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mbese

„Az őszi politikai 
kampány"

LJgy látszik, hogy lem a véres és 
messzekiható jelentőségű spanyol 
forradalom, sem a vílágratzóló ber
lini olimpiász eseményei nem eléggé 
érdekesek az ellenzéki párlállásu 
lapok számára, hanem minden al
kalmat megragadnak arra, hogy 
egy egy háttérbe vonult politikai 
nagyságot megszólaltassanak s va
lami belpolitikai csemegével szol
gáljanak olvasó közönségüknek.

Igaz, hogy mire az olvasó az 
ily«n ovatos általánosságoktól hem
zsegő cikkek végére ér, kevesebbet 
tud, mintha el sem olvasta volna.

De nem is ez a fontos, hanem az, 
hogy az ellenzéki újság öklömnyi 
betűvel hozhassa az illető volt po
litikai faktor nevét, hogy ezzel azt 
a látszatot keltse, mintha az illető 
már az ellenzék táborához tartoznék.

A másik ellenzéki nagy lap — 
ha már nyilatkozó államférfid nin
csen — egyéb hián az őszre meg
indulandó „nagy politikai kampányt" 
jelenti be. így kever egy kis bel
politikai szószt a lapjába.

Mindefféle megnyilatkozásokon 
vezérfonalként húzódik keresztül a 
szervezkedés s ezzel kapcsolatban 
a titkos választójog kérdése.

Nézzünk a szemébe a titkos vá 
laszlójog magyarországi történeté
nek.

Magyarországon Ferdinand trón
örökös volt a titkos választójog fő
propagál ja.

Neki készen állott fiókjában az 
osztrák—magyar monarchia hármas 
felosztásának tervezete.

Alkalmas embert keresett hozzá, 
akinek segítségével tervét a legsi
mábban keresztül vihette volna.

Ilyen ember volt Ktistóffy dara
bont belügyminiszter, aki Ferdinand 
egyenes utasítására kezdte meg az 
absolut aulikus báró Fehérváry 
Dezső miniszterelnöksége alatt a 
titkos választójog bevezetésének 
munkálatait.

A titkos választójoggal olyan par
lamentet akart Kristóffy összehozni, 
melyben nemzetiségeink nagy szám
mal lellek volna képviselve és kü
lönösképen szerephez jutott volna a 
szociáldemokrácia.

A nemzetiségekkel és a szooiál 
demokráciával óhajtotta Ferdiuánd 

a titkos választójog utján’ megtörni 
a magyai.ság hegemóniáját.

Ekkor ébredt annak tudatára a 
szocializmus Magyarországon, hogy 
politikai szerepet játszhalik 8 való
ban attól kezdve lépett ki nyíltan a 
politikai élet színterére

Amikor tehát a titkos választójog 
a magyar politikai élet szinterén 
megjelent, nem alkotó nemzeti célt, 
nem a tömegek uralmát a kevesek 
kormányzása helyett óhajtotta meg 
valósítani, hanem egyenesen nem
zetromboló, feldaraboló célt óhaj
tott elérni s azonkívül letörvén a 
koalícióban uralomra jutott közép
osztályt, előkészíteni a dinasztikus 
abszolút uralmat.

Nagyon óvatosan kell most is ke 
zelni a titkos választójogot. Tiszlá 
bán kell lennünk azzal, hogy kik 
ak rják s milyen célt óhajtanak 
vele elérni ?

A titkos választójog követelésében 
leghangosabbak a kisgazdapártiak. 
Az ő táborukban hangadók a feu 
dalis nagybirtokok gazdái, akik a 
földreformtól földjeik elvételét féltik; 
nem lehet tehát komolyan venni a 
kisgazdapártiak radikálisabb föld
reform követelésére irányuló köve
telését. Sőt ellenkezőleg a kisgazda
párt uralomra jutása felborilását je
lentené annak a telepítési politiká-

JapáR nagyot akar!
Még ki sem hűlt a berlini olim

piai tűz zsarátnoka, már is az 1940 
es tokiói olimpiász főrendezőjének 
Ryzo Hiranumonak azon grandiózus

Vitéz Marton Béla és Temesváry László lesznek a bajai 
felszabadulási emlékünnepség szónokai.

