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István király házai.
A szociális problémákat vagy 

jól kell megoldani, vagy se
hogy.

De megoldani : mindenáron 
kell.

Bármiként mérlegeljük és 
bíráljuk István király államal
kotó törvényeit, rendelkezé
seit, ha el is ismerjük, hogy 
a mai felfogásnak megfelelő 
szociális problémák akkoriban 
még nem nyugtalanították az 
első magyar királyt, mégis le
hetetlen fel nem fedezni tör
vényeiben a szociális igazságra 
való törekvést: a gyengébb 
védelmét a gazdaságilag és 
politikailag erősebbel szem
ben.

Maga a kereszténység elfo
gadtatása is ezt a gondolatot 
szolgálta.

István király bölcsességében 
csúcsosodott ki a magyar nem
zeti géniusz legtökéletesebben; 
ő vetette meg annak a nem
zeti gondolatnak az alapját, 
mely a nemzeti érzést és nem 
az egy fajhoz való tartozást, 
az ugyanazon egy nyelven való 
beszélést tette a nemzethez 
való tartozás kritériumává.

Már ezer évvel ezelőtt tudta, 
hogy ezen a területen szin- 
magyar nemzet nem alakulhat 
ki és épen ezért törvényeiben 
és fiának adott tanácsaiban 
a nem magyar fajtájú, más 
nyelven beszélők pártolását, 
megbecsülését ajánlotta, hir
detvén, hogy ezek is hü fiai 
lesznek a hazának.

Lényegükben az értelmi és 
érzelmi, szellemi é« erkölcsi 
alapon való teljes együttérzést 
tette nemzeti eszme alappillé
reivé.

Ezek a bölcs törvények meg
felelnek a magyar lelkületnek 
s ezer esztendőn keresztül 
mint örökkön élő magyar ener
giák éltek, de élnek és hatnak 
ezernyi ezer törvényen és in
tézményen keresztül még ma is.

István király törvényei a 
magyar államalkotó géniusznak 
biblikus értékű bölcsességét 
tartalmazzák.

1938 bán lesz ezer eszten
deje, hogy a nagy király meg

halt.
Emlékét fényes ünnepségek 

keretében ünnepli meg az or
szág.

Baja városa is kiveszi majd 
méltóképen részét az ünnep
lésből.

A fényes külsőségekben szép 
beszédekben nem lesz hiba, 
nem lesz hiány ; de azt hisz- 
szük maradandóbb emlékkel 
kellene áldozni emlékének.

Ilyen maradandó emléknek 
képzeljük a sok gyermekes 
szegény családok egészséges 
lakásának biztosítását.

Ez a szociális probléma itt 
kopogtat ajtónkon.

Szép kezdeményezés a gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsek 
tiszteletére emelt néhány szo- 
ba-konyhás lakás ; de ezek a 
lakások ahelyett, hogy meg- 
nyugtatólag hatnának, inkább 
növelik a szociális nyugtalan
ságot, mert azok, akik nem 
juthattak ilyen lakáshoz, csak 
elégedetlenebbek lettek.

A legmagasabb helytől kezd
ve lefelé a legkisebb falu ve
zetőségéig ; a felekezetek temp
lomaiban, különböző társadal
mi egyesületekben mindenütt 
az egyke ellen beszélnek ; de 
a jó szándék nem tud megfe
lelő eredményeket elérni, mert 
a társadalom nagy tömege 
nem tud kivetkőzni közönyös
ségéből.

Napról-napra halljuk, hogy 
a sok gyermekes szegény csa
ládok lakáskereséskor valóság
gal kálváriát járnak; amikor a 
házigazdák meghallják, hogy 
két-három gyermeke van a 
szegény embernek, rögtön be
gombolkoznak s különféle ki
fogásokkal elutasítják a lakás 
keresőt.

