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A kormány 
és az ellenzéki támadás.
A kisgazdák, akik első

na gyűlésüket pontosan a nemzeti 
ünnep előtt tartották meg, talán je
lezni akarták, hogy úgy szerelnék, 
ha már a vakációnak vége volna s 
kezdődne a küzdelem, még pedig 
— amint az elnökük egész nyíltan 
megmondja — elég hevesen és ki 
méletlenül, mert :

— Elérkezettnek látjuk az időt a 
kormány eddiginél is keményebb 
megtámadására.

Tehát — amint a jelek mutatják: 
a csendes nyarat eléggé viharos ősz 
fogja követni, igazolva azt a bohém 
felfogást, hogy akkor szép az élet, 
ha zajlik.

S hogy ehhez a viharhoz elég fe
szitő < rő, elég robbantó anyag és 
elektromosság álljon rendelkezésre, 
csak úgy elöljáróba, vagy mondjuk, 
kapásból Eckhardt Tibor ostromot 
indít a kormány ellen.

Kérdezzük, hol is van az a kor 
mány, amely felelős lehetne mind 
azon bajokért és betegségekéit, 
amelyeket az ellenzéki támadás mind 
a Gömbös kormány tarsolyába igyek 
szik becsempészni.

Hogy milyen igazságosan és tár
gyilagosan, arra elég talán, ha az 
őszi megnyitó beszéd ama részére 
hivatkozunk, ahol a magyar nép — 
különösen a falusi nép egészségügyi 
viszonyait vázolja a sz nők, szomorú 
képet festve az egészségügyi viszo
nyokról, amelyekkel — készséggel 
ismerjük cl — nem igen van okunk 
sem kérkedni, sem azokkal elége- 
detleknek lennünk.

A számok, az adatok lehetnek 
igazak. Megfelelhetnek teljesen a 
valóságnak, annál is inkább, mert 
azokat Eckhardt Tibor Békés megye 
•/ ciálisan gondolkodó alispánjának 
az évi jelentéséből veszi.

Csakhogy ....
Ezeket az adatokat ismeri jól a 

Gömbös Gyula kormányának min- 
d n tagja, főként ismeri maga a 
kormányelnök: Gömbös Gyula és 
bdüiíy minisztere Kozma Miklós, aki 
elsőnek rendeztetett az országban 
egészségügyi kiállítást, elsőnek szer- 
' -/tette meg a zöldkereszt-mozgal
mit, elsőnek indíttat mostanában 
egészségügyi vonatokat az ország 
nonden része felé, hogy íelrázza a 

közönyt s megindítsa azt a társa 
dalmi összefogást és megmozdulást, 
ami nélkül gondolni sem lehet hat
hatós beavatkozásra s az egészség 
ügy nagy kérdéseinek : a tüdővész
nek és a gyermekhalandóságnak 
jelentékeny apasztására.

Hogy aztán Eckhardt Tibornak 
igaza van-e a támadásban, melyet 
a Gömbös- kormány egészségpoliti- 

i kaja ellen intéz, azt egyetlen kö- 
| rülmény dönti el. Az a körülmény 

pedig, vájjon Gömbös Gyula kor 
mányzása alatt javult-e ezen a té
ren a helyzet, vagy rosszabbodott ? 
Vájjon a jelenlegi kormány tehető e 
felelőssé mindazért, ami a magyar 
népet odajuttatta, hogy a fertőző 
betegségek tekintetében olyan szo- 
moru helyet foglaljon el Európa 
népeinek gyászlistáján ?

Minden ember, aki a kérdések
kel csak felületesen is foglalkozik, 
tudja jól, hogy milyen áldozatokat 
hoz anyagilag a kormány, hogy az 
elhanyagolt kérdést a napi kérdé
sek sorába emelje s a helyzeten le
hetőség szerint segítsen.

Ez — természetesen — nem egy 
nap, vagy egy év munkája. Hosszú, 
nehéz és küzdelmes munka ez, 
amitől azonban nem riad vissza a 
kormány s amint Kozma Miklós 
belügyminiszter nemrégiben kijelen
tette — rövid időn belül minden 

i téren jelentős javulás fogja hirdetni 
> a cselekvő politika eredményeit, 

mikoris nem lesz egy község sem, 
amelynek iható vize kellőleg kép 
zett szülésznője s egészségvédelmi 
intézménye ne lenne.

Ha valaki időt szakit magának 
arra, hogy összehasonlítsa a magyar 
falvak egészségügyének mai állapo 
tát — például azzal az időszakkal, 
amelyben Eckhardt Tibor, mint 
Bethlen István sajtófőnöke munkál
kodó t — lehetetlen lesz, hogy az 
erős lépésű fejlődést meg ne álla
pítsa.

S ha ezt megállapítja, önkényte 
lenül fog felmerülni az érdeklődő
ben a kérdés, vájjon miért nem 
fájt a magvar falvak egészségügye 
Eckhardt Tibornak akkor, amikor 
ez az ügy rosszabbul állt, mint 
most s amikor az ellenzéki párt 
elnök abban a kedvező és kényei 

mes helyzetben is voit, hogy sokat 
is tehetett volna akkoriban a kér
dés megvalósításáért. Ha ezt meg
tette völna, akkor ma a Gömbös
kormánynak is könnyebb volna a

I héten Bajára hozzák és szeptember 
végével felállítják Jelky András 

bronz-szobrát.
A napokban továbbfolytatják a szoborterep kiképzését és 

a parkosítást.
Medgyessy Ferenc a híres magyar 

szobrász egyik legnagyszerűbb alko
tása a monumentális bajai Jelky 
András szobor elkészült. A gyönyö
rű szobormű négyméteres bronzönt
vényét — amiből két méter a talap
zatnak jut, két méter a szoboralak 
— szeptember 1 ig tehát még e hé
ten Bajára hozzák.

A szoborral kapcsolatosan és a 
kánikula megszűnésének reményé 

; ben a város tiszlirnérnöki hivatala 
szintén megkezdi a szoborterep ki
képzésének ideiglenesen megszünte
tett munkáit. A homlokzati rész kö
zeléből eltáuolitják a régi élelmiszer 
árubódéi, aminthogy az uj modern 
kivitelű bódé már felépült és mű
ködik is.

Ugyancsak elkezdik a szobor telep 
fásítását, díszcserjéket bokrokat he 
lyeznek a növényzet számára fenn
tartott helyekre. Mindezekkel a visz-

Vasbottai fejbevertek egy zenészt 
a Budapesti utón.

A Budapesti ut 100. szám 
alatti vendéglőben tegnap este 
véres verekedés játszódott le, 
Csicsó Ödön a vendéglő ze
nésze összeszólalkozott egy 
mulató társasággal. A vesze- 
kedőket a jelenlevők alig tud
ták lecsillapítani. Az éjféli zár
óra előtt a mulató társaság 
eltávozott a vendéglőből és a 
közelben elrejtőztek. Csicsó 
Ödönt, aki később hagyta el 
a korcsmát, amikor az ajtón 
kilépett, a társaság egyik tagja 
vasbottal hátulról úgy fejbe- 
sujtotta, hogy a szerencsétlen 
zenész eszméletlenül terült el 
az utca kövezetén. A merény
lők elmenekültek. Csicsót a 
járókelők találták meg, majd 
értesítették a mentőket, akik 

helyzete, mert nem kellene annyi 
mulasztást pótolnia, mint igy.

Lehet ezen gondolkozni kicsikét. 
Érdemes és tanulságos, ha esetleg 
egyesekre kellemetlen is.

szalevő munkákkal hozzávetőleges 
számítás szerint szeptember végéig 
elkészül a mérnöki és a gazdasági 
hivatal.

A szépészeti munkálatokkal an
nál inkább is sietnek, mert az a 
terv, hogy még ugyancsak szeptem
ber végéig a szobrot is a térre ki
helyezzék.

Hogy a szobor felavatása mikor 
fog megtörténni, arravonatkozólag 
még semmi biztos értesülésünk nincs, 
de az illetékes hatóság sem hatá
rozott meg ilyen irányban. A fela
vatás természetesen megfelelően ün
nepi keretek között fog megtörténni, 
amit Jelky András emlékezete és 
szobra is és Baja város erkölcsi 
presztízse is megkövetel.

A szobármüuel Baja szépészeti 
törekvései igazi szép müérlékkel gaz
dagodnak.

| az eszméletlen zenészt a vá
rosi közkórházba szállították.

A kórházi orvosi vizsgálat 
megállapítása szerint a sérülés 
igen súlyos méretű.

A rendőrség széleskörű nyo
mozást inditott, hogy megálla
pítsa, kik voltak a tegnap éj
szakai vasbotos merénylők.

Egy örült nagyapa borzalmas 
rémtette.

Máté Mihály 54 éves duna- 
földvári gyengeelméjű gazda 
egy óvatlan pillanatban késsel 
támadt hároméves unokájára. 
A tébolyult ember egyetlen 
vágással elvágta a gyermek 
nyakát, majd felakasztotta 
magát.
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REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

Elvágta a kezét egy munkásnak a 
szalagfűrész a Bajai Faárugyárban.

Szombaton, a déli órákban a Ba
jai Faárugyár dunaparli telepéhez 
hívták ki a mentőket.

Szabó László 19 éves gyári mun
kás kezét munka közben elkapta a 
szalagfűrész és levágta, illetve sú
lyosan megsértette.

A mentők első segélyben része

Vettük a következő levelet.
Igen tisztelt Szerkesztőség!
Dr. Péner Miklós bajai fő

rabbi úrtól nyert megbízás és 
felhatalmazás alapján a követ
kezőket van szerencsém kö
zölni :

A „Baja-Bácska" 1936. aug. 
18 iki, keddi (IV. évf. 189. sz.) 
szamában „Az izraelita egy
házközség vasárnapi rendkívüli 
közgyűlésén egyhangúlag elbo
csátottak dr. Péner Miklós fő
rabbit" cim alatt közlemény 
jelent meg, amellyel kapcso
latban kérem, hogv az 1914. 
évi XIV. t. c. 20. §-a értelmé
ben szíveskedjék az alábbi 
helyreigazitó nyilatkozatot a 
„Baja-Bácska" legközelebb 
megjelenő számának második 
oldalán ugyanazon a helyen, 
ahol a fenti közlemény meg
jelent és ugyanazzal a nyo

Mar e hónapban megkezdik a városi 
költségvetés bizottsági tárgyalását.

Baja város 1937. évi költségvetés 
tervezetét Bodolay Tibor főszám 
vevő elkészítette, illetve a költség 
vetés már olyan stádiumban van, 
hogy még e hónapban elkezdi tár 
gyalní a pénzügyi és a jogügyi bi
zottság.

Hogy az uj költségvetés és az 
idei között lesznek e lényegesebb 
eltérések, az legelőször a bizottsági 
tárgyalásokon alakul ki. A város
nak egyelőre az a törekvése, hogy 

sítették a szerencsétlen fiatal mun
kást, majd a városi közkórházba 
szállították A rendőrség megindí
totta a nyomozást annak megálla
pítása végeit, hogy kit terhel a fe 
lelősség a szerencsétlenségért. Ed
digi értesülésünk szerint a munkás 
vigyázatlansága okozta a tragédiát.

mással, mint amilyen annak 
nyomása volt, közzétenni.

1. Nem való, hogy az izra
elita egyházközség vasárnapi 
közgyűlésén egyhangúlag elbo
csátották dr. Péner Miklós fő
rabbit.

2. Nem való, hogy a főrabbi 
elbocsátása jogerőssé vált.

3. Nem való, hogy ezzel a 
nagy port felvert fegyelmi ügy 
le is zárult.

4. Nem való, hogy a főrabbi 
a közeljövőben elhagyja a vá
rost.

Ellenben
1. Való, hogy a közgyűlés 

az életfogytiglan megválasztott 
rabbi elbocsátására nem is 
jogosult.

Kiváló tisztelettel :
Dr. Gál Jenő

a pótadó ne legyen nagyobb 60 
százaléknál s az egyes tételeket 
ilyen értelemben is állították be a 
költségvetési tervezetbe.

Azonban ez még teljesen kérdé
ses, vájjon a pótadó kulcsa mo-st 
maradhat-e a 60 százaléknál, avagy 
emelni kell e.

Mivel az idei költségvetésnek sok 
uiabb igénnyel is számolnia kell, a 
póladó s/.ázalékát is a bizottsági 
üléseken fogják véglegezni.

Nincs megnyugtató eredmény a bajai 
cipészfronton, de a cipőárak emelkedni 

fognak.
A mesterek egy része megajánlotta az ötven százalékos 
munkadijemelést. a többi helyen változatlanul tart a sztrájk.

Egy tekintélyes bajai cipésziparos a munkadijak 
minimálásáröl.

Harmadik hete tart a bajai oipész- 
sztrájk, amit a cipészsegédek a 
nyolc órai munkaidő jogerőre emel
kedése óla, illetve a csökkentett 
munkaidővel megfogyatkozott mun
kabérekkel összefüggésben kezdet
tek.

Gács Tibor az elsőfokú íparható 
ság vezetője tárgyalásokba bocsát
kozott a két érdekeltség megbizot- 
laival. A segédek 60 százalékos 
emelést kértek, a mesterek 25 szá- 

I zalékot ajánlottak meg. Gács Tibor 
I a 40 százalékban való kiegyezést 
; ajánlotta ; ez az emelés felett volna, 
, mely a cipészsegédek régebbi, a 

10—12 órai napi munkájáéit jáió 
díjazásának.

A segédek azonban a 40 száza
lékos emelést nem fogadták el. Mi
vel a helyzet mindinkább elmérge
sedett, a mesterek közül többen 
ötven százalékos emeléssel próbál
ták az ellentéteket áthidalni. Ezt 
az álláspontot követte a Korányi 
(Katlarinka) cipőüzem is. Korányi 
Lajos a következő felvilágosítással 
szolgált :

— Az ötven százalékos béreme
léssel sikerült üzememben h mun
kát ismét tovább folytatni. A hely
zet nálam ezidőszerint kielégítő.

Egyébként a munkabéreknek az 
iparügyi minisztérium tervezete alap
ján előbb-ulóbb bekövetkező mini- 
málása a mai munkabéremelését 
vonja maga után.

A dolgok lényegéhez hozzátarto
zik ugyanis, hogy a cipészsegédek 
kereseti viszonyai valóban tarihalat- 
lanok voltak. A családos segédek 
már sehogyan sem tudtak a mai 
munkabérek mellett lélexisztenciát 
teremteni. A kormány a leghumá- 
nusabban járt el, amikor a minimá- 

lássál akar a nehéz, állapotokkal 
küzdő cipészsegédek során segíteni

Kétségtelen hogy a cipőharc ál 
doz.ala ismét a fogyasztó közönség 
lesz. A cipőáraknak mér a mull év 
szeptemberében megindult drágu
lása folyamatos lesz, a középminő 
ségü 15 pengős cipőknél körülbelül 
4—5 pengős emelkedéssel számol 
hatunk. A munkadijak emelkedésé
vel előálló vesztesség egyensúlyo
zása nem annyira a gyárakat, mint 
inkább a kézitermelőket sújtja, ez 
ppdig azt fogja kiváltani, hogy 
nagyon sok budapesti és vidéki 
kézimunkára . trendezett cipészüze 
inét rnechanizálni fognak, a drágu 
lás különben is elsősorban a kézi
munkával készül* cipőknél lesz 
érezhető, ami pedig a magyar ipar 
értékét jelentette a külföld szemé
ben.

Leendő anyáknak
kellő figyelmet kell forditaniok ar 
ra, hogy bélmaködésük rendben le 
gyen, ami legegyszerűbben a régóta 
közi s mert t e r m é s ze t e s 
,,Ferenc József" keseriiviz haszná 
lata áltál — reggel, éhgyomorra 
egy fél pohárral — élhető el. Nő
orvosi klinikák vezetői egybehang- 
z ó a n d i csérik a valódi 
Ferenc József" vizet, mert könnyen 
bevehető, rendkívül enyhe hatása 
pedig gyorsan és minden kellemet 
lenség nélkül bekövetkezik.

Eladó egy
HARLEY DAVIS0H 
7'50 es motorkerékpár. 
Cim : Jelky András-v.

26 szám.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

Mindenféle arany es 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 fárö férfi és néi karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
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A Magyarságnak személyemmel fog 
lalkozó cikkére a mai napon pos- 
... a telt helyreigazító közleménnyel 
v ah szolok.

Tekintetes Szerkesztőség I
„NÉP." titkár, aki három főis

pánnak parancsol" címmel irt s 
lapjuk í. évi augusztus 15 iki szá
njában megjelent közleményre vo
natkozóan — a sajtótörvény meg
felelő szakaszaira való hivatkozással 
a következő helyreigazító közlemény 
közzétételét kérem :

Nem igaz az, hogy az „élharcosi 
állást” vagy az egyébként nem is 
létező ,,főtitkári állást” kivereked
tem volna, mert előzetes tudtom 
nélkül döntöttek az illetékes ténye
zők igénytelen személyem ellen s 
csupán a döntés után hivott fel az 
akkori főispán s ajánlotta fel a me
gyei törvényhatósági titkárságot, amit 
48 órai gondolkodási idő után fo
gadtam el.

