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István király.
István király ünnepe egyházi és 

világi ünnepe a magyar nemzetnek, 
ennek az. ünnepnek kettős : egy
házi és közjogi jelentősége egyben 
szimbólum is, mely azt jelenti, hogy 
a vallási és ai államot nem lehet 
egymástól teljesen elválasztaui

Bármennyire különüljenek is el 
az állam és egyház feladatkörei, lé
nyegükben mindketten az ember 
boldogságát szolgálják; a kettő kö
zött t Ián csak az a különbség, hogy 
az állam feladatkörei elsősorban a 
nemzet, az öncélú egész nemzetre 
vonatkoznak, a vallásoké pedig in
kább an egyes ember erkölcsi, szel
lemi boldogulását igyekeznek elő
mozdítani.

Éles határvonalat az egyházak és 
az állam feladatkörei között vonni 
nem lehet, sohasem is lehetett, mert 
végeredményben mindezen intézmé
nyek a maguk erkölcsi és jogszabá
lyaival az egyes embert hálózzák 
körül fogantatásának pillanatától 
kezdve egész haláláig.

Ami az együtt élő emberek cső 
portját nemzetté teszi, az jórészt 
szellemi és erkölcsi tényezők össze
sébe : értelmi és érzelmi elemek 
szövevénye átitatva erős történelmi 
tudattól.

István király felismerte ennek a 
tételnek az igazságát s a maga 
fegyverén s bizonyos faji, homályos 
nemzeti érzésen alapuló hatalmát 
felhasználta arra, hogy a keresztény, 
séget felvétesse nemzetével és ezzel 
bevezesse az európai népek kultur- 
közösségbe.

Bár ezer év távola választ el ben
nünket István király uralkodásától, 
mégis sok a hasonlóság a nemzet 
mai és akkori történelmi helyzete 
között.

A nyugati kuliurába kellett ak
kor bekapcsolódunk és azt Szent 
István kiváló történelmi éleslátással 
úgy tudta megoldani, hogy a nem
zet függetlenségét teljesen me jőrizle.

II. Szylveszter pápával és III. Oltó 
a nyugatrómai birodalom császárjai
val felvette a kapcsolatokat és ki 
tudta vívni, hogy t»z egyháztól meg
kapta m apostoli királyt megillető 
elismerést anélkül, hogy a német 
birodalom íelsőségét el kellett volna 
ismerni.

Az eser év előtti történelmi for
dulón sorsunkat Németország és az 

olasz pápa irányította, de nemzeti 
függetlenségünket teljesen m(>g 'ud 
tűk őrizni Külpolitikai életünknek 
tengelyét ma isméi Berlin és Róma 
irányítja.

Adjon a mindenható István ki
rályi bölcsességet vezéreinknek, 
hogy a mostani sokkal nehezebb 
történelmi fordulón nemzeti önálló
ságunkat megőrizni és tökéletessé 
tudják tenni.

Istváu király idejében a keresz
tény vallásban reform mozgalom 
uralkodott, az elvilágiasodott egy 
házi életet vissza akarták vezetni

& svájci sajt© Stebös Oyula 
politikájának eredményéről.

Biztos kézzel vezeti az ország hajóját.
A Courrier de Génévé ismerteti 

Gömbös Gyula miniszterelnöknek 
a miniszterelnökség ügyeinek újból 
való átvétele al almából tett nyilat
kozatát. A nyilatkozat bevezetéséül 
a lap a következőket írja :

Az egész magyar közvélemény a 
legmelegebben üdvözölte a vissza
térő miniszterelnököt. Mindenki el
ismeri, hogy Gömbös Gyula minisz
terelnök az általános bizonytalanság 
és ingadozás mai korszakában is 
biztos kézzel vezette az ország ha
jóját.

A magyar lapok egyhangú elis-

Megkezdődött a bajai tanitóképző- 
intézetben a német kisebbségi 

tanfolyam.
A bajai állami tanitóképzőinté- 

zelben a német kisebbségi tanfo 
lyamot hétfőn megkezdték. A .meg
nyitó ünnepség délelőtt 9 órakor 
volt dr. Bayer Ede tanügyi taná 
esős, a kultuszminisztérium kikül
döttének jelenlétében.

Dobosy Elek tanitóképzőintézeli 
igazgató a tanfolyam adminisztra iv 
vezetője, szellemi vezetője dr. Lux 
Gyula budapesti tanitóképzőintézeli

30.000 pengő költséggel uj hid a Ferenc-csatornán.
A baja—szeremlei th. köz- 

ut összeköttetését fenntartó 
hid a Ferenc csatornán végre 
rendezés alá kerül. A nagy 
forgalomtól eléggé rossz álla-

Falalóa szerkoaitfl ts fololfia kiadó >

Ü r. KNÉZY LEHEL
rlOfizetés> arak :

Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . . 2 pengi

eredeti hivatásához s ezt Szent 
Benedek as*.kulikus élelszabályainak 
kötelező tételével igyakeztek elérni. 
Ez volt az úgynevezett clunyacizmus.

Ennek a szigorú erkölcsi felfo
gásnak nyomait látjuk Szent István 
törvényeiben.

Amikor ma áhítattal áldozunk 
István király emlékének, tiszta szív
vel és lélekkel kívánjuk, hogy hassa 
át egész közéletünket az a tiszta, 
vallási forrásokból táplálkozó er
kölcsi felfogás, mely István király 
egyházi észvilági vonatkozású törvé
nyeit áthatja!

méréssel Írnak a miniszterelnök kül
politikájáról. A miniszterelnök mű
ködésének eredményeit vizsgálva, 
különösen azt a tényt emelik ki, 
hogy a kormánynak sikerült bizto 
sitani a magyar termékeknek a kül
földi piacokon való elhelyezését.

A cikk végén megállapítja, hogy 
az egész ország a legjobb remé
nyekkel eltelve néz a visszatérő mi 
nisaterelnök további működése elé.

Egyébként más svájci lapok is 
ismertetik Gömbös Gyula nyilatko
zatát és elismeréssel emlékeznek 
meg politikájának eredményeiről.

tanár, előadó dr. Bayer Ede tanügyi 
tanácsos, Sohmidt Henrik a szegedi 
egyetem nyilvános rendes tanára, 
dr. Fellatnini Béla egyetemi magán
tanár, Váradi József budapesti ta- 
nitóképzőintézeti tanár, Barcsai Jó
zsef bajai tanitóképzőintézeli tanár 
és vitéz Losonczy György a tanító
képző gyakorló elemi iskolájának 
tanítója. A tanfolyam augusztus 
29 ig tart.

pótban levő hid helyébe, mint 
értesülünk, 30 ezer P költség
gel uj hid épül. A belügymi
niszteri leirat, már leérkezett 

| a megyeházára.

Harmadik,
Magyarország harmadiknak 

végzett a berlini olimpián.
Ez a számszerű eredmény, 

mert az Egyesült Államok 24, 
Németország 33, Magyarország 
pedig 10 világbajnokságot szer
zett.

Ha azonban a nemzetek 
lélekszámát állítjuk arányba 
az elért eredményekkel, akkor 
nyugodt lélekkel állapíthatjuk 
meg, hogy Magyarországot az 
első hely illeti meg a nemze
tek versenyében.

De vegyünk figyelembe más 
szempontokat is. Nevezetesen 
azt, hogy az amerikaiak nége
reket is csatasorba állítottak ; 
továbbá azt, hogy Németor
szág volt a házigazda. A né
met versenyzők otthon voltak, 
jól ismerték a terepet s a pon
tozó bírák is természetes ud
variassággal viselkedtek néha- 
néha ; mindezek olyan körül
mények, melyek igazolják azt 
a tételünket, hogy bennünket 
az eszmei igazság alapján az 
előkelő számszerű helyezésnél 
is jobb hely illet meg.

De vegyük figyelembe még 
azt a rendkívül fontos körül
ményt is, hogy Csonka-Magyar- 
ország szenvedte a legnagyobb 
veszteséget a világháborúban. 
Ennek a nagy veszteségnek 
anyagi és erkölcsi súlyával 
terhelten állott ki a nagy harc
ra kis országunk ; ha mind
ezeket figyelembe vesszük, ak
kor joggal mondhatjuk, hogy 
igazat irt a költő :

Ha a világ Isten kalapja, -
Úgy hazánk, bokréta rajta! 
Amikor lefölözzük mindnyá

junk számára a világbajnoksá
got nyert fiaink dicsőségét, ne 
feledkezzünk meg azokról a 
gyermekeinkről, akik második, 
vagy harmadik dijakat nyer
tek, valamint azokról sem, 
akik a különböző elődöntők
ben elért sikerek révén mégis 
csak a végleges sikerek kiví
vásához hozzájárultak.

