Üzletfeleinkkel ezúton 
közöljük, hogy öt évtized óta fennálló cé
günket WIESEL SÁNDOR urunk elhuny
téval is változatlanul fenntartjuk és az ed
digi szellemben vezetve, továbbra is kész

éj séggel állunk m. t. Vevöközönségünk ren
delkezésére. Kiváló tisztelettel :

WIESEL SÁNDOR és FIA 
falermelő és tüzifakereskedők

13. szám. Fatelep ; Szenljánosi ut 7.
42. (Sugovica part)

Telefonszám : 195.

szívósan összetartanak mutatta az, 
hogy tizenkét magyar város és köz
ség küldte Bajára a baptistáit. Saj
nálkozással tapasztaljuk, hogy Bács
ka szinkalolikus magyar községei 
Jánoshalma, Bátmonostor, Nagyba- 
racska, Tompa, Dávod is befogad 
Iák az uj szektát és népes képvise
lettel jelentek meg tegnap Baján.

A hosszuhetényi 
tűzijáték okozta 
tüzek miatt volt 

Baján áramszünet 
tegnap este.

A bajai közönség ezrei a rádió 
mellett lelkesedtek a nagy magyar 
győzelmek felett, amikor az olim
piai híradást este fél 10 után kel
lemetlen momentum zavarta meg. 
Megszűnt a villanyáramszolgáltatás. 
A teljesen szélcsendes, vihartalan 
időben mindenki azt hitte, hogy 
legfeljebb pár perces áramzavarról 
van szó, a közönség azonban kel 
lemetlenül osalódott, mert egész éj
szaka nem jutott villanyhoz.

A kellemetlen és felettébb rossz 
időben érkező áramzavarnak, amint 
azt Horváth Ivántól, a városi gáz 
és villarnosüzemok igazgatójától meg 
tudtuk, egészen sajátságos oka volt 
és összefüggött a hosszuhetényi tű
zijátékkal.

Hosszuhetényben a hatóság teg
nap délután lüzijátékotengedélyezett. 
A felszálló rakétták öt különböző 
helyen tüzet okozlak. Kigyult egy 
szalmakazal is és a tűzoltók attól 
felve, hogy a vizsugár érinti a bajai 
villanyvezetéket, mely ott halad el 
' a helyzetből esetleg komoly Ve

ndelem adódik, a bajai áram ki
kapcsolását kérték az oltás tarta- 

i«ra, ami megfeszített munkával 
rom óráig tartott.
Hogy a tűz mennyire komoly 
lami volt, látható abból is, hogy 

a pécsi tűzoltóság és még a közeli 
öl község tűzoltósága is kivonult, 
hogy az ártatlan raketta szikrákból 
k. étkezett hatalmas tüzet eloltsák.

Nem szólva arról, hogy a bajai 
közönséget bosszantóan érintette a 
k llemetlen tűzijáték, a zengővár- 
k nyi tűzoltók még rosszabbul jár- 
‘nk. Ott ugyanis tüzoltóverseny és 

*

mulatság volt, aminek nyomban egy 
kis gyakorlati folytatása követke 
zett a komolyra fordult hoss/uhe- 
tényi tűzijátéknál.

HÍREK.
— Az iskolaszék ülése. A vá

rosi iskolaszék holnap kedden déle
lőtt fél 12 órakor tartja ülését a 
városházán. Elnököl dr Puskás 
Dezső h. polgármester, előadó Ud 
vardy Lázár polgári fiúiskolái igaz 
gató.

— Ma volt a városi gazdasági 
albizottság Ülése. Baja város köz 
igazgatási bizottságának legutóbbi 
ülésére egybehívták a gazdasági al 
bizottságot. A bjsottság tagjai ak
kor nem jelentek meg teljes szám
mal s az ülést ma délelőtt fél 12 
órára ismét összehívta a polgármes
ter.

— A migrén és az idegesség 
azon esetei, amelynek a gyomor- és 
bélmiiködés zavaraiból erednek, 
gyakran már egy pohár természe
tes ,,Ferenc József** keserüviz hasz
nálata állal is megszűnnek.

— Hercegszántón az Ipartestü
let f. hó 15 én. búcsú napján nagy
szabású zártkörű táncmulatságot 
rendzz a Fonlányi vendéglőben. Be
lépődíj 80 fillér. Kezdete este 7 óra
kor. A zenét a kedvenc Kis Kábák 
és cigányzenekara szolgáltatja.

— Már megint a tüdóvész .. . 
Baja réme a lüdővésr, most sem 
csökkeni alább. Egy hónap alatt 
újból öt ember halt meg tüdővész
ben A bajai Tüdőbeteg Gondozó 
Intézet pedig ismét hatoanhat uj 
beteget veit fel, ami szomorúan bi
zonyítja, hogy az egészségügyi vi 
szonyaink nem a legjobbak.