Méltó öntudattal készül Baja vá
ros hazafias közönsége a felszaba
dulási évforduló megünneplésére.

Az augusztus 19-én este a Déry- 
kertben rendezendő hazafias ünnep
séget a Move agilis vezetősége ké
szíti elő s az ünnep méreteire jel 
lemzö, hogy két országos nevű szó
noka lesz a központi Move képvise
letében. Vitéz Marion Béla ország 
gyűlési képviselő a Move országos 
elnöke és dr. Temesváry László a 
Külkereskedelmi Hivatal vezetője be- 

nak, mely már most is nagyobb 
lendületet vett, mint eredetileg ter
vezték.

Követeli Rassay Károly, aki köz
tudomásúan lapjával a pénz és ipari 
nagykapitalizmus exponált képvi
selője.

Követelik a legitimisták, akik 
ugyancsak feudális s részben fele
kezeti okokból erőszakolják, tehát 
semmi esetre sem a népi politika 
érdekében.

A titkos választójog mostani kö
vetelése nem épitőgondolat, hanem 
épen ellenkezően annak akadályo
zását célozza.

Ilyen körülmények között érthető, 
hogy a kormány az éhező tömegek 
mindennapi kenyerét fontosabbnak 
tartja s elsősorban a szegényekről 

j gondoskodni.
Jönni fog azonban a kellő idő

ben a titkos választójog : de épen 
azon fognak benne csalódni, akik 
annyira sürgetik.

A polgárság nyitott szemmel nézi 
és figyeli az eseményeket, frázisok, 
bombasztok, gyűlölködő cikkek már 
nem hatnak.

Az őszi politikai kampány pozi
tív alkotásaival beszédesebb lesz, 
mint a személyeskedő, gyűlölködő 
cikkek egész óceánja.

A titkos választójog jönni fog, de 
Ítéletet épen azok felett fog gyako
rolni, akik ma olyan nagyon sür
getik.

tervének hírét röpítette szél a rádió, 
hogy Zeppelineket bérelnek a né 
metektől és az európai versenyző 
kel ezen fogják Tokióba szállítani.

szél az este 8 órakor kezdődő 
felszabadulási emlékünnepségen, 
melynek egész programja igen tar
talmasnak és emelkedettnek igérke 
zik.

Az ünnepséggel kapcsolatosan a 
Move ifjúsága társasvacsorát ren
dez. A vacsora egyetlen szónoka 
Mester Kálmán a bajai reformnem
zedék vezére. Aki a vacsorán részt 
akar venni, szándékát az ifjúsági 
vezetőknél ma vagy holnap, kedd 
estig jelentse. A vacsora ára 110 
pengő.

Magyarok Istene 
a mai napon Hozzád száll e 
megcsonkított szent haza min
den fiának hála imája, hogy 
áhitatos lélekkel, rendíthetet
len hittel, törhetetlen bizalom
mal fölemelkedjen az égig és 
fénylő trónusod elé rakja le 
azt a tifc aranyérmet, amelyet 
a Te szent kegyelmedből szer
zett a világ nemzeteinek gigá
szi küzdelmében, íme ott vil
log Előtted tisztelet adásra a 
glóriás fényben ragyogó ma
gyar kard, amely csak alakjá
ban, formájában elütő Szent 
István, Szent László kardjától, 
de mégis ugyanaz az ezer éves 
penge, amelyet Te áldottál 
meg világhódító utján, hogy 
hirdesse egy évezreden át en
nek a keresztény és igaz or
szágnak szent küldetését min
den időkben a földkerekén.

Az olimpiai tűz még egy 
utolsót pislákolt, az olimpiai 
harang ércszava még egy utol
sót kongott és végétért a nagy 
küzdelem. A küzdő felek el
vonultak a vérnélküli csata
mezőről és az angyalos, lilío- 
mos magyar zászló ott lengett 
diadalmasan az elsők között, 
hirdetve ennek a maroknyi 
népnek világra szóló dicsősé
gét.