De ne feledkezzünk meg a 
sport barátairól, a közepes 
eredményeket elért itthon ma
radt sportoló embereinkről, 
mert az olimpiai ' végső siker-



hez ezek munkájára is szük
ség volt ; egyéni erőfeszítés és 
sokak összemüködése, fizikai, 
erkölcsi és szellemi erők ösz- 
szeolvadása gyümölcsözött a 
berlini olimpián.

Lehetetlen, hogy ezek az 
erők, melyek az érzések nagy
szerű közösségébe olvasztot
ták az olimpiai versenyek alatt 
az egész nemzetet, nyomtala
nul tűnjenek el.

Soha talán annyira át nem 
érezte ez a nemzet a sorskö
zösség érzését, mint ezekben 
a hetekben.

Azok a nagy eredmények, 
melyeket fiaink Berlinben el
értek, kell, hogy a sorsközös
ség érzését felébressze és éb
ren tartsa a nemzeti élet meg
nyilatkozásának minden más 
terén is.

I

Szeptemberben 
mégis megnyílik a 
szentistváni mozi.
Repp József és Csuzda Viktor a 

bácsalmási mozi vezetői hónapokkal 
ezelőtt tárgyalásokat kezdtek Huber 
Ferenccel, a szentistváni mozi tu
lajdonosával, a már esztendők óta 
bezárt mozi ujranyitása tárgyában.

A moziba már az uj hangos gé 
pet is beszerelték, mégpedig azzal 
az eltökélt elhatározással, hogy a 
filmszínházat már husvétra megnyit
ják. Közbejött nehézségek miatt ez 
a dátum igen eltolódott és a szent
isi váni rnoni még ma sem műkö
dik.

Most újra kezdték a tárgyaláso
kat s ezek eredményre is vezetlek, 
illetve megtörtént a megegyezés és 
a mozi most már minden kétséget 
kizárólag szeptember elején meg
kezdi működését. Jelenleg a ta
vasszal megkezdett tatarozások be 
fejezésén dolgoznak

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

A magyar siker visszhangja 
Csehszlovákiában

A Prágai Magyar Hírlap ve
zércikkében többek között a 
következőket írja :

Könnyezve, elcsukló hangon 
szeretnék most a világba ki
áltani a magyarok nagy nem
zeti legendáját : a Toldi Mik
lóst, az ismeretlenségből fel
bukkant magyar fiú esetét, 
akit az egész világ kinevetett, 
de aki a sportarénában meg
ropogtatta izmait és az egész 
világ ámulatára győzött. Mi 
más ez a berlini siker, ha nem 
Toldi Miklós esete uj kiadás
ban. A magyarok lépésröl-lé- 
pésre vívják ki újból helyüket 
Európában. Hullámvölgyben 
voltak. Milyen nehéz most is
mét feltornászniok magukat a 
magasba. Milyen türelem és 
erőfeszítés kell hozzá I De az

A hullák ezrei borítják a spanyol 
utcákat.

Középkori Inkviziciós borzalmak Madridban.
Példátlan kegyetlenkedésekkel' | 

megakadt a spanyol ellenforradal 
márok előnyomulása.

Az egész ország egy középkori , 
inkviziciós vérkamrához hasonlít, i 
megcsonkított, meggyalázott hullák 
ezre borítják az utcákat.

Mindenütt vér és vér . . .
A kommunisták az elfogott ellen

forradalmárokat elevenen elégetik.

Elevenen elégették a 
túszokat.

A felkelők hadihajóinak megje
lenésére a kommunisták mintegy 
200 túszt a benzinraktárak köze 
lébe vittek. A hadihajók tüzelésé 
nek megkezdésekor nyolc foglyot 
azonnal agyonlőttek. A felkelők fel
szólították a védőket, hogy adják 
meg magukat s mikor ezek erre

la

előrehaladás feltartóztathatat
lanul folyik. A magyarok fok
tól-fokra haladnak a fölfelé 
vezető utón. Most a magyar 
sport ismét előbbre vitte a 
magyarságot a fölfelé ivei® 
grádicson.

A csehszlovák lapok elhall
gatják azt, hogy Magyarország 
a harmadik helyre jutott a 
győztesek sorában. Egyedül a 
Telegraph vesz erről tudomást. 
A lap elismeri, hogy az olim- 
piász nagy szenzációja a ma
gyarok szereplése volt. A ma
gvaroknak a sportban tett nagy 
előrehaladását — írja a lap — 
nem lehet hallgatással mellőzni. 
A harmadik helyet egészen 
megérdemelten harcolták ki 
maguknak.

nem voltak hajlandók, a hadihajók 
tovább bombázták a kikötőt és a 
várost. Erre a kommunisták fel
gyújtották a benzinraklárakat. A 
közelben lévő túszok valószínűleg 
valamennyien elevenen elégtek.