Bethlen István idejében mint hi
vatásos újságíró Szaulich Antal szer 
késztette teljes egészében a Füg
getlen Magyarságot ; ő vette fel 6 
év- n keresztül a szerkesztésér járó 
havi 250 pengő fizetést, összesen 
tehát mintegy 12000 pengőt ; mig 
én egy fillér jövedelem nélkül vál
laltam a felelős szerkesztői meg
bízást. A lap politikai cikkeit is 
Szaulich Antal irta túlnyomó rész
ben, magam csak igen kivételes 
esetekben Írtam egy egy cikket.

Gróf Bethlen István államférfiu 
képességét mindig elismertem, de 
a miniszterelnöksége alatt volt 
Waikó—Lelbach választáson, nem 
mint az egységes pártnak, hanem 
mint a Walkó választási pártnak 
elnöke vezettem a választást a hár
mas bizottsággal együtt.

Nem igaz az, hogy bármikor is 
„hangadója és szóvivője * voltam a 
magyar szabadkömivességnek.

Nem igaz az, hogy ,,lelkes ellen- 
sége vagyok a titkos választójog in
tézményének” mert épen azon cik
kemben, melyben nemcsak Jászi 
Oszkár, hanem a világhírű kolozs
vári egyetemi tanár : Apáthy István 
e. irányú indítványának elfogadását 
is megakadályoztam ; de azóta több 
szőr megjelent cikkeimb n is meg- 
ittam, hogy a titkos választójog elvi 
alapján állok : ez egyébként abból 
is következik, hogy a párltilkári 
megbízást vállaltam.

Nem igaz az, hogy a „Független 
Magyarság” betiltása után én ad 
tani ki ,.másik nyomdában az uj 
Független Magyarságot.”

Nem igaz az, hogy a Szölősgaz 
d'k Egyesületének elnöke vagyok. 

, Nem igaz az, hogy a Good Tem- 
P '-ir rend lovag rend.

Nem igaz, hogy a bajai NÉP. a 
s/^badkömivesség utódja.

Nem igaz az, hogy a bajai NÉP. 
K vezet vezetőségének, választmá
nyának, vagy tisztségviselőinek bár
melyike is szabadkőműves lett volna.

Nem igaz az, hogy én Baja város 
NÉP szervezetének, tisztikarának, 
választmányának összeállításában, 
vezetésében részt vettem, vagy azt 
irányítottam volna. Bajának, mint 
törvényhatósági váiosnak meg vau 
a maga törvényhatósági párttilkárja, 
elnöksége, választmánya, akik a 
párt ügyeit intézik.

Nem igaz az, hogy a bajai NÉP 
vezetése zsidó kezekben van, ellen
ben igaz az, hogy a zsidóság itteni 
számarányának, gazdasági és intel
lektuális erejének megfelelő arány
ban képviselve van a vezetőség tag 
jai között.

A cikknek a múlt év decemberi 
incidenssel kapcsolatban irt részére 
nem válaszolok, mert az még folya 
maiban lévő bírói eljárás tárgya. 
Csupán annyit jegyzek meg, hogy 
„a nagy esel" I a sikkasztás miatt 
most is börtönben ülő, a kommu
nizmus alatt Kalocsán elkövetett 
atrocitásokban való részvétel miatt 
jogerősen négy évi fegyházra Ítélt 
Spányer Miksa ügynökkel való in
cidensből származott, akit a hallga- 
tódzáslól s az. asztalomhoz való kö 
zeledéslől eltiltottam.

Ez a Spanyer Miksa s Ziikl Ala
dár, a D. D. S G. érse Csanádi 
hajóállomásának ügynöke, valamint 
Kern János (népiesen Zsiga) dr. 
Mojzes János országgyűlési képviselő 
ügyvédnek — a Teleki fele ajánlási 
ivek elégetéséért elitéit — Írnoka 
mentek az ullraliberalis Független 
Magyarság szerkesztőségébe s indí
tották meg a cikk hadjáratot.

A mozgalom forrására rámutat 
ván, kérem helyreigazító nyilatko 
zatom közlését.

Tisztelettel:
dr. Xnézy Lehel.

HÍREK.
— Bajén a főispán. Dr. apatini 

Fen bach Bálint főispán Bajára ér
kezett és résztvesz a mai kisgyülