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Helyben negyedévre 6 pengő
Helyben egv hónapra . 2 pengj

Küzdeni 
a nemzetért.

Lehet e a mai generációnak ma- 
gaszlosabb életcélja, mint a küzde 
lein ? Nem egyéni érvényesülésért, 
nem valamely családi klikk, avagy 
néposztály partikuláris érdekeiért, 
hanem az örök nemzetért. Gömbös 
Gyula miniszterelnök szabadságáról 
visszaérkezve, első nyilatkozatában 
ezt a kifelezést használta : küzdeni. 
Használta pedig az olimpiai ered
ményekkel kapcsolatban, amelyek a 
nemzet minden egyes tagja számára 
önbizalmat, nyilt, felemelt tekinte
tet és nemes nemzeti büszkeséget 
nyújtottak. Az egyharmadára cson
kított Magyarország fiai és honleá
nyai százmilliós nemzetekkel és ha
talmas országok bajnokaival szem 
benállva, olyan helyet küzdöttek ki 
a magyar nemzet részére, amelyre 
büszke lehelne a világ minden nem
zete. Hogyan értük el ezeket az 
eredményeket ? Hogyan történhe
tett ez ? Csakis küzdelem árán, 
munkával, mindig annak a gondo
latnak a figyelembevételével, hogy 
amit a nemzetközi vonatkozásban 
elérünk, az mind a nemzetért tör
ténik. A magyar olimpikonok gyö 
zelmei is a haza oltárára kerültek s 
dicsőségükből osztatlanul részesedik 
az egész magyar nemzet.

Nagyon helyesen mondotta a mi
niszterelnök nyilatkozatában, hogy 
azok a kritikusok, akik csupán ké
nyelmes páholyból szemlélik az ese
ményeket, próbáljanak meg egyszer 
maguk is küzdeni, álljanak ki a 
porondra s igyekezzenek elsők lenni. 
Meg fogják látni, hogy micsoda erő
feszítéseket kell megtenniük.

Ez alkalommal a nemzetért való 
küzdelem határát a sport körén túl 
óhajtjuk tágitani s fennen hangoz
tatjuk, hogy minden honfitársunk a 
gvőzles olimpikonokhoz mért dicső
sé »re érdemes s babérkoszorú illeti, 
ha a maga helyén eleget tesz a 
k i delmes magyar sors mai kivá- 
n 'mainak. A jelek szerint, immár 
8?ünőben levő nagy gazdasági vál- 
s g kellős közepén, • meiögaida- 
•'’ggal foglalkozó réteg olyan hősi 
m-gatartásról tett tanúbizonyságot, 
amilyenre példát alig lehet találni. 
D. osztozott a magyar sors kijz? 
<' hnet napjaíbata a peq>z«t gaíodW 
r* >-ge, az iparos és kereskedővilág 

ép úgy, mint a munkástársadalom, 
amelynek voltak tagjai, akik nem 
tudták hol kereshetik meg a min
dennapi betevő falatot salát maguk 
és családjuk számára. Hősies küz
delmek sorozata ez a magyar élet. 
A küzdelemből nagy egyéniségeink 
is kiveszik részüket. Szinte példa 
odó etekintetben Gömbös Gyula 
miniszterelnök személye, aki a ma
gyar sorsért folyó megfeszített mun
ka megszemélyesítője. Ö megmu
tatta nemzetének mit jelent küz
deni. Sajnos, idegtépő pozíciójában 
annyira vitte már a lankadatlan 
küzdelmet, hogy egy napon egész
sége is megroppanóban volt. De 
most ismét itt áll a nemzet élén,
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Hidvámtanácskozás 
Budapesten.

A hidvám ügyében kedden 
Tantó Pál miniszteri tanácsos 
elnöklete alatt a m. kir. ke
reskedelmi minisztériumban ta
nácskozás volt, melyen részt- 
vettek : Dr. Reményi-Schneller 
Lajos orsz. képviselő, aki az 
ügy érdekében megszakította 
nyári szabadságát s feljött Bu
dapestre ; továbbá dr. Borbiró 
Ferenc polgármester és Bencze 
Béla műszaki főtanácsos.

Dr. Reményi-Schneller La
jos orsz. képviselő és dr. Bor
biró Ferenc polgármester kér
ték, hogy a minisztérium já
ruljon hozzá a forgalom nö
velése érdekében a vasúti hid- 
vámok tételeinek 50 százalé
kos mérsékléséhez.