A városnak kellene ezekről 
az egészségtelen odúkba szo
ruló lakáskeresőkről gondos
kodni még pedig akként, hogy 
a város értékesítené 500 hold 
földjét ; a befolyt 400.000 pen
gőn építene a város különböző 
kerületeiben 200 szoba-kony- 
hás lakást, melyet havi 6 pen
gős bérért ki lehetne adni.

A város nem sokat fizetne

I rá a jótékonyságra, mert az
500 hold egyre-másra 15.000 
pengőt jövedelmez ; a 200 ház 
egyre-másra 14.400 pengő ház
bért hozna be.

De az is bizonyos, hogy a 
sok szegényebb család egész
séges lakásban élvén, keve
sebb szegény beteg kerülne

A felszabadulás ünnepe.
A szerb megszállás alól való fel

szabadulás tizenötödik évfordulóját 
szerdán este 8 órakor a Déri kert
ben tartott ünnepély keretében ün
nepelte meg Baja város közönsége.

Lobogódiszben a város.

Az ünnepség alkalmával a város 
l ismét lobogódiszt öltött. A középü 

Leteken intézményeken és a magán
házakon lengő magyar zászlók lel
kesen, íigyelmezően hirdették, hogy 
a déli végvár magyarsága ünnepli a 
másfel évtized előtti felszabadulás 
örvendetes, emlékezetes dátumát.

A társadalmi egyesületek régebbi 
megállapodása szerint évről-évre 
más egyesület rendezi az ünnepélyt. 
Az idén a Movera került a sor.

Fényszórók világították a 
Hősök fehér gránitoszlo
pát.

A Move a szerda esti időt találta 
alkalmasnak az ünnepély megren
dezésére. A fényszórókkal erősen 
megvilágított hősi emlékmű élesen 
vált ki a sötét háttérből, a lobogó
kat erőteljesen lobogl tla az élénk 
esti szél.

Kitűnő gondolata volt a Move 
vezetőségnek, hogy megafont sze 
reltetett fel az emlékmű alatt szó 
nokló előadók elé.

A Move lövészek egyenruhában 
álltak diszőrséget az emlékmű olda
lán.

A tábortűz máglyájának lobogó 
' lángla Iz/olt, világított, mint valami 

megnyugodni nem tudó ébresztő 
gondolat.

Temesváry László beszél.

A/, ünnepi beszédet dr. Temes 
váry László a kiviteli intézet sajtó- 
osztályána < vezetője, a Move Or
szágos alelnöke tartotta.

Történelmi visszapillantást vetvén 
a világháború, a megszállás, a fel- 
pzabadulás eseményeire, egyben 

kórházba s itt is jelentékeny 
megtakarításhoz jutna a város.

Állítson Baja város törvény
hatósági bizottsága István ki
rálynak, de önmagának is méltó 
emléket és építse meg István 
király házait a sok gyermekű 
szegény családok számára.

Dr. Knézy Lehel.

annak a gondolatnak adott kifejezést, 
hogy a világháború vérzivatara tu
lajdonképpen bölcsödala volt anDak 
az uj korszellemnek, melynek kép
viselői Mussolini és Hitller.

A marxizmus az egész polgári 
civilizációt fenyegette már amikor 
Hitler és Mussolini népeik karak
terének és eszmevilágának megfe
lelő szervezeteikkel megszervezték 
nemzetük jobboldali érzésű polgár
ságát és kezükbe vették országaik 
sorsának intézését.

A jobb és baloldal küzdelme ná
luk sem ért véget ; de nálunk más 
lévén a magyar karakter, nem lehet 
szó az idegen példák utánzásáról; 
csupán arról, hogy a nemzeti gon
dolat hívei összefogjanak a polgári 
goodolot és a nemzeti eszme meg
erősítése érdekében.

A több ezer főnyi közön
ség lelkesen ünnepelte a 
szónokot.

A kiváló szónoki készséggel el
mondott beszéd nagy hatást tett az 
cgybesereglett többezer főnyi kö
zönségre.