Magyarok igazságos nagy 
Istene fogadd kegyesen ezt az 
áldozatot, amellyel Néked aján- 

| lőttük fel minden kitünteté
sünket és nyisd ki azoknak 
a gyarló embereknek szemét, 
akik itt e földön intézik az 
országok sorsát, hogy meglás
sák mekkora igazságtalanságot 
követtek el velünk, hogy rá
döbbenjenek mit vétettek e 
kicsinységében is világhatal
mas nemzet ellen és megért
sék végre, „hogy annyi bal
szerencse közt, oly sok viszály 
után, megfogyva bár, de törve 
nem él nemzet e hazán."

Mi tudjuk, hogy nehéz lesz 
elfelejtenie ennek a világnak 
ami dicsőségünket és fülébe 
fog csendülni nemzeti imád
ságunk fenséges dallama örök
ké, amit ujjongva, sikongva, 
sírásba csuklottan, egy egész



j A.t i ■**>. autóim 18.

Diákok! Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón

I

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188 

nép minden fájdalmával, meg- 
alázottságával, dicsőségével sir
tunk, énekeltünk ;

...„Balsors akit régen tép 
Hozz reá vig esztendőt. 
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendöl.“

a kórházak késedelmi 
kamatot nem számíthatnak 

fel.
A belügyminiszter a hivatalos je j 

leütésekből arról értesült, hogy a 
kórházak egyes helyeken késedelmi > 
kamatot számítanak fel az ápolási \ 
díjhátralékok után. A belügyminisz
ter most, hivatkozva a fennálló tör- ; 
vényes rendeletekre, felhívta a fi 
gyeimet arra, hogy a magánosokat j 
terhelő belegápolási költségek után 
késedelmi kamatok felszámításának 
helye nincsen.

Az 071 hozományt 
ad a menyasszo- 

nyoknak.
A férjbe.menés tsián vissza
kapják a befizetett dijak 90 

százalékát.
Az OTI az utóbbi időben kétség 

teleníil igen sok hasznos újítással 
szolgált. A betegellátáson kívül van
nak kedvező szociális juttatásai is.

Ilyen hasznos intézkedése az OTI 
törvénynek az is, hogy azok az OTI 
női tagok, akik férjhezmennek, a 
befizetett járulékok 90 százalékát 
visszakapják, ha 200 hétig fizették 
a dijakat. A visszatérítésre azonban 
csak akkor lehet igényt támasztani, 
ha a férjhezmenés után minden lo 
vábbi munkaviszony megszűnt, va
gyis a férjhezmenő nő nem vállalt 
OTI bejelentésre kötelezett munkát 
legalább egy évig-

Az OTI ezen kedvező intézkedése 
már igénybevehető, az igényjogosult- 
tak a kerületi pénztárnál jelentkez
hetnek.

Albrecht főherceg, Kos ma belügyminiszter 
és ifj. Horthy Miklós Hitlernél.

Albrecht főherceg szombaton 
Szlójay Döme berlini magyar kö
vet társaságában látogatást tett Hit
ler Adolf vezérénél és birodalmi 
kancellárnál.

Hitler vezér és birodalmi kancel-

Az izraelita egyházközség vasárnapi 
rendkívüli közgyűlésén egyhangúlag 

elbocsátották dr. Pé^er Miklós főrabbit.
Az izraelita egyházközség vasár 

nap tartotta dr. Péner Miklós fő 
rabbi ismeretes fegyelmi ügyével 
kapcsolatban rendkívüli közgyűlését 
dr. Róna Dezső elnökletével.

A közgyűlésen az egyházközség 
szavazattal biró tagjai közül 156 an 
jelentek meg.

Dr. Róna Dezső elnök ismertette 
a tárgysorozat egyetlen pontját:

Jótékonycélu mulatságoknál megszűnik 
a vigalmi adó.

Most érkezett le a belügy
miniszter rendelete, amely kí
vánatosnak mondja, hogy a 
nagyobb közérdekű mozgal
makkal kapcsolatos jótékony
célú mulatságok, előadások 
rendezőit a vigalmi és egyéb, 
különböző célokra történő 
adóztatások alól mentsék fel. 
E téren elsősorban kíméletre 
jogosult intézmény például a 
népegészségügyi célokat szol
gáló Stefánia Szövetség, amely 
a gyermekegészségügy, az anya- 
és csecsemővédelem, a tuber
kulózis elleni küzdelem, isko
lásgyermekek táplálása és fel
ruházása, ínségesek felsegítése 
szolgálatában a legnemesebb 
emberbaráti tevékenységet fejti 
ki és az általa rendezett mu
latságok jövedelme mindig tel
jes egészében jótékonycélra 
jut. 

lár szombaton ugyancsak fogadta 
leveldi vitéz Kozma Miklós belügy
minisztert és iftabb Horthy Miklóst, 
a magyar olimpiai uszócsapat ve 
zetőjét.