A rendelkezésre álló és az 
államépitészeti hivatal által

A Kígyósén Lecsapoló Társulat 
véleményező bizottságának ülése.

A Kigyóséri Lecsapoló Társulat 
ügyeit vitéz dr. Bajsay Ernő alis
pán intézi, mint kormánybiztos, akit 
munkájában véleményező bizottság 
támogat. Ez a bizottság a mai na
pon vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 
elnöklete alatt ülést tartott, melyen 
résztvett Berzsenyi György kir- mü 
Wahi tanácsos tí mitjt a JáfíUUl 
miniszteri megbízottja. A vélemé 

testileg és lelkileg felfrissültén. Tel
jes egészségben vette át a kormány 
rudjának irányítását s az ő puszta 
megjelenése elég volt arra, hogy 
felpezsdítse a nemzeti társadalom 
vérkeringését. Betegségéből felgyó
gyulva, már első nyilatkozatában a 
nemzetért való küzdelmet emelte 
ki s ehhez a küzdelemhez való 
múlhatatlanul szükséges eszközöket 
is felsorolta. Ezek közé tartozik e 
modern világban az a szervezke
dés, amely a nemzeti irányú társa
dalmat van hivatva egybefogni, hogy 
közös erővel, egymást segítve, a 
terheket könnyebben viselve foly 
tathassuk a nemzetért folyó küz
delmünket.

előterjesztett fél évre vonat
kozó adatok mégnem elegen
dők az ügy érdemleges elbí
rálására, azonban a miniszter 
döntésétől feltételezetten még
is kilátásba helyezte a minisz
ter megbízottja a hidvámok 
50 százalék mérséklését.

Dr. Reményi-Schneller La
jos országgyűlési képviselő igen 
erélyesen exponálta magat a 
leszállítás mellett, amiben erő
sen segitségére volt dr. Bor
bíró Ferenc polgármester is.

Örömmel regisztráljuk a 
kedvező hirt s reméljük, hogy 
a végleges döntés is hamaro
san megérkezik, hogy még az 
idei őszi szezonban élvezhet
jük az olcsóbb forgalom elő
nyeit. Kívánatos volna a kö
vezetvám mérséklése is.

■ nyező bizottság tagjai közül meg 
jelentek dr. Szauerborn Károly,

■ Róth Márton, Gracza János, Milae- 
; sin Lázár, véleményező bizottsági 
I tag, Viszmeg Dániel számvizsgáló 
! bizottsági tag, Mézes János számve- 
i vőségi főtanácsos, tzámszakérlő, dr.
• Báurévy György társulati előadó és 
; Farkad Atital jegyző. ,

A véleményező bizottság az 1935. 

évi zárszámadást 45 302 Pengő 26 
fillér bevétellel és 29.749 Pengő 29 
fillérrel és ehhez képest 15 562 P. 
97 fillér maradványt egyhangúlag 
elfogadta.

Azután Mézes János számszak- 
értő előterjesztette s részletesen is
mertette ; z 1936. évi költségvetést, 
melyet 19.682 P. 44 fillérnyi szük
séglettel és ugyanannyi fedezettel 
ugyancsak egyhangúlag elfogadott 
a bizottság.

Dr. Szauerborn Károly elismeré
sét fejezte ki a költségvetés tárgyi
lagosságáért s örömmel állapította 
meg, hogy a költségvetés tételei va
lóban «a tényleges kiadások fedeze
tére szolgálnak.

Berzsenyi György műszaki taná
csos a bizottság harmonikus össze- 
müködését emelte ki, mint az ered
ményes működés biztosítékát.

Vérgőzös irtóhadjá
rat Spanyolországban 
Egymás kiirtása a program 

a spanyol háborúban.
Tegnap délután Cashjoa őrnagy 

csapatai Merida közelében szétver
ték azokat a kormánycsapatokat, 
amelyeket Badajoz felszabadítására 
küldtek Madridból. A kormánycsa- 
palok 950 halottat hagytak a csa
tatéren.

Az ellenforradalmárok az egész 
országban mindenütt fölényes győ
zelmeket arattak. így többek között 
a felkelők kezére került Guadalajara, 
San Rafael és Espina. A kommu
nisták mielőtt kivonulták Espiuából 
felgyújtották a várost.

Egy bányász csapat páncélos gép
kocsiban elfoglalta a Barranoos ha- 
tárvárostol 40 kilométerre levő Áros 
helységet.

Vér, pusztulás színhelye az egész 
Spanyolország. Kivégzések gyújtoga
tások kisérik a kormánycsapatok 
harcait. A katolikus püspökök fel
hívással fordultak híveikhez, amely
ben óva intik őket, hogy a kommu
nista zászlók alatt harcoljanak.

— Moszkvában a szokatlan bő
ség következtében a városban is
meretlen betegség lépett fel, mely 
kés és lábbénulást okoz. Az orvai
tok érint a bénulást a jegesviz 
túlzott élvezése okozza. A hőséf 
Moszkvában 39 fok.



t'^Ó. HtlgUWiM 14.

olcsónDiákok! Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. ___
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Nemzetgyalázás 
miatt elítélték a né

met népművelési 
egyesület titkárát.
Nemzetgyalázás miatt hat hónapi 

fogházra ítéltek Rőtben Ferencet a 
magyarországi német népművelési 
egyesület titkárát aki Kislódön taní
tók és tanítónők előtt azt mondta, 
hogy . . ,,a magyar tanítással az
iskolában a sváb gyermekeket csak I 
butítják, a magyaroknak nincs kul- | 
túrájuk és piszkosság az, hogy a 
neveket magyarosítják. Romániában 
sokkal nagyobb szabadságuk van 
nemzetiségeknek mint Magyarorszá
gon".

Hetvenötéves 
fennállását augusztus 
20-án díszközgyűlés
sel ünnepli meg a 
Tóth Kálmán Kaszinó.

A bajai Tóth Kálmán Polgári Ka 
szín ó ez évben üli fennállásának 
hetvenötödik esztendejét. Az örven
detes jubileumot a Kaszinó vezető
sége díszközgyűléssel fogja megün
nepelni. A díszközgyűlés augusztus 
20 án délelőtt 11 órakor a Kaszinó 
dísztermében lesz a következő prog
rammal :

Hiszekegy : énekli a Bajai Dalos
kor. Az elnöki megnyitót a Kaszi
nó köztiszteletben álló népszerű el
nöke Amler Antal ny. tanítóképző 
intézeti főigazgató betegségére való 
tekintettel Novai Ferenc alelnök 
mondja.

A ünnepi beszédet dr. Kocsis 
János városi tanácsnok mondja.

Tóth Kálmán : ,,Szülőföldem Iája" 
cimü költeményét szavalja dr. 
Lieli Pál.

Az elnöki zárószó után a Bajai 
Daloskor a Himnuszt énekli.

A jubileum alkalmából augusztus 
20 án este 8 órakor társasvaesorát 
rendezne < a Kaszinó helyiségeiben. 

Egy teríték ára 1 60 pengő. A va
csorán való részvételt a Kaszinó 
vezetősége legkésőbb augusztus 19 én

Fabinyi Tihamér Hitler estebédjén.
Hitler birodalmi vezér és 

kancellár az olimpiász alkal
mából Berlinben tartózkodó 
külföldi előkelőségek tisztele
tére szerdán estebédet adott, 
amelyre hivatalos volt többek 
között Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszter és felesége, Sztó- 
jay Döme berlini magyar kö-

Sztojay Döme berlini követ vacsorát adott 
a magyar versenyzők tiszteletére.

Sztójay Döme berlini magyar kö
vet szerdán este a Collegicum Hun- 
garicum összes termeiben az eddig 
aranyérmet és helyezést nyert ma
gyar olimpikonok tiszteletére nagy 
fogadóestél rendezett. A fogadáson 
megjelent a Berlinben időző Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter, Albrecht 
királyi herceg, id. Horthy István

A kardcsapat bajnokságok 
első mérkőzésén legázoltuk a dánokat.

Tegnap kezdődtek meg a kard 
csapat bajnokságok Berlinben.

Magyarország első ellenfelei a 
dánok voltak, akiket a brilliánsan 
küzdő magyar csapat 16:0 arány
ban győzött le. Magyarország— 
Uruguay 14:2.

A hölgytornában Magyarország 
a harmadik helyre került maga mö 
gött hagyva Jugoszláviát, Lengyel
országot, Olaszországot, Amerikát 
é9 Angliát. De még sokkal jobb 
eredményt értek volna el hölgyeink, 
ha a nehéz szabadon választott 
gyakorlatok helyeit könnyebbeket 
választottak volna, mert azoknak 
precíz előadását a bírák többre ér
tékelték volna. A rendezés külön
ben botrányos volt, mintha nem is 
Németországban lettünk volna és 
nálunk egy középiskolai torna ver

déiig kéri bejelenteni a Kaszinó el
nökségénél, vagy az. egyesület ven
déglőjének vezetőjénél.

vet és az ugyancsak a német 
fővárosban tartózkodó Horthy 
István lovassági tábornok.

A vacsora a legjobb hangu
latban telt el és a magyar ven
dégek mintegy fél 11 óra táj
ban hagyták el a birodalmi 
kancellária helyiségeit.

lovassági tábornok, Kelemen Kor
nél, az OTT. elnöke, Lichteneckert 
András tábornok és csaknem kivé
tel nélkül valamennyi magyar részt
vevő. Rajtuk kivíil szép számban 
volt képviselve a berlini magyar 
kolónia, valamint a német sport
körök vezető egyéniségei.

senyt sokkal jobban rendeznek meg. 
Nyolcasunk bekerült a döntőbe.

Kormányos kettősben a Győry— 
Mamusich pár meglepetésre a har 
maciik helyen végzett és épen ezért 
ennek a döntőjében nem indulnak, 
hanem cs k a kormányos nélküli
ben, amiben sokkal nagyobb esé
lyünk van.

A délutáni ökölvívó küzdelmek 
során három magyar győzelem is 
volt. Nagy, Haranghy és Frigyes 
győzött, sajnos azonban Szigeti ki
kapott.

A vízipólöban Hollandia csapatát 
fölényesen, könnyen játszva 8:0 
arányban győztük le. A németek 
kérelmére a mai napon sorra ke
rülő magyar—német döntő mérkő
zést, holnap délután 6 órára ha
lasztották, hogy mindkét csapat pi- 

kenjen egy napot. Fiaink ezt a 
döntést nagy elkeseredéssel fogad
ták, mert már teljesen belejöttek a 
játékba és az egynapi pihenő eset
leg nagyon veszélyes lehet formá
jukra. A mérkőzés bírája valóozi- 
nüleg a francia Delporte lesz.

Csapatösszeállítás a pénteki 
német-magyar vizipólómérközéi- 
re Péntek en 17 óra 55 perckor 
kerül eldöntésre a magyar—német 
vizipólómérkőzés, amely minden 
valószínűség szerint az olimpiai baj
nokságot is eldönti Beleznay László 
dr. szövetségi kapitány a németek 
ellen a következő csapatot jelölte 
ki : Rródy—Homonnay, Hazay—Ha 
lassy—Bozsi, Németh, Brandy. Biró: 
Delporte francia. A magyar csapat 
utasítás szerint három vonalban ját
szik, mint a hollandok ellen, két 
csatárral és két fedezettel.

Hétfőnél előbb nem 
lesz megegyezés a 
cipészmesterek és a 
sztrájkoló segédek 

között.
A bajai cipészsegédek sztrájkja 

még mindig tart, A negyedoapos 
munkabeszüntetés végét mára, vár
ták, ugyanis a Gács Tibor aljegyző, 
megindította békéltető tárgyalásokon 
abban állapodtak meg, hogy tegnap 
a mesterek és segédek is külön kü
lön értekezletet hivnak össze a 
munkabér megállapítás ügyében.

A segédek hatvanszázalékos eme 
lést kérnek, a mesterek huszonöt 
százalékot ajánlottak fel. Gács Ti
bor a békéltető tárgyaláson azt ja 
vasolta, hogy állapodjanak meg a 
negyvenszázalékos emelésben, mert 
a segédek munkabére igy a nyolc 
órai munkaidővel elérné azt a 
maximumot, amit eddig a tiz tizen 
kétórás munkaidő biztosított szá
mukra.

A két érdekeltség tegnapi treg- 
beszélése nem vezetett kibontako
zásra, ille've nem történt semmi ér-

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Éksze?t órát ajándéknak.____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszantást pontatlanul járó órájával. 

Úra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Paulaian Járt férfi éi atl karórák 2 én féttntetal már

és brüüánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Mélyen tisztelt Üzletfeleinkkel ezúton ) 
; közöljük, hogy öt évtized óta fennálló cé- > 
! günket WIESEL SÁNDOR urunk elhuny- \ 
I tával is változatlanul fenntartjuk és az ed- f 

J digi szellemben vezetve, továbbra is kész- > 
'ü séggel állunk m. t. Vevőközönségünk ren- ! 

delkezésére. Kivéló ti,Itekttel;
| WIESEL SÁNDOR és FIA )
W fatermelő és tüzifakereskedők
.'/v Iroda : Haynald-u. 13. szám. Fatelep: Szentjánosi ut 7.
ÁÁ Telefonszám : 42. (Sugovica part)

Telefonszám : 195.

demleges megállapodás, mert a mes
terek értekezletének • megtartását a 
közbejött vásári nap megakadá
lyozta.

Úgy értesülünk, csak hétfőn dől 
el a bajai eipészmesterek és segé
dek közötti harc sorsa.

HÍREK
— Itthon a polgármester. Dr. 

Borbiró Ferenc polgármester tegnap 
este hazaérkezett Budapesttől, ahol 
a kereskedelemügyi minisztériumban 
folytatott tárgyalásokat.

— Halálozás. Tegnap Budapes
ten hosszú szenvedés után elhunyt 
Biveniczkói Stov Emilné Polgár 
Margit bajai származású urinő, volt 
városi tisztviselő. Sloy Emilnét Ba 
ján igen jól ismerték és igy halála 
városszerte nagy részvéttel találko
zik. Temetése holnap, pénteken dél
után 4 órakor lesz Budapesten a
III. kerületi temető halottasházából 
az ugyanott lévő temetőben. Az 
elhunytban Alszeghy Rezső városi 
főkertész felesége a testvérhugát 
gyászolja.

— India északi tartományaiban 
több ezer falut öntött el az óriási 
esőzéseket követő katasztrofális 
áradás.

— Halálra csíptek a méhek 
egy hatéves kisfiút. Szerdán dél
után a Pécs melletti Beremend köz
ség határában sétált Pirkner József 
ottani földműves 6 éves József ne 
nü fia. A gyermek nyilván meg
zavart egy méhosapatot, a vadmé- 
hek rátámadtak és arcát, fejét bor
zalmasan összecsipdesték, úgy hogy 
rövidesen iszonyú kínok között meg
halt.

— Száműzték Mexikódéi Rod 
riguez Nicolas tábornokot, az arany- 
ingesek vezérét és a szervezetet 
feloszlatták, mert politikai tevékeny
ség ürügye alatt csalással és zsaro- 
ássál foglalkoztak.

— Le Havre kikötőjében az 
egyik vontatógőzöstársaság igazga
tósága és munkásai között bérvi- 
•zály támadt. A hajók legénysége 
megszállott tizenhét vontató hajót 
és kitűzte a vörös zászlót.

— Zamorát a világhírű spanyol 
futball kapust a kormány csapatai 
‘-ivégealék.

Izületi csuznál és ischiásnál, 
neuralgikus és arlhritikus fáidul 
máknál egy pohár természetes 
,.Ferenc József** keserüviz, reggel 
éhgyomorra bevéve, gyorsan elő- 
mozdítja a gyomor és a belek mii 
ködését s igen könnyű, lágy szék
letélet, já emésztést és kellemes köz
érzetet biztosit. Orvosi vélemények 
egyöntetűen dicsérik a 
Ferenc József viz rendkívül enyhe 
és jóllevő hatását vese-, hólyag-, 
prostata- és végbélbajoknál, továb 
bá sérvben szenvedőknél is.

— A görög király és a korfui 
nők. Ed essa görög városban György 
király elé korfui látogatása alkal
mával egy női küldöttség járult. A 
szónok az eladó lányok nevében ar
ra kérte a királyt szerezzen nekik 
vőlegényt, mert a városban nincs 
házasulandó férfi.

— Kommunista turisták a bu
dai hegyekben. A budapesti fő
kapitányság politikai osztálya teg
nap letartóztatott nyolc turistát kom
munista izgatás miatt. A fiatalem
berek a budai hegyekből jöttek és 
a francia Internaoionálét énekelték 
és kommunista izgató kifejezésekkel 
keltettek botrányt.

— Emésztési gyengeség, vér
szegénység, lesoványodás, sápadt
ság, mirigybetegségek, ahcémák, 
furunkulusok eseteiben a termesze 
les „Ferenc József** keserüviz gyor
sa szabályozza a belek annyira fon
tos működését és a vért biztosa fel
frissíti,

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSIDRA.

M OZI.
BALALAJKA.