A bajai szavalók sikere.

Páratlan hatást váltott ki Kiss 
György tökéletes művészi kész ég
gel előadott szavalata.

Juhász Béla, fővárosi mérnök, 
néhai Juhász Jenő kir. törvényszéki 
biró fiának költeményét szavalta 
nagy sikerrel.

Osztozott sikerében Bizony József, 
akinek hangorganuma kiválóan ér 
vényestül.

Szépen szerepelt a dalárda.

A Bajai Daloskor az. ünneps ♦í 
megnyitójára a Hiszekegyet éne
kelte. Műsor közben Lovas Andor 
remek szerzeményével : Bácska da
lával aratlak óriási sikert. A ptog 
ramm végén művészi átéléssel éne
kelték a Szózatot. A dalárdát SjSs 
József diiigálta.
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Diákok! Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

Diszké öltözött rendörök 
vigyáztak a rendre.

A rendet disabeöltözölt rendőrök 
tartottak fenn.

A közönség elözönlötte az egész 
Déri kertel; a beszédek, szavala
tok a kert minden részében jól 
hallhatók voltak.

Az ünnepéllyel kapcsolatban fel 
vetjük a gondolatot, hogy a város 
valósiba meg. az egyezet már meg
valósítani megkísérelt tervet, 
hogy szerezzen be megaíont, me
lyet díjtalanul bocsásson a nyilvá
nos ünnepélyek és gyűlések ren
delkezésére.

Ez az intézkedés a mai tömeg
mozgalmak és rádió idején közren
dészeti szempontból is indokolt.

Kérünk 
idegenvezetőt
Alkalmunk volt a Szentistvánnapi 

idegenforgalom alkalmából látni, 
hogy kül és belföldi idegenek fel
világosításokat kértek a bajai látni
valókról.

A pincérek igyekeztek legjobb 
tudásuk szerint felvilágosítást adni, 
de ez természetesen elég hiányos 
volt, azonkívül pedig nem vezet 
heiték az idegent.

Természetesen valami nagy jöve
delemre nem szá miihat az idegen
vezető, de ma a mérsékelt jövedel 
met is meg kell becsülni.

Talán akadna két olyan állásta
lan — legalább németül beszélő — 
fi .1 -lember, aki az idegenvezetői 
tisztel elvállalná.

Az idegenforgalmi hivatal kiskáté- 
szerűen feldolgozhatná nemcsak a 
bajai, hanem a megyei látnivalókat 
is s igy elég anyag állana az ide 
genvezető rendelkezésére.

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

26 szám.

Kapával verte szét vadházastársa 
fejét egy jánoshaimai földmives.

Borzalmas kegyetlenséggel végre 
hajtott gyilkosságot fedeztek fel 
szerdán a jánoshalmi határban. Fcl- 
sőterézhalma 771. szám alatt lakott 
Balázs Borbála 27 éves asszony. — 
Egv ideig vadházastársa volt Dobos 
Péter 37 éves jánoshaimai lakosnak. 
— Állandó volt köztük azonban a 
veszekedés a férfi durvaságai miatt, 
mig végre is az asszony kiadta útját 
az. embernek.

Dobos Peler brutális módon állt 
bosszút az asszonyon. Kilenc kapa
ütéssel teljesen szétverte az asszony 
koponyáját.

Legújabb: Öngyilkossági szándékkal vízbe 
ugrott és meghalt a gyilkos.

Dobos Péter a bestiális cseleke
det után elmenekült. A borzalmas 

■ gyilkosságról rövidesen értesített 
' csendőrség lázas hajszát indított 

Dobos Péter keresésére, aki fele
sége megölése után eltűnt, a kere
sés azonban szerdán egész, napon 
át hiábavalónak bizonyult.

Ma reggel fordulat állott be a 
gyilkossági ügyben. A bajai ügyész
ségre, megérkezett a csendőrség hi
vatalos értesítése Dobos Péter ha

Kenyérkérdés és politika.
Regi taktikája a mindenkori el 

lenzéknek az, hogy a mindennapi 
kenyér kérdését beleviszi a párt
politikai agitációba és olt úgy ex 
ponálja, mintha a mindenkori kor 
rnány volna egy- tlen okozója azok 
nak a kétségkívül nem csekély n 
hézségeknek, amelyekkel a társa
dalom minden rétege a megélhetésért 
küzd. Ezt a taktikát követi az el
lenzék ma is nálunk. Ki akarja 
használni a világgazdasági helyzetet, 
amely parancsoló; n követeli meg a 
kormánytól, hogy a gazdasági élet 
terén a közérdeknek megfelelő kor

A szoba fala és padlója mindenütt 
vérrel és agyvelő darabokkal volt 
tele és csak az asszony dús hajzata 
tartotta össze a koponyát.

A gyilkos szörnyű tette után el
menekült. Az egyik tanyán, ahol 
menekülése közben áthaladt, csak 
annyit mondott, hogy : „kijussoltat- 
tam a Borosát" és a vérrel össze- 
fröcsölt ember azután eltűnt a tanya 
mögött.

A gyilkos előkeritésére a csend
őrség nagy apparátussal folytatja a 
nyomozást.

láláról A csendőrök a gyilkos ke
resése közben a határban egy elha
gyatott kútra akasztott kabátolt 

i találtak. /X kutban összezúzott vé
res emberi est feküdt. Mikor a 
halottat a vízből kiemelték felismer
ték benne Dobos Pétert. A gyilkost 
a lelkére nehezedő szörnyű bűn 
súlya és a következményektől való 
félelme kergette a halálba. Ezzel az 
újabb tragikus fordulattal a véres 

j családi dráma története lezárult.

látok közé szorítsa az egyén moz
gási és cselekvési szabadságát.

A gazdasági liberalizmus bajvívói 
állanak ennek a politikai taktikai 
műveletnek az élén, ök azok, akik 
nem akarják belátni, hogy főleg a 
mezőgazdasági termény értékesít és, 
tehát az exportkereskedelem terén 
kénytelen a kormány bizonyos meg
szorító rendszabályhoz nyúlni, mert 
alkalmazkodnia kell a külföldhöz, 
le kell vonnia a következményeket 
az autarchiából és a világszerte 
rendszerré vált konlingentálásokból.

Felülnek a gazdasági liberalizmus 

jelszavakkal felsallangózotl vessző 
paripájára is azért, mert a kormány 
kénytelen a terményértékesítési és 
az exportot rendeletekkel közérdek
ből szabályozni, a kereskedelemel- 
lenesség vádját kiáltják világgá. Azt 
mondják, hogy ez a kormány, amely 
megfeszített munkával, egész kül 
politikai ténykedésének súlyával ke
reskedelmi szerződések kötésére és 
a magyar áruknak piacszerzésére 
törekedett, — ellensége a kereske
delemnek. Nagy rövidlátás, vagy 
még nagyobb politikai elfogultság 
szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen 
vádakat hangoztasson. Nincs ma a 
világon egyetlen ország sem, ahol a 
kereskedelem a régi gazdasági libe
ralizmus téves és korlátlan mozgási 
szabadságot biztositó keretei közölt 
folytathatná értékes tevékenységét. 
Nálunk sem folytathatja, mert a 
helyzet, a viszonyok bizonyos mér
tékig kötött gazdálkodást követelnek.