A cartagemai kikötőben állomá
sozó kormányhajók parancsnoka a 
felkelőkhöz csatlakozott. A parancs
nokló tengernagy kezébe kerítette 
a cartagenai erődöket és felügyelet 
alatt tartja a kikötő forgalmát.

Gibraltárba érkező spanyolok bor
zalmas vérengzésekről számolnak 
be. Alm riában tömegesen végez
ték ki a foglyokat. Malagában na
ponta folynak a kivégzések.

Badajozlól ötven kilométernyire 
fekvő Meridába erős kormánycsa
patok érkeztek áztál a feladattal, 
hogy Badajo* ellen vonuljanak. A 

felkelők oldalán harcoló idegen 
légió és a marokkói csapatok vi
szont Metida irányában nyomulnak 
előre. Valószínű, hogy a város előtt 
ütközet lesz.

Önkéntes hadsereget 
szervez a kormány.

A köztársasági elnök rendeletével 
hivatalosan is elismerte az önkéntes 
hadsereg megalakulását. A rendelet 
tartalmazza az önkéntes csapatok 
szervezeti kereseteit is.

Santandert bombázzák a 
felkelők.

Santanderból jelentik a Front® 
Popular-nak, hogy Santandert teg
nap délután háromne gyed 
kor kezdték bombázni a 
A felkelők bombái azok 
raktárak ellen irányullak, 
ben gyúlékony anyagok vannak fel
halmozva. A raktárakat eddig nem 
érte még egy bomba sem.

három
felkelők, 
ellen a 
melyek-

Nagy Lajos 
irodaigazgató 

nyugdíjba vonul.
Nagy Lajos irodaigazgaló, a bajai 

szolgabiróság tisztviselője, negyven 
négy évi szolgálat után szabadságra 
ment s egyben beadta nyugdíjazása 
iránti kérvényét. Az augusztus havi 
közgyűlés tárgyalja.

Lehetetlen egy pillanatra meg nem 
állni az előtt az asztal és az előtt a 
szék előtt, melyen negyvennégy esz 
tendőt töltött szolgálatban Nagy 
Lajos irodaigazgató.

Puritán becsületességgel, hozzá 
értéssel látta el szolgálatát. Hihe
tetlen memóriával emlékezett vissza 
sok évtizedes ügyekre; valóságos 
élő történelmi lexikonja volt a bajai 
járás közigazgatási történelmének.

Az asztal és székre vonatkozó 
megjegyzés nem frázis, meri Nagy 
Lajos mind a negyvennégy észtén 
dót ugyanazon asztal és szék mel
lett töltötte el.

A szék kopása elárulja a lábtar 
(ást; a szék alsó részének össze 

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

Mindeiuele arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma swei-z kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

Óra vásárlás és javítás csalt szakembernél.
Pontosan járó térti és női karórák i évi játálltesal már 6 pengátU.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brüliansköveket a legmagasabb áron veszek.
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kötő lécén a bal láb cipőtalpának 
megfelelő oly mély bevágás látszik, 
mintha csak vésték volna.

Nagy Lajost tiszttársai ismerősei 
tisztelete és szeretető kiséri jól kiér
demelt nyugdijába.

Borzalmas blntény 
a tótkereszturi 

tanyákon.
Tőből kivágta édesanyja 

nyelvét.
A megszállt területen lévő Tót- 

keresztur határában egy tanyán meg
rázó bűntény történt. Buzin Mátó 
23 éves falusi legényt édesanyja 
megdorgálta. A fiatalember erre 
nekiment az anyjának és addig 
verte, inig az öregasszony össze
esett. A kegyetlen fin azután fel 
kapott egy kést és tőből kivágta 
anyja nyelvét. Amikor a falu érte
sült a fiú borzalmas cselekedetéről 
agyon akarta verni Buzin Mátót és 
csak a csendőrök mentették meg a 
tömeg dühétől. A lelketlen fiút le
tartóztatták. Az anyát súlyos álla
potban szállították a kórházba.