Holnap Bajára érkezik
Walley Szabadtéri
Színpad

és elsőrendű fővárosi 
műsorral városunkban 
vendégszerepel.
A nagy művészi eseményre 
már most felhívjuk a közönség 

figyelmét,

— Erei a héten megjelenik a 
paprikarendelet. Ai uj paprikaren j 
delet illetékes hely közlése szerint 
még ezen a heten megjelenik.

1139 szám.
kórh. 1936.

Árlejtési hirdetmény.
Baja város közkórháza 1936—37. 

évi szükségletét képező cca 6000 
mm. I. rendű legalább 5000 calória 
íűtőértéké hazai eredatü szén, to
vábbá cca 600 mm. hazai eredetű í 
tojásszén, (amennyiben hazai pir
szén beszerezhető nem lenne, kül
földi eredetű gázpirszén) szállítása 
nak biztosítására 1936. évi augusz
tus hó 28 án d. e. 10 órakor nyil
vános árlejtést tart.

Szabályszerűen felbélyegzett zárt 
ás lepecsételt ajánlatok „Ajánlat 
Baja város közkórháza 1936—37. 
évi szén és pirszén szükségletének 
szállítására" jelzéssel ellátott borí
tékban a kórházigazgatósághoz cím
zetten a kórház gazdasági hivatalába 
nyújtandók be.

Bánatpénz gyanánt az ajánlati 
végösszeg 2 százaléka készpénzben 
vagy takarékpénztári betétkönyvben 
esetleg óvadékképes értékpapírban 
az árlejtés megkezdése előtt a kór- 
házpénztárnál letétbe helyezendő és 
az erről vett hivatalos nyugta az 
ajánlathoz csatolandó. Ezen bánat 
pénzt a szállítás elnyerése esetén 5 
százalékra kell egészíteni. 

URÁNIA
Augus^íus 10-ép, hétfőn

A mai filmvilág legnagyobb eseménye

Szeress örökké
Minden idők legszebb énekes filmje 12 felv.

Főszereplők :

Grace Moore, 
Leó Carilló,

Michael Bariét
Kisérőfilmek :

Nyúl és teknősbéka. Málta szigete.

Híradó

, A kórházigazgatóság fenntartja 
magának a jogot, hogy a hirdetett 
mennyiségnél többet vagy keveseb 
bet is rendelhessen.

Hiányosan felszerelt vagy elké
setten beérkezett ajánlatok figye 
lembe vétetni nem fognak.

Vállalati feltételek a kórházigaz
gatóságnál a hivatalos órák alatt 
beszerezhetők.

Baja, 1936. évi aug. 6.
Dr. Róna Dezső s. k. 

m kir. eü. főtanácsos, 
igazgató.

Akinek gyakran fáj a 
gyomra, 

bélmiiködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengült, nyelve fehéres
sárga, éluágyu megcsappant, annak 
a természetes ,,Ferenc József** ke
serüviz csakhamar szabályozza a 
székleteiét, rendbehozza az emészté
sét, élénkíti a vérkeringéséi és jó 
közérzetet teremt. Kórházi bizonyít 
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József viz biztos és kelle
mes hatása következtében — kivált 
kép iilőfoglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas.

BÁDOGOS

TAN0NC0T
FIZETÉSSEL FELVESZEK.

SCHVARCZ, Mátyás király-tér 12.

I .aptula jdonos :
Or. K M É Z V LEHEL.
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Portlanö cement 
Üstöket fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kutgyiirii
Cementcsövek 
Cementváiyuk

|g ny g? ff SzénkereikedeimiÜC I C 3 SHésmiaytársaság 
Bajai fiókja. Ferenciek-Iere 2. Tetefcn: 52.

Lágy bahazeüt fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyait cserép 
Fával égeiettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁKY0SAB3 ÁRBAN KAPHATÓ

I
I
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A Máv. menetrend május 15-töl

GiMut él Társa

J

Érkezés Honnan? Indulás
H óvá?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 I lercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 I lercegs/.ánló 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 0f
Budapest. Kiskun halas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Uidombovár 14 26 Bátaszék, Uidombovár

tb 47 Pécs, Rátnszék, Ba|« 14 15 Hercegszántó

/8 03 G -rij 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gar a

/8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék. Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Uidombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kskunhalas, 
Budapest, Csikéria

23 . 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

Ooldbwtfer

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

30
3

vékony lágy dorong ö“é"> 17 
vékony kemény dorong 
aprított lágyfa q-ként

P 
P
P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kaphaló I

Hófehér darabos mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Bmakavics kőim falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparii rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 10-141 augusztus 17-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIÜDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

IEíÍiS,

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
ssmáitassa 

Mát® Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek e. Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Mtban B»».
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