Azonban azért azt mondani, hogy 
a kormány kereskedelemellenes, leg
alább is könnyelmű vádaskodás. A 
magyar értékesitési és exportrend
szer egyetlen kereskedőt sem zár 
ki régi evékenységi köréből, senki
től a jogot el nem veszi, sőt a ma- 
gyár kormány kifejezetten nagy 
súlyt helyez a kereskedelem piac
szerző munkájára és a kereskedő 
szakképzettségét olyan erkölcsi ér 
téknek tekinti, amelyre a nemzet
nek nagy szüksége van. Az, aki 
tisztában van a viszonyokkal, na
gyon jól tudja, hogy például a 
Budapesten évenként rendezett ta
vaszi nemzetközi vásárok sikerét 
mindig milyen nagy megértéssel és 
milyen hathatósan mozdítja elő a 
kormány. De jól tud egyebeket is. 
Tudja azt, hogy ha a kormány ntm 
biztosítana a magyar értékeknek 
külföldi piacukat, ha nem folytatna 
helyes és célszerű külkereskedelmi 

I politikát, akkor a hazai kereskede
lem sokkal kisebb mozgási lehelő 
ségeket élvezne, mint amilyeneket 
élvez ma.

Mi nem lehelünk kivétel a világ
gazdasági rendben. Nekünk alkal- 

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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.
Pontosan járő férfi és női karérák 2 évi létállással már 6 pengőtől,

és briiiiánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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tnazkodnunk kell más, nagyobb és 
gazdagabb országok rendszereihez 
í>s velünk szemben szabott felléte 
jt-iuek. És mert ma úgyszólván al
bínók kereskednek és folytatnak 
árucserét államokkal, mindaddig, 
amíg ez a rendszer lesz, korlátozott 
marad a magánkereskedelem tevé
kenységi köre Nemcsak Magyar
országon, hanem az egész világon. 
Mi, mint csekély tényezői a világ
nak, nem renitenskedhetünk, nekünk 
a külkereskedelem terén opportu
nistáknak kell lenni. Kereskedelem- 
ellonességről csak akkor lehetne 
szó, ha a magyar kormány megvál
tozott viszonyok közt is a kötött 
gazdálkodás mellett foglalna állást. 
Ma azonban ®a a vád a leghatáro- 
zíittabban időszei tiIlen.

Díszközgyűlésen 
emlékezett Baja 

ünnepéről a Felső
városi Olvasókör.
Szép ünnepséget tartott tegnap 

délután a Felsővárosi Olvasókór. 
Baja városnak a szerb járom alól 
történt falszabadulásának emlékeze
tére az Olvasókör megriépesedett 
és határtalan lelkesedés közben 
diszgyülés keretében emlékeztek a 
jelentős bajai dátumról. A diszgyü
lés központja Kulcsár János káplán, 
olvasóköri jegyző beszéde volt, aki 
az ünn- p jelentőségét lelkes meg
emlékezésben méltatta.

Diszebédet adott P. 
Blihár Barnabás plé

bános az orgo^a- 
hangversenyen köz

reműködőknek.
P. Blihár Barnabás a bajai Szent 

Ferenc Rend házfőnöke és plébá
nosa nagy anyagi áldozat árán fel- 
áliiitatta a ferencesek templomá
nak uj orgonáját. Az orgona alap 
javára több művészi értékű nagy-, 
szabású hangversenyt is rendezlek.

A hangverseny közreműködők 
tiszteletére tegnap P. Blihár ebédet 
adott. A meghívott vendégek közölt 
volt Hetr György zongoraművész, 
laniloképzőintézeli tanár, dr. Hoff 
manó Emil törvényszéki bíró, 
Schtnidt Ferenc kántor és zene
művész, valamint azok, akik a szép 
hangversenyek sikerén fáradtak.

— Étvágytalanságnál, gyomor
hurutnál, gasztrikus láznál, bélreke- 
désnél, emésztési tenyheségnél, 

yagcserezava  ro n á I, cs a Ián k iii lésnél 
és börviszketésnél a természetes 
„Ferenc József** keserüviz rendbe
hozza a gyomor és a belek műkő 
dését s megszabadilja a testet a fel
gyülemlett rothadó anyagoktól.