A Baja-Bácskai 
Közművelődési Egye
sület Könyvtári Szak
osztályának beszá

molója.
A Baja-Bácskai Közművelődési 

Egyesület Könyvtári Szakosztálya 
f. évi március hóban alakult meg. 
Miután anyagi helyzete egyelőre 
nem engedte meg, hogy értékesebb 
és tudományos könyveket besze
rezzen, adományozás utján iparko
dott könyvtárának alapját megvetni 
és bár az egyesület felhívására ed 
dig csak gyérebb hozzájárulással si
mogatta a müérlő közönség az 
egyesület közművelődési célját, mégis 
eleg számú és elég változatos tar
talmú részben irodalmi, részben 
történeti és természetrajzi munkával 
sikeresnek és örvendetesnek jelez
hetjük a könyvtár megalapítását.

Az adományozók sorában vannak 
apatini Fernbach Bálint főispán ur 
Ő Méltósága 163, Dr. Gondán Fe
licián 161, Bauer Imre 6, dr. Rap 
csányi Jakab 5, Singer és Wolfner 
3, vitéz Kemény Simon 1 kötettel. 
Vagyis az egyesület könyvtári állo
mánya 339 kötet 151 müvei.

A nagylelkű adományozóknak ez
úton hálás köszönetét nyilvánítja az 
egyesület és tisztelettel kéri t tag
ján és a müértő társadalmat, hogy 

egyesület könyvtárának gyarapí
tásához könyveket ajándékozzanak. 
Akad bizonyára sok sok házban 
egy egy könyv, melyet az otthon 
nélkülözhet, viszont a magyar köz 
művelődés és kuliura jövőjéért küxdő 
célkitűzésnek nagy és pótolhatatlan 
szolgálatot tesznek azzal, ha az 

sületet némileg is támogatjuk 
Vf>ilalkozásában.

Az egyesület lekötelező hálával 
fogadja az adományokat és kéri 
szíveskedjenek r> könyveket vagy az 
egyesület helyiségébe (Kossuth L.-u. 
19.) vagy dr. Rapcsányi Jakab a 
Könylár Szakosztályának elnökéhez 
(Szent Antal u. 8.) juttatni.

Háromszáz pengőért 
eladta feleségét.
A lengyel fővárosban letartóz

tattak egy köztisztviselőt, aki 500 
zlotyért (300 pengőért) eladta egyik 
kollégájának feleségét. A köztiszt
viselő Wyr Stanislaw formális adás
vételi szerződést kötött kollégájával 
amelyben az asszony vételáraként 
500 zlotyt állapítottak meg.

Ebből az összegből a köztisztvi
selő 200 at azonnal megkapott, mig 
a hátralékos összegről a vevő váltót 
adott. Az esedékesség napján a 
vevő nem váltotta be a váltót, mire 
a köztisztviselő perelt. A bíróság 
előtt derült ki aztán, hogy Wyr fe
leségét eladta s az asszony is hoz- 
zájáiult az eladáshoz.

HÍREK.
— Izr. istentisztelet. Pénteken 

délután az istentisztet háromnegyed 
7-kor kezdődik.

— Köszönetnyilvánítás. Mind 
j azoknak akik f. hó 17-én házassá 

gunk 50 éves fordulóján az ünne
pélyes hálaadó szentmisén bennün
ket jelenlétükkel megtiszteltek; és 
sokan azoknak akik írásban fejez
ték ki irántunk nyilvánított szeren- 
csekivánataikat, jól eső érzéssel ez 
utón fogadják figyelmükért hálás 
köszönetünket.

Mayer N. János ás Neje.
— Hatvanhárom ügyet tárgyal 

a megye kisgyülése. Hétfőn déle 
lőtt fél 10 órakor lesz a vármegye
házán az augusztusi kisgyülés, me 
lyen apalini Fernbach Bálint főis
pán elnöklésével összesen hatvan
hat ügyet tárgyalnak. Az igen né
pes tárgysorozatban valamennyi köz
ség több üggyel szerepel. Legtöbb 
ügyet terjeszt a kisgyülés elé Katy- 
mar, Tompa, és Csávoly, ezek a 
községek hilenc, nyolc és hal tárgy
ban fordulnak a vármegye elé. A 
hagyományoktól eltérően a kisgya- 
lés elé egyetlen fellebbezés kerül.

Agyvértódulás,
szivszorongas, nehéz légzés, félelem 
érzet, idegesség, fejfájás, lehangolt- 
ság, álmatlanság, gyengeségi állapo
tok, munkaképtelenség a rendkívül 
enyhén ható természetes 
„Ferenc József" keserüviz haszná
lata állal igen sokszor gyorsan 
megszüntelhelők. Tudományos meg 
állapítások megerősítik, hogy a 
Ferenc József viz a makacs szék
szorulás és az emésztőcsatornán át 
történő mérgeződés mindenféle jelen
ségénél — öregeknek és fiataloknak 
— a legjobb szolgálatot teszi.

— A görög sportolók az éjjel 
utaztak Halason át hazájukba. A 
görög sportolók, akik résztvettek a 
berlini olimpiászon, az elmúlt éjiéi 
Halason át utazlak vissza Görög
országba. A görögöket külön vonat 
vitte Belgrádon át Athénbe.

— Különös szerencsétlenség 
történt Wilno pályaudvarán ahol 
egy mozdony vezető és fütő nélkül 
hirtelen megindult, nekirohant egy 
személyvonatnak, két ember meg 
halt, tizenhatan súlyos sérüléseket 
szenvedlek.

— Dunaharaszti községbnn Me- 
cséii Jánosné pisztolyát ti ztogntta. 
A fegyver elsült és a golyó kere.lz 
tülhalolt Macsériné anyjának kezén 
és a kéthónapos Irma leányának a 
fején, akit a nagyanyja a karján 
tartott. A kisgyermek haldoklik.

— Jánoshalmán Petertyity Jó 
zsef 21 éves juhász nyájába bele
hajtott lovaskocsijával Viszneg Ist
ván mélykúti gazda. A juhász e 
feletti mérgében, hogy a gazda nem 
várta meg mig a nyájat elhajtják 
előle, furkósbotjával úgy fejbevágla 
a türelmetlen gazdát, hogy eszmé
letlenül véresen esett össze.

Szentist vánon,
KsICSvnU Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
füszerüzleltel és trafikjoggal.

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

URÁNIA
Augusztus 19-én, szerdán

6 és féi 9-kor
Augusztus 20-án, csütörtökön 

fél 4, 6 és 9-kor

RÖKK MARIKA első ragyogó német 
filmje

Könnyű lovasság
Suppé örökszép operettje 16 felvonásban.

Főszereplők :

Rökk Marika,
Fritz Kampers, 

H. a. von Schlettov.
Kisérőfílmek :

Berlin mesél
Jazz a tenger fenekén

— Étvágytalanságnál, gyomor
hurutnál, gasztrikus láznál, bélreke- 
désnél, emésztési renyheségnél, 
anyagcserezavaronál, csalánkiütésnél 
és börviszketésnél a természetes 
„Ferenc József" keseriiviz rendbe 
hozza a gyomor és a belek miikö 
désél s megszabadítja a testet a fel
gyülemlett rothadó anyagoktól.

Laptulajdonos :
0 r. ft H É Z V t O E L.

Kosztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD. 
díjtalan házi tanítás. 
Kitűnő ellátás. —Jutányos ár. 

Jelky Andrés-ul 14.

Egy 3 öles keményfa 
kukorica góré 

sürgősen jutányos áron 
eladó

Béla király utca 9. sz. alatt Baján.

Eladó egy
HARLEY DAVIS0N
7'50 es motorkerékpár.
Cim: Jelky András-u.

26 szám.
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Kutgyürü 
Cemehtcsövek 
Cementvályuk

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Szénkereskedeimi
Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferencieür-tere 2. Telefon: 52.

Porüand cement 
ültökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSAEB ÁRBAH KAPHATÓ

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

kosár
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár 

kg. csemege paprika

Lágy baltázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Grünhut és 1Í8FSS BAJ A C-"Tele'fon^lóo"

I
3
í

§I 
I
8
ii
8

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés H onnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40
Budapest, Kiskun ludas, 

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

14 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

16 47 Pécs, Bátaszék. Baia 14 15 Hercegszántó

/8 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

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

Nimitill Bataaek 4« Ooldberfer lc6nm*MMMMbun Baia.

TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

Iroda : Hajnald-u. 13.
Telefon : 42.

vékony lágy
vékony kemény dorong 
aprított lágyfa q-ként

p 
p 
p

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szoigáhlot tart 

reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 17-töl augusztus 24-ig 
ör. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
a NYOMDAVÁLLALAT.

OKasaaaEffiSSSEMBSEliKMBSBE MMU

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

esi
Máté Lajos 

férfi szabónál 
(Sugovicapart).

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

TATVANYOK

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


