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A kormány
Aki a magyar törvényhozás mun 

kásságát figyelemmel kiséri, annak 
«l kell ismernie, hogy alig volt még 
kormány, amely annyit tett volna a I 
kisiparosság megmentésére és élet
színvonalának biztosítására, mint 
éppen Gömbös Gyula kormánya.

Emlékezzünk csak vissza, hogy 
amikor Iá madták a Gömbös kor
mányt az uj iparügyi minisztérium 
megszervezéséért és felállításáért s 
azt vetették a szemére, hogy taka
rékosság hirdetésével jött és mégis 
növeli a kiadásokat, maga a minisz
terelnök válaszolt a támadóknak. 
Szavait érdemes újra feleleveníteni : 

Azt mondta a miniszterelnök : 
Nincsen anyagi áldozat, amit meg 

n in kellene hoznunk, amikor az 
ország egyik legértékesebb osz
tályát : a magyar kisiparosságot kell 
megmentenünk és talpraállítanunk. 
Ha van kérdés, ahol az anyagi szem
pontokat háttérbe szorítják a ma- 
gasibb, az erkölcsi szempontok, úgy 
ez a kérdés is ezek közül való a 
a nemzet egyetemes érdé ei ellen 
való vétek volna merő fiskális szem
pontokból megítélni azt.

S létre is jött maga a miniszté
rium s.életbe is lépett Bornemisza 
Géza miniszter uj ipartörvénye, 
amely uj korszakot nyitott meg az 
addig meglehetősen elhanyagolt és 
mos'ohán kezelt kisiparostársadalom 
fejlődése és boldogulása előtt.

Mindez olyan tény és valóság, 
amit maga a kisiparosság is kész 
seggel elismer, amire elég bizonyí
tékul szolgál a hódmezővásárhelyi 
ki-iparosok üdvözlése és ünnepe, 
amelyen Bornemissza Gézát a kis 
iparosság atyjának — még pedig 
„édesatyjának" nevezték, akinek 
nagyrészben köszönhetik, hogy a 
válságos időket átélhetik anélkül, 
hogy életszínvonalukat tovább is le 
kellene szállitaniok.

Mindez cs k arra vall, hogy a 
k ■ mány tudatában van mit jelent 
fi’ ipar, főként a kis és kéziiparos- 
ság megmentése nemcsak gazdasági, 

nemzeti »zempontból is.
El sem képzelhető, nti történt 

volna a trianoni csonka hazában, 
ha az. 1928 bán bekövetkezett ag 
rárválság óta az ipar nem jön se- 

'gre s nem tesíi lehetővé a tne- 
•zdasági válság, de meg a gép- 

kuliura fejlődésével fölöslegessé vált

és a kisipar.
| munkáskezek felszívódását és elhe 

lyezkedését.
Eliensegeink számítottak is arra a 

megoldhatatlan nehézségre, ami min 
den idegen állam — főként pedig 
Amerikának elzárkózásából a ki
mondottan mezőgazdasági Magyar
országra vár, ha idejeben észre nem 
veszi a fenyegető veszedelmet s 
nem tud szelepet nyitni a megduz
zadt népesedés levezetéséhez.

Szerencsénkre a magyar gazda 
ságpolitika nem bizonyult sem egy
oldalúnak, sem rövidlátónak s az 
ipar öntudatos fejlesztésével ssgitetl 
a nehéz kérdés megoldásában. Igát, 
hogy erre nemcsak a kényszer utalta 
rá, de egyben a hivatalos kimuta
tások beszédes számadatai is, ame
lyekből meglehetett állapítani, hogy 
e szá zad utolsó három évtizedében 
a magyar mezőgazdaságban foglal
kozók száma korántsem emelkedett 
olyan arányban, mint magában az. 
iparban.

Ez érthető és természetes is. Mint 
ahogy egyképen érthető és tenné 
s/.etes az is, hogy a Gömbös kor 
mány csak megkönnyíteni s biztosí
tani akarja ennek a fejlődésnek a

Az angol király
Dalmáciában.

Az egész világsajtót élénken 
foglalkoztatja a hír, hogy az 
angol király üdülni Dalmáciá
ba utazott ; ott szállt jachtján 
melyet egy angol és két szerb 
hadihajó kisér és őriz.

Az angol király a jachton 
lakik, egyébként „ott bolyong 
az adriai tenger partmenti szi
geteken, tanulmányozza a nép
szokásokat1' ahogy a lapok 
jelentik.

Hogy kik kisérték és kísé
rik nyári hajókirándulásán, azt 
pontosan nem jelentik, de 
megemlítik, hogy az angol 
hadügyminiszter, a király sze
mélyes jó barátja is ott van a 
vendégek között ; hogy más 
katonai szakértők is ott van
nak-e a jacht vendégei között 
arról nem szól semmiféle hír
adás, valamint arról sem, hogy 

nyugodt és biztos ütemét, ipari po
litikájával. Ezzel csak a maga prog 
ramját szolgálja és hitelesíti.

Az iparosság a maga helyzetének 
a tisztázására legközelebb országos 
kongresszusra jön össze Kaposvá
rott. Itt majd sorra kerülnek mind
azok a kérdések, amelyek még meg 
oldatlanok s amelyek megoldásához 
az egész kisipari társadalom érdeke 
fűződik Ilyen kérdések többek kö
zött a közmunkákban való részese
dés és a Társadalombiztosító Inté
zet, azaz röviden az OTI-járulékok 
kérdése.

Egy pillanatig sem kételkedhet a 
kisiparosság, hogy minden jogos 
igénye magában az. iparügyi minisz
tériumban éppen úgy, mint a kor 
mánynál nyitott fülekre talál.

De már maga az a tény, hogy a 
minisztérium nemcsak a kisipar, de 
az egész ipar minisztériuma is ön
magában jelzi, hogy itt nem az 
érdekellentétek kiküszöbölésében és 
az érdekek összeegyeztetésében.

Hisszük, hogy a kaposvári orszá
gos kisipari kongresszus ehhez a 
megértéshez egyengeti as utat s ez
zel nagy szolgálatot lesz nemcsak 
önmagának, de az egész ország 
gazdasági és szociális életének is.

i a kisérő hadihajón milyen ran- 
gu és beosztású tisztek utaz-

| nak.
Az olaszok rendkívüli meg

erősödése, a spanyol bonyo
dalom, Málta veszélyes hely
zete könnyen azt a gondolatot 
ébresztheti az olvasóban, hogy 
az angol király dalmátparti lá
togatásának a szórakozáson 
messze túlmenő egyéb céljai is 
lehetnek.

Az angol hatalom talán uj 
bázist keres vízi vagy légi had
ereje számára és az egész ki
rályi látogatás tulajdonképen 
nem egyéb, mint fedezése an
nak a katonai jellegű tanul
mányútnak, mely a bázisul 
alkalmas hely vagy szigetcso
port kiválasztására irányul.

Hogy mi az igazság, azt ta
lán csak jó későn fogjuk meg

tudni. Nekünk, magyaroknak 
semmi esetre sem előnyös, ha 
az angolok és jugoszlávok kö
zötti kapcsolat megerősödik ; 
nem is egészen egyeztethető 
össze az uj irányzat a jugo
szlávok azon újabb törekvé
seivel, melyek a Németország
gal való kapcsolatok kimélyi- 
tésére törekszik.

De az bizonyos, hogy egy 
ilyen hadi bázis építése rend
kívüli munkaalkalmat, sok 
pénzt jelent a politikai elő
nyökön felül s alig hinnénk, 
hogy a balkáni politika elsza- 
laszlana ilyen kiváló alkalmat.

A nehezen tisztuló, boron- 
gós magyar égre újabb újabb 
felhő árnya vetődik s minden 
okunk meg van arra, hogy 
figyelemmel kisérjük az angol 
vendégek dalmát part menti 
kirándulását.