I dr. Péner Miklós elbocsátása iránti 
' javaslatot.

A megjelent 156 szavazó közül 
139 en adták le szavazatukat dr. 
Pener főrabbi ellen és igy a főrabbi 
elbocsátása jogerőssé váll.

Ezzel a nagy port felvert fegyelmi 
ügy le is zárult és a főrabbi a 

! közeljövőben elhagyja a várost.

Felhívja azonban a minisz
ter a városi és községi ható
ságok figyelmét, hogy ha vi
galmiadó- és egyéb dijelenge- 
dés történik, a legszigorúbban 
ellenőrizzék, hogy a bevételt 
valóban a megjelölt jótékony
célra fordítsák.

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

Javul Érsekcsanádon 
a népmozgami 

statisztika.
Érsekosanádon igen szomorú ál

lapotokra vezetett az egykerendszer. 
1934 beu a szinmagyar és népes 
községben már csak négy születést 
jegyeztek be az anyakönyvbe. A 
leromlott születési százalékarány 
igen komoly veszedelemmel fenye
getett. Az elmúlt évben azután ör
vendetes változás állott be. A leg
utóbbi négy urányszám melleit 
1935-ben már tizennyolc gyermek 
született a községben. Az idei nép- 

' mozgalmi statisztika is a fokozatos 
javulás mellett szól, mert az 1936. 
év első két harmadában máris tizen
két születést jegyeztek be. Ebből 
négy a legutóbbi másfélhétre esik 
és valamennyi fiú.

A szentistvániak

A szenlislváni közönség augusz 
tus 20 án ünnepli védőszenljének, 
az első magyar királynak Szent 
Istvánnak ünnepét. A templomban 
reggel 6 órakor lesz az első szent
mise. Reggel 8 órakor bunyevác 
nagymise, utána Loógó Pál plébá
nos szentbeszédet mond. A templo
mi ünnepség főrésze délelőtt 10 
órakor kezdődik. A magyar ünnepi 
beszédet Temunovics József kór
házi lelkész mondja, az assriszten- 
ciális nagymisét dr. Tantos József 
kanonok, kalocsai belvárosi plébá 
nos, volt szentistváni esperesplébá 
nos pontifikálja. Az ünnepi misét 
szentségi körmenet előzi meg. Dél
után 3 órakor magyar litánia.

— ÉSeslÖVészet. A katonaság f. 
évi augusztus 27 én a sükösdi harc 
szerű lőtéren éles lövészetei tart. 
Lőirány Rém. A lövészet kezdete 
reggel 7 órakor, vége 18 órakor. 
Az államrendőrség ezúton is figyel
meztet mindenkit, hogy a fenti idő
ben kerülje a szóbanforgó területet.

Mindeh muiandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

kedvező részlel fizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó térti és nól karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb 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
séggel állunk m. t. Vevőközönségünk ren-

Kiváló tisztelettel :

WIESEL SÁNDOR és FIA 
fatermelő és tüzifakereskedők

13. szám. Fatelep : Szentjánosi ut 7.
42- (Sugovica pari)

felefonszám : 195.

delkezésére.
'■/

Iroda : Haynald-u.
Telefonszá m :

EStsmeüék 
Vörös Béta ny. bács

almási főjegyzőt.
Nagy részűét mellett 15 én te

mették el Baján Vörös Béla volt 
bácsalmási főjegyzőt. Vörös Béla a 
szerb megszállás elölt Óbecsén volt 
vezelőjegyzö, ahonnét a kiutasítás 
ulán Bácsalmáson folytatta műkő 
desél egészen nyugalombavonulásáig. 
A bácskai közéletben ismert nevű 
főjegyző néhány hónappal ezelőtt 
költözött Bajára és rövid szenvedés 
illan csütörtökön elhunyt. Temeté
sén nagyszámú közönség jelent meg. 
A sírnál a gyászbeszédei Gille And 
rás a kelebiai vezetőjegyző mondotta.