Harry Baur, a legkiválóbb fran
cia szinész és európai viszonylatban 
is talán a legnagyobb lélekábrázóló 
kitűnő alakítását láttuk tegnap az 
Uránia filmszínházban. Harry Baur 
minden gesztusa, minden arcmoz- 
dulata lelket ábrázol s ezzel minden 
esetben oly levegőt teremt maga 
körül, amely minden filmjének pá- j 
rallan mélységet, tökéletességet köl- 

csönőz.
A reális élet lüktet minden kép

ben, amelyek magukkal ragadnak 
és mindenkit valósággal a dráma 
szereplőjévé arainak.

Így volt ez legnagyobb filmjében 
a „Bűn és bünhődés" ben és igy 
volt most is Balalajka cimü film 
alakításában is, amely, — ha sza
bad a világirodalomban legpompá- 
sabban megoldott lélektani problé 
mához valamit is hasonlítani— tár
gya szempontjából is hasonló volt 
Dosztojevszkij hatalmas regényéhez.

Itt az apa bűnhődik leányán ke
resztül ballépéseiért és hatalmas 
lelki kínokon keresztül jut el a 
megtisztuláshoz és megenyhüléshez.

A többi szereplők is kitűnő ti 
pusokat hoztak közel hozzánk tö
kéletes játékukkal. Ilyen komoly és 
mély filmért nem köszönet illeti a 
hivatása legmagasabb fokán álló 
Szilágyi igazgatót, hanem a leg
mélyebb hála, mert egyedüli kul
túrintézményünk élén mindig csak 
a legszebbet, legjobbat és a leg
tisztább művészetet kapjuk tőle.

De mégis külön köszönettel is 
tartozunk neki, amiért a legnagyobb 
anyagi áldozatot sem kiméivé és 
mindenkit megelőzve mindennap 
friss képekben számol be a nem
zetek nagy küzdelméről a berlini 
olimpiászról. Bizton reméljük, hogy 
ma telt ház fogja végig élvezni a 
maga nemében páratlan szépségű 
előadást. drlp.

URÁNIA
Augusztus 12-én, szerdán
Aug. 13-án, csütörtökön

Csak 16 éven felülieknek engedélyezve.

BALALAJKA
(Fekete szempár)

Egy fiatal leány megrázó élménye 16 felvonásban

Főszereplők :

Harry Baur és Simope Simon.
Kiséröfilmek :

Ahol nincsenek asszonyok. Kairó.

Híradó

— Elveszett szemüveg. Elve
szett < gy csonlkere es szemüveg. 
A rendőrség felhívja a megtalálót, 
hogy a törvényes következmények 
terhe alatt az államrendőrkapitány- 
ságra szolgáltassa Le. Megtaláló 3 
pengő jutalomban részesül.

(.aptulajdonoA :
Ür. KNtZV LEHEL.

Egy 3 öles keményfa 
kukorica góró 

sürgősen jutányos áron 
eladó

Béla király utca 9. sz. alatt Baján.

Eladó egy
HARLEY DAVISON
7 50 es motorkerékpár. 
Cint : Jelky András u.

26 szám.

Eladó
egy tiszta fehér 
zománcozott, 

borbély üzleti berendezés 
lehér márványla 
pókkal. Alig hasz
nált állapotban. Ju
tányos árban
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drb. II. seprű
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„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2'—

10 iv pergamenlpapir —'62

— 44 
—•56 
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25. szám árai:
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs

kosár —’20
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár

kg. csemege paprika

1
1
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2 40

Inteligens kifutó fiú felvétetik
Km

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS TŰZIFA KERESKEDŐK

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

N
KJ

•ffl

vékony 
vékony 
aprított

lágy dorong 17
kemény dorong 
lágyfa q-ként

30
3

p 
p 
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FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

I
í 
í
í
í 
í
I 
t
I

A Máv. menetrend május 15-től

If Kí R T IS C Szénkereskedelmi
W fa K I fa 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.
Lágy baltázott fa

„ vékony dorong 
Kemény vékony dorong

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Kutgyürii 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
ültököl fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Grünhut és Társa

Érkezés Honnan? Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 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

Í4 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 [ 05 Baja, Bátaszék, Pécs

Í4 09 Ujdombovár 14 i 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bálaszék, 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, 1

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

33 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csíkária 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

33 08 Bpeet, Sárbogárd 23 49
Báíaszék, Ujdombovár,

BuáqMMi.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vadonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

tiigusztus 10-tól augusztus 17-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógy szertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

■■naSSNHBBHKRSKMSgHHMBBx..

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicaoart).

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
>o Ham.