A hetedik olimpiai 
aranyérmet szerez

ték tegnap este 
óriás küzdelem után 

hős fiaink.
Tegnap este valószínűleg minden 

igaz magyar, aki csak tehette, ott 
szorongott a rádióuál és lélekben 
végigharcolta azt a drámaian izgal
mas küzdelmet, amelyet kardvivóink 
vívtak az olaszok ellen.

Az. olaszok hihetetlen szivósággal 
[ és lelkesedéssel vették fel a küz- 
I delmet a világbajnok magyar csapat 
[ ellen, amely az első asszókban el- 
I fogódoíían kezdett, hogy azután an

nál nagyobb lendülettel dobja bele 
magát a küzdelembe, amely végül 
dicsőséges győzelméhez vezetett.

A magyar kard tehát a berlini 
tornán is győzedelmeskedett és is
mét bebizonyította a magyar kard 
verhetetlonségét és ősi nemzeti spor
tunk világhegemóniáját.

S amikor a küzdelem végén a 
magyar győzelmet vitte széijel a 
világba a rádió, telefon és táviró 
nemcsak Berlinben, hanem minde
nütt, ahol csak egy magyar is él, 
hála imaként szállt égbe a Magya
rok Istenének nemzeti imádságunk 
fenséges dallama.

Méltán adhutunk hálát, meit kaid- 
vivóink világraszóló győzelme után 
jött a többi örömhír. Evezőseink



Diákok! Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón
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közül három csapatunk jutott a 
döntőbe, boxolóink mind az első 
helyen vaunak műlovarainkkal együtt 
és reméljük, hogy a ma sóira ke 
rülő vizipoló csapatunkkal együtt 
újabb dicsőséget szereznek ennek 
az értük aggódó megcsonkított szent 
hazának.

Tegnap este a kardvívás világ
bajnoki címének megszerzése után, 
még hátra lett volna egy asszó, de 
az olaszok feladták a további küz 
delmet és igy azt az asszót is ma
gyar győzelemnek számították be, 
amellyel 10.6os arányú végered
ménnyel győzött tehát a magyar 
csapat.

A döntő mérkőzés után nyilat
koztak a versenybírák és egyhangú
lag megállapították, hogy a győztes 
magyar csapat fölényét nem fejezi 
ki hűen a 10:6 arányú győzelem, 
mert a magyar fiuk abso'ut klasszis 
fölényben vannak a világ összes 
csapatai fölött. Hogy a döntőben 
csak ilyen eredményt érlek el az 
pusztán csak azért volt, mert fiaink 
kora reggeltől késő estig vívtak és 
mégsem a fáradság, hanem talán 
egy kissé a verseny izgalom vett 
erőt rajtuk.

Megkezdték az előkészítő 
tárgyalásokat Baja város jövő 

évi költségvetésére.
Baja város jövő évi költség

vetésének előkészítését meg
kezdték. Bodolay Tibor városi 
főszámvevő dr. Borbiró Ferenc 
polgármesterrel már napok óta 
tárgyal az egyes tételek költ
ségelőirányzatának megállapí
tása ügyében. A költségvetés 
elkészítése óriási munka lesz 
és heteken át teljesen lefog
lalja a főizámvevőt és az egész 
számvevőséget.

— Aki sokat evett vagy ivott 
éS rOSSZUl érzi magát, annak egy 
pohár természeladla ,,Ferenc iózief* 
keserüviz igen gyorsan és alaposan 
kitisztítja a gyomrát és a beleit és 
felfrissíti egész szervezetét !

Dienst Lajost a Kúria is jogerőien 
négyévi fegyházra ítélte.

Elsőnek közölte a Baja-Bácska 
annak idején Dienst Lajos bajai la
katos mesternek öccsén vitéz Déri 
Istvánon elkövetett szándékos ember
ölési kíséretét.

Mint ismeretes Dienslnek hosszabb 
időn keresztül volt közös és jólmenö 
műhelye öccsével. Később azonban 
szétváltak és Dienst Lajos önálló 
vállalkozásba kezdett, de ez nem 
sikerüli és később, mint segéd tért 

I vissza öccse műhelyébe.
A cégalapító idősb. Dienst István 

, halálakor Lajos, mint a legidősebb 
! fiú kikérte örökségét, amit hiány 

nélkül meg is kapott, mégis amikor 
mint segéd visszatért öccséhez ál
landóan kísérletet tett arra, hogy 
öccse újból elismerje közös tulaj 
donjogát.

Vitéz Déri azonban ezt teljes jog
gal visszautasította, ami miatt azu 
Ián napirenden volt a civahodás.

Az állandó viszálykodást a fivé
rek asszonynővérei szították, akik 
szinte érthetetlen módon az eddig 
pártolt István István helyett — va

A talaj árja.
A növények viz nélkül meg nem 

élhetnek és mégis azt látjuk, hogy 
mélyen gyökerező növények, pld. 
lucerna, a fás növények, a legna
gyobb szárazságot is állják. Külö
nösen feltűnő, hogy városokban asz 
falt közé ékelt fák is szépen disz- 
lenek, pedig nem is öntözik azokat. 
Ezek a talajvízből, a talaj árjából 
veszik a szükséges tápláló nedve
ket.

A talajvíz nem tiszta viz. Rend
szerint oldva tartalmaz növényi láp 
lálóanyagokat. A talajvíz nem is 
marad egy helyben, állandóan moz
gásban van, a talaj rélegeződése 
szerint lassan folyik a talaj árja, a 
mélyebb pontok felé, ezért lehet nö
vényi élei ott is, ahol hosszabb ide- 

lószínűleg azért, mert megnősült — 
Lajos pártjára álltak és mindent 
elkövetlek, hogy idősebb fivérüket 
öccse ellen ingereljék. Végzetes ki
robbanáshoz vezetett azután a csa
ládi háború, amikor Diest Lajos az 
öccsét illető egy 476 pengős tételt 
behajtott és azt nővérei biztatására 
magának tartotta meg. Mikor azu
tán újból elkövette ezen jogtalansá
got öccse azonnali hatállyal felmon
dott neki.

S a hálátlan testvér nemhogy 
belátta volna hibáját és magába 
szállt volna, hanem ehelyett a kezé
ben levő vasruddal hátulról borzai 
más csapásokkal fejbe vágta mit 
sem sejtő öccsét, aki sokáig lebegett 

I élelhalál között és csak a gondos 
orvosi kezelésnek és egészséges szer
vezetének köszönhette élelbenmara- 
dúsát.

A bajai törvényszék Dienst Lajost 
4 évi fegyházra ítélte, amit felleb
bezés folytán a Tábla jóváhagyott, 
most pedig a Kúria Polgár Viktor 
tanácsa jogerőre emelt.

| je nem volt eső.
De másik mozgási iránya is van 

a talajvíznek. Ha sok a csapadék, 
ez a talajban lefelé mozog, ha pe
dig kevés a csapadék, úgy különö
sen szárazabb vidéken párolgás foly
tán a talajvíz felfelé szivárog és a 
benne oldott növényi táplálóanyag 
a viz elpái olgása után a feltulaj
ban felhalmozódnak. Ha káros só
kat is tartalmaz a talajvíz, sziksó 
virágozhat ki a talaj felszínén.

Ha azonban sok az eső, akkor 
fordítva, lefelé halad a viz. A szén 
savval lelilett esővíz jól oldja a ta
lajban lévő növényi táplálóanyago
kat és azokat lemossa az altalajba, 
a talaj árjába. Ezért szegények, so
ványak a csapadékdus vidékek ta
lajai

Ezidén nálunk is sok volt az eső, 
nemcsak tavasszal, de nyáron is, 
ez a sok csapadék pedig kiáiosta, 
kilúgozta a feltalaj kész növényi 
tápanyagait. Ennek következtében a 
növények, különösen fejlődésük kéz 
delén, nem találnak majd elegendő 
könnyen felvehető táplálékot. A (rá 
gyázásra ezidén tehát nagy gondot 
kell fordítani és minthogy könnyen 
felvehető táplálóanyag csak mülrá 
gyákban van, a műtrágyázás ebben 
az évben el nem mulasztható.

Az eddigi méreteket 
is felülmúlja az idei 

Szent István-heti 
ünnepségek műsora.

A budapesti S»ent István hét idei 
programja méreteiben az eddigi ün
nepségeket is felülmúlja.

Az ünnepi program kiemelkedőbb 
eseményei a „Gyöngyös Bokréta" 
előadások a Városi Színházban. Esti 
előadások: augusztus hó 14 tői 19 ig, 
továbbá 21 tői 25 ig fél 8 órai kéz 
dettel, délutáni előadások : augusz 
tus 14 én, 20 án és 23 án 3 órai 
kezdettel. Az előadások keretében 
a Magyar Bokréta Szövetség föld 
míves csoportjai magyar népdalokat, 
táncokat, népszokásokat mutatnak 
be népviseletekben.

Augusztus hó 19 én d. u. 6 óra 
kor Magyar Anyák ünnepe az uj 
Városháza közgyűlési termében.

Augusztus hó 20 án, Szent István 
napján reggel 8.30 órakor indul a 
Szent Jobb körmenet a Várplébánia 
templomból. A körmenetet Serédi 
Jusztinján dr. bibornok-érsek, Ma 
tíya rország hercegprímása vezeti. 
A körmenet a Palotasoron, a Szt 
György-téren és utcán, a Disz-téren 
és a Tárnok utcán át vonul a bu
davári Koronázó főtemplomba, ahol 
a körmenetet vezető hercegprímás 
ünnepi nagymisét pontifikái

Az ünnepi szentmisével egyide
jűleg a Szentháromság téren és a 
Kapiszlrán-téren szentmise és szent
beszéd lesi.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. ______

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

/Vkíiidenféle 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.
Pontosan járt térti és női karórák 1 évi jótállással mér 6 pengőtől, 

és briikáttsktöveket a legma^sabb áron veszek.

CE ’
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Mélyen tisztelt Üzletfeleinkkel ezúton 
közöljük, hogy öt évtized óta fennálló cé- 

I günket WIESEL SÁNDOR urunk elhuny
téval is változatlanul fenntartjuk és az ed
digi szellemben vezetve, továbbra is kész- 

| séggel állunk m. t. Vevőközönségünk ren
delkezésére.

Iroda : Haynald-u. 
Telefonszám :

Diszközgyölést tart 
augusztus 20-án a 

Felsővárosi 
Olvasókör is.

Baja város az idei évben nagy 
lelkesedéssel ünnepli meg a bajai 
háromszögnek a szerb megszállás 
alól való felszabadulását. A másfél 
évtized előtti szerb járom megszű
nésének emlékére Baján sorozatos 
ünnepségek lesznek.

Augusztus 19 én este 8 órakor a 
Déry-kerlben lesz a felszabadulási 
évforduló emlékünnepe. A« ünnep
ség programját a bajai Move veze
tősége állítja a központ és a Bajai 
Daloskor bevonásával, valamint a 
kiváló helyi szavalok közreműkö
désével.

Augusztus 20 án délelőtt vala
mennyi bajai templomban ünnepi 
istentiszteletet tartanak. Délelőtt 10 
órakor lesz a templomi ünnepség 
Szentistvánon is, ahol egyúttal az 
első magyar király ünnepe Baja 
s/.eniislván védőszentjének ünnepét 
és búcsúját is jelenti.

Augusztus 20 án délelőtt 11 óra
kor a Bajai Tóth Kálmán polpári 
Kaszinó 75 éves fenállásának ünne
pét üli nagyszabású programmal 
díszközgyűlés keretében.

Délután 3 órakor a Felsővárosi 
rk. Olvasókör is díszközgyűlést tart 
a felszabadulás emlékezetére. A 
díszközgyűlés progjamját közölni 
fogjuk.

HÍREK.
— Jubileum. Mayer Nepomuki 

János, ny. tanító, a Kalymárvidéki 
ált. Takarékpénztár r. t. volt igaz
gatója és neje Vógl Mária, folyó hó 
17-én ünnepük házasságuk 50 éves 
fordulóját. Ennek emlékére ugyan 
aznap 8 órai kezdettel a Ferenc 
rendiek plébánia templomában hála
adó szentmiseáldozattal járulnak az 
Ur szine elé.

— Temetés. Kréneisz Géza vas
kereskedő 9 éves József nevű fia 
elhunyt. A kisfiút ma, pénteken 
délután 4 órakor temetik a Szent 
Rókus kápolnából az ugyanott levő 
temetőbe.

13. szám.
42.

Kiváló tisztelettel ;

WIESEL SÁNDOR és FIA
fatermelö és tüzifakereskedők

Fatelep : Szentjánosi ut 7. 
(Sugovica part) 

Telefouszám : 195.

A has gyakori teltsége.
a rekesz erősebb feltolódása, máj- 
tájéki fájdalmak, emésztési nehéz
ségek, gyomorbélhurut és sárgaság, 
a természetes ,,Ferenc József** ke 
serüviz használata által megszün 
telhetők és az agy, a szem, tüdő 
vagy szív felé irányuló vérlódulá- 
sok ellensúlyozhatok. Nagynevű or 
vosok igazolják, hogy a 
Ferenc József vízzel — kiváltkép 
az ülő életmód következtében jelent 
kező bajoknál és a kritikus kor be
tegségeinél — feltűnően jó eredmé
nyeket lehet elérni.

— Búcsú Máriakönnyén. Holnap 
Nagyboldogasszony ünnepén a má- 
riakönnyei kegyhelyen búcsú ün
nepség lesz.

— Az olimpiósz a bajai mozi* 
bán A bajai mozi legutóbbi elő
adásán kiváló élményben részesült 
a bajai közönség. Szilágyi György 
a filmszínház igazgatója nagy anyagi 
áldozatok árán megszerezte az Olim- 
piászon készült filmfelvételeket s 
minden mozi bemutatón remek uj 
sporlhiranyagot kap a közönség.

— A Rókus-bucsu és a bajai 
dinnyevásár. Vasárnap Szent Ró
kus, a betegek segítőjének ünnepén 
lesz a Rókus kápolna búcsúja. 
Ugyancsak ekkor lesz a hagyomá
nyos bajai dinnyevásár is, amelyre 
már minden előkészület megtörtént

— Liszt Ferenc és az oroszok.
Oroszországban a lapok nagy elis 
méréssel emlékeznek meg Liszt Fe 
rencröl a „lángeszű magyar muzsi 
kusról és zeneszerzőről". Moszkvá
ban és a nagyobb orosz városok
ban hangversenyeket rendeznek 
Liszt Ferenc emlékezetére.

Utcai 2 szobás 
lakátfürdőszobávai 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2 , házmesternél. f

— A koreai vihar pusztítása ka
tasztrófáiig méretekben bontakozik 
ki. Két falu teljesen megsemmisült. 
A viharnak eddig 28 halottja és 
számtalan súlyos sebesültje van.

— Megfenyegette a mexikói 
kormányt egy állásából elmozdí
tott pueblai iskolaigazgató azzal, 
hogy 10000 fegyv eres emberével 
fellázad A kormány csapatokat in
dított útnak Puebla felé.