Vajúdnak a dolgok 
a bajai kőműves és 

ácsfrositon.
Ma délelőtt a bajai kőműves és i 

ácsiparosok hattagú küldöttsége ke 
reste fel dr. Szabolcs Nándor al 
jegyzőt a iparhatóság vezetőjét.

A kőműves iparosokat, illetve 
mestereket Kőszegi Mátyás, az 
ácsokat Várady József vezette és 
a küldöttség megjelenése szorosan 
összefügg az iparügyi minisztérium 
ma érvénybe lépett rendeletével i 
mely a kőműves és ácsíparban ;*z 
ui munkabéreket szabályozza.

Alaptalan rémhírek 
P. íuah Miklós a volt 
bajai sztfferencrendá 
plébános haláláról.

A két ünnep alatt a legkülönbö ' 
zőbb helyekről megdöbbentő hí
resztelések keltek szárnyra, hogy 
P. Jugh Miklós a bajai szentferenc- 
rendi zárda plébánosa meghalt. A 
fantasztikus hírek, terjesztői azt is 
tudni vélték, hogy a Baján igen 
népszerű franciskánusl eiős agy
vérzés ölte meg. A híresztelések 
városszerte általános megdöbbenést 
keltettek, hiszen alig kél hete, hogy 
az Alsóváros közszeretetben álló 
plébánosa, hívei és az egész város 
őszinte sajnálkozásától kisérve el
hagyta tizennégy esztendei műkö
désének színhelyét, hogy a rend

tíAJA-bAC*ai.fc’A

mohácsi zárdájának kötelékében 
működjék tovább.

Szerkesztőségünket a mai napon 
többen is felkeresték, akik az el
terjesztett hírekkel kapcsolatosan a 
bizonyosság felöl érdéklődtek. Meg 
nyugtalásul közöljük, amint azt a 
plébániáról jelentették, hogy P, 
Jugh Miklós a legjobb egészségnek 
örvend és épen tegnap küldött kö
szöntést Bajára a bajai ismerősei 
számára.

HÍREK.
— A felsővárosi diszgyülés. Je 

lenteltük, hogy a Felsővárosi Rom. 
Kalh. Olvasókör külön ünnepséggel 
is megemlékezik Baja városnak és 
a bajai háromszögnek a szerb já
romtól való felszabadulásáról. Az 
Olvasókör augusztus 20 án délután 
3 órakor körhelyiségében diszgyü 
lést tart. Az ünnepi beszédet Kul 
csár János hittanár, az Olvasókör 
jegyzője mondja.

— Árverés. A rendőrkapitányság 
3 drb. vaságyat f. hó 26 án 9 óra
kor a kapitányság folyosóján nyit 
vános árverésen el fog adni.

— Befejezés előtt a bajai is- 
kolajavitásolt. Az iskolák ovodák 
és a hisebb városi épületek javít á 
sáról harminchárom épület javítása 
és átépítése folyik. Az épületek egy 
részének javításával már teljesen 
elkészüllek. Legelőször kerüllek sor 
ra a küszöbön álló tanév miatt az 
iskolajavildsok, amikkel nagy rész
ben már el is készültek. A vissza
levő munkálatok a hónap végéig 
körülbelül befejezést nyernek.

— Tiz óv után pörli tanárját az 
elvett könyvért. Különös port kezd 
tek tárgyalni a zágrábi törvény
széken. A per vádlottja egy öreg, 
nyugdíjas tanár, akit egyik hajdani 
tanítványa porolt be. A tanár tiz 
évvel ezelőtt egy kalandos könyvet 
vett el tanitványától, aki órakörben 
a pad alatt olvasta az „izgalmas" 
regényt. Az elkobzott könyv vissza
adását év végére Ígérte a tanár, dr* 
a kisdiák akkor nem mert jelent
kezni. Érettségi után jelentkezett, 
de a tanár ekkor már nem találta 
meg s erre a derék diák port akasz
tott a tanár nyakába.