— Kerékpárt loptak az OTI 
palota előtt. Szerdán Deák Ben
jámin, Mészáros Lázár utca 15. sz. 
lakosnak a kerékpárját az OTI pa 
4<>ta elölt ellopták,

hírek.
Schmidlhauer Lajos orgona- 

miivész bajai szereplése. A kegy 
úri plébánia templomban szerdán 
Schmidlhauer Lajos, a kiváló egy
házzenész, valamint a helyi zene
művészek jelenlétében megtörtént a 
templom újonnan szerelt hatalmas 
orgonájának átvétele. Az orgonát 
miként a ferenciek templomában is 
a híres péosi orgonagyár az Angs- 
tér cég szerelte és igen értékes 
hangszer.

Tegnap délelőtt a fél 11 órai 
nagymisén folyt le az uj orgona ün
nepélyes magáldása, amikor meg
szólaltatták a/, ui hangszert. A bel
városi egyházi dalárda Lovass An
dor karnagy értékes egyházi szer
zeményét a „Kis Szent Teréz'* misét 
adta elő nagy művészi sikerrel A 
misén Schmidlhauer Lajos csodála
tos szépségű orgonaszólót játszott.

— Jövő szeptemberig vissza 
kell adni a vetőmagsegélyt. A 

■ légverle vidékeken a kormány in
tézkedése folytán a károsult gaz
dák az idén is velőmag^egélyeket 
kapnak. Az igényléseket a várme
gyei gazdasági felügyelőségek gyűj
tik s a vetömagvat is azok osztják 
ki. A kiosztásra került mennyiséget 
a gazdák 1937. év szeptember 1 ig 
tartoznak visszaszolgáltatni termé
szetben és kamatmentesen.

— Barátságos futball mérkő
zés. 1936 augusztus 23 án, vasár

' nap délután S órakor a Patak utcai 
sporttelepen a Mohácsi Torna Egy
let és a Bajai Turul Sport Egylet 
barátságos football mérkőzés tart. 
Előmérkőzés 3 órakor a BSE II és 
a BTSE II közölt. Helyárak rende
sek.

- Tiltott műtét következtében 
meghalt egy kelebiai leány. A 
kiskunhalasi kórházban gyanús mér
gezési tünetek között meghalt Stark 
Erzsébet 20 éves kelebiai leány. A 
leányi az elmúlt napokban vitték 
kórházba s az a gyanú, hogy ha Iá 
lát tiilott műtét okozta, aminek el
követését egy idegen szülésznőnek 
tulajdonítják. Az ügyészség a kór 
házi orvos jelentése alapján nvo 
moz s máris több kihallgatás tör
tént.

— Baján ellopták egy garai 
ember fényképezőgépét. Schál 
Ferenc garai lakos, ma délelőtt fel
jelentést tett a rendőrségen, hogy 
az elmúlt napokban a vasútállomá
son a váróteremben hagyott pod- 
gyászai mellől, azalatt mig a per- 
ronon tartózkodott, ellopták barna 
bőrtokba helyezett fényképezőge 
pót.

Szentislvánon,ElCflUV Mária-ulca 6. sz. alatti 

családi ház 
füszeríizleltel és trafikjoggal.

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

Agyvértódulás,
szivszorongas, n. héz légzés, félelem
érzet, idegesség, felfújás, lehangolt- 
súg, álmatlanság, gyengeség! állapo
tok, munkaképtelenség a rendkívül 
enyhén ható természetes 
„Ferenc József** k eserüviz haszná
lata állal igen sokszor gyorsan 
megszünlelhelök. Tudományos meg
állapítások megerősítik, hogy a 
Ferenc József víz a makacs szék 
szorulás és az emésztőcsatornán át 
történő mérgeződéi: mindenféle jelen
ségénél — öregeknek és fiataloknak 
— a legjobb szolgálatot teszi.

Fizessen e!ö
a BAJA-BÁCSKÁRA.

SPORT.
Duna -Tiszakőzi városok 

közti vándordijas uszóverseny 
lesz Kunszentmiklóson.

Szombaton és vasárnap rendezik 
m“g azt a nagyszabású vándordijas 
Duna—Tiszaközi uszóversenyt, ame
lyen a Magyar Uszószövetség te
hetségkutatás szempontjából ifj. 
Horthy Miklóssal az élen képvisel
teti magát, de ott lesz Kelemen 
Kornél is, az OTT elnöke.

A méreteiben országos verseny
nek nevezhető úszó és vizipóló tor
nán Kalocsa, Tolna, Szolnok, Ceg
léd, Kecskemét, Dunavecse, Kiskun 

JJiíiJA
Augusztus 22-és és 23-án

a legszebb, legmüvészibb film :

Asszonyok 
bálványa

Egy karrier története 12 felvonásban,

Kinő Martini, Anita Louise 
és Reginaid Penny.

Kacsakirály. Európa mulat,
zenés rajzfilm. táncos film.

Szahara őrsége, 
kulturfilm.

Magyar híradó.

félegyháza, Kiskunkalas, Bácsalmás 
és Bajt legjobb u«zó fiai mérkőz 
nek.

A bajai Move eddig s ép sike 
reket élért csapata 14 versenyzőt 
nevezett be, köztük természetesen 
a vizipóló csapatot is.

Ma délelőtt indulnak hajóval fi
aink Tallián József dr. Gróf József 
és Lüli Pál dr. vezetésével. Büszke 
örömmel küldjük őket eme nagy
szabású nemes verseny!e és remél
jük, hogy ők is ugyanilyen öröm
mel és sok dicsőséggel térnek majd 
vissza megmutatón, hogy igenis ér
demes velők foglalkozni és áldozni 
a bajai uszósporlra.

Laphilajdonos : 
ft r. K N t M l E II lé L.

Posztos diákökat
ELVÁLLALN A ÚRI CSALÁD. 
DÍJTALAN HÁZI TANÍTÁS. 
Kitűnő ellátás. — Jutányos ár.

Jelky András-ut 14

Egy 3 öles keményfa 
ísukoráca fóré 

sürgősen jutányos áron 
eladó

Béla király utca 9. sz. alatt Baján
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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

Kutgyiirü 
Cementcsöveit 
Cementvályuk

Portland cement 
Ültöket fehér cem. 
Elszigetelő lemez

(sríinhut és Társa BAJA, — Telefon 160.

n

A Máv. menetrend május 15-től
Érkezés Honnan? Indulás

Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

7 32 Hét cegszántó 
Budapest, Kiskunhalas,

5 20 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria 

Ujdombovár, Sárbogárd,
9 26 Pécs, Budapest

Budapest. Sárbogár.1,

8 15 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas.
13 19 Bátaszék

Budapest. Kiskunhalas.

9 57 Budapest

/4 ni Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 1 lercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas,

/8 03 Gara 14 19 Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

18 48 Bpest, Kiskunhalas
- Ujdombovár. Pécs.

15 47 Budapest gyors

Bátaszék, Pécs,
to Bátaszék

Budapest. Kiskunhalas

18 55 Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas.
23 41 Bácsalmás, Csikéria 23 55 Budapest. Csikéria 

Bátaszék. Ujdombovár,
23 M Bpest, Sárbogárd 23 49 Budapest

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

30
3

P 
P

g vékony lágy dorong 17 P
vékony kemény dorong

S aprított lágyfa q-ként

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

I1MH III I l,ll'^ailWIMJWM»IKa«B™—WBB«——

1® É £ £ Szénkeretkedelmi 
W E Hl I E i> Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t'unaparii 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 

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

GYARMATI EMIL 
gyógy szer tára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek Goldberger 
könyvnyomdája 

3aja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