— Kiutasítják az összes bolgár 
alattvalókat Romániából, a ko
lozsvári megyefőnökség utasítást ka
pott a belügyminisztériumból, hogy 
azonnali hatállyal utasítsa ki a me
gye területén élő bolgár alattvaló
kat az országból. Kolozsvárról 12 
bolgár családot indítottak útnak a 
halár felé. A kiutasításnak a szófiai 
Serbelescu eset az oka. Mint isme
retes, Serbelescu képviselőt és csa
ládját az egyik szófiai szállodában 
inzultálták.

— Gyermekbetörök Szegeden. 
Szegeden a rendőrkapitányság elfő 
golt három tizenkét esztendők kis
fiút, akik tizenhat betörést követ
tek el.

SPORT.
Vasárnap lesz a Move szezon
nyitó kerékpáros versenye.

A bajai Move kerékpáros szak
osztálya tegnap este megtartott vá
lasztmányi ülésén elhatározta, hogy 
az őszi versenyidényt vasárnap au
gusztus 16-án megkezdi.

Szezonnyitónak egy 42 km távos

Augusztus 15-én, szombaton 6 és fél 9-kor
Augusztus 16-án, vasárnap 3, 6 és fél 9-kor 
Augusztus hó 17-én, hétfőn 6 és fél 9-kor

Karinthy Frigyes és Mihály István 
szenzációs magyar vigjátéka

Barátiágoi arcot kérek
Rendezte : Kardzs László. Zene : Brodszky Miklós.

Főszereplők :

Szőke Szakáll 
Szörényi Éva 
Ráday Imre 
Fenyvessy E. 

Kiséröfilm :

Asszonyi csalétek
A legbájosább társadalmi vígjáték 10 felvonásban.

Híradó

versenyt tartanak Baja—Csávoly — 
Bököd—Baja útvonallal. Indítás Va 
sárn p reggel 8 órakor a osávolyi 
úti vámtól. Befutás Bukód irányból 
a Szeretetház elölt. Külön csoport 
bau indulnak a verseny kerékpáro
sok, ismét másikban a sírapakerék- 
párosok.

A versenykerékpárosok küzdelme 
Láng, Reznicsek és Geiger között 
d(>l el, a kitűnő Kákonyi betegsége 
miatt nem indulhat. A verseny 
győzteseit díjazzák, benevezni a 
startnál is lehet. Nevezés díjtalan.

— VizipolÓ. Vasárnap délután 4 
órára a bajai Move Sporlegylete vi 
zipoló mérkőzésre hívta meg a szen
tesi vizipoló csapatot.

Laptulajdonos :
Oí. INtZV LEHEL.

Egy 3 öles keményfa 
kukorica góré 

sürgősen jutányos áron 
eladó

Béla király utca 9. sz. alatt Baján.

Eladó egy
HARLEY OAVISGN
7 50 es motorkerékpár. 
Cim: Jelky András a.

26 szám.

Páger Antal 
Békássy István 
Mátray Erzsi 
Solti Hermin



4 MM6. augusztus 15.

Portlar.d cement 
üttököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Lágy baítázott fa
„ véksny dorong 

kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva! 

napi árban
Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával égetettmész

KutgytirQ
Cementcsöveit
Cementv&yuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁHYOSABS ÁKBATS KAPHATÓ

Grünhut és Társa

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés

Honnan? Indulás Hová?éra perc ó ra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 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

0 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

74 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41 Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

21 23 49
Bátaszék, Ujdcmbovár,OS Sárbogárd Budapwl

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

13.
TÜZIFAKERESKEDÖK

Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.

Iroda : Hajnald-u. 
Telefon: 42.

vékony 
vékony 
gprifott

dorong ölenként 17
3ü

3

P 
P 
P

lágy
kemény borong 
lágyfa épként

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és apritva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

92 Szérskerejkedelmi
W | £ S Részvénytársaság
Bajai íiékia. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dusiatcavjcs kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
oolgálswt Sári 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 1O-töl augusztus 17-ig

Or. ŰEERINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
fi NVOMDSVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
altar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Bsia, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