— Templom ös plébánia Javí
tások. A belvárosi plébánia tomp 
lom javítási munkálatai erős tem- 
búban folynak. A uj orgona szere 
lése is már a vége felé közeledik. 
Az orgonát a híres pécsi Angster- 
gyár készítette és augusztus 20 án 
fogják rendeltetésének aludni. Ugyan- 

i csak a közeljövőben megkezdik 
i Szentisluánon a plébánia épület ja- 
j vitását. A kalocsai érseki halóság 
| ezirányban a napokban folytatott 
, tárgyalásokat Loógó Pál szenlistváni 
I plébánossal. A plébánián nagyobb 

arányú javításokat kell végezni.
— Aki sokat evett vagy ivott 

és rosszul érzi magát, annak egy 
pohár természetadta „Ferenc JÓZtef** 

| keseriiviz igen gyorsan és alaposan 
kilisztitja a gyomrát és a beleit és 
felfrissíti egész szervezetét!

SPORT.
Mgár csapat 

bajára.
Csütörtökön, Szt. István napján 

kezdik az egyesületek az őszi 
szezont. A tavaszi szezon gyenge 
programmja után úgy látszik ma
gához tértek egyesületeink. Legalább 
is erre mutat, hogy a gazdagnak 
mutatkozó őszi bajnoki műsort ki
vételes attrakció vezeti be. Baja

augusztus 15-én, szombatén 6 és fél
Augusztus 16-án, vasárnap 3, 6 és fél
Augusztus hú 17-án, hétfőn 6 es fél

Karinthy Frigyes és Mihály István 
szenzációs magyar vigjátéka

Barátságot a?kérek
Rendezte : Kardzs László, Zene : Brodszky Miklós

Főszereplők :

Szőke Szakáll 
Szörényi Éva.
Ráday Imre 
Fenyvessy É.

Kis

Asszonya csalétek
A legbájosább társadalmi vígjáték 10 felvonásban.

Híradó

3

város tizenötéves f Szabadulását 
nemzetközi mérkőzéssel ünnepel
hetjük. A világháborúban hüsüges 
társainknak, a békében igaz bará
tainknak mutatkoztak a bulgárok 
A szövetséges nemzet fiának nyújt
hatunk csütörtökön bar álságos jobbot. 
Bulgária fulb.lja a magyar trénerek 
munkássága nyomán mér földes lé
pésekkel halad a középeurópai szin- 

i vonal felé. Minden igényt ki fog 
elégít.-ni Bulgária egyik legerősebb 
keiületének képviselője: a Napredák 

I SC. (Rus.’csuk) A bulgárok ellen- 
‘ fele a Turul—BSE kombinált csa

pda lesz, előmérkőzésnek a levente 
i váltogatott játszik egy kombinált 
i ellen.

Laptulajdonos ;
0 r. K U £ 2 V LEHEL.

Egy 3 öles keményfa 
kukarica góró 

sürgősen jutányos áron 
e I a dó

Béla király utca 9. sz. alatt Baján.

EiSŐÓ egy
HAfHEV DAVISON
7 50 es motorkerékpár.
Cim : Jelky András-u.

26 szám.

9-kor
9-kor
9-kor

Páger Antal 
Békássy István 
Mátray Erzsi 
Solti Hermin

:ilm:



4 augiuztus 15.

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

Porílattd cement 
Üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kutgvürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Griinhut é$ Társa

1
|
I

A Máv. menetrend május 15-től:
Érh ez és Honnan? Ind u lás

H o v á ?óra perc óra pf'rc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovái 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

/4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Uidombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bálaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 G a ra 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

1* 58
Uidombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

23 OS Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujduasbovár,

Budapest >

amatoU Bab 1 éa fej

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

13.
TŰZIFA KERESKEDŐK 

Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.

Iroda : Hajnald-u. 
Telefon : 42.

vékony 
vékony 
aprított

dorong öl«nl“”1 17
30

3

p 
p 
p

lágy 
kemény dorong 
lágyfa q-ként

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

&S&Í. 305®

M É Szénkerejkedelmi ;
VERIfcd Részvénytársaság |

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 3. Telefon: 52. |

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement

DuRakawiís kőpor faiszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolsálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 17-tól augusztus 24-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVALLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öUözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *» Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK I
PLAKÁT I 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok | 
jutányos áron, a legizlésesebb és . 

modern kivitelben készülnek.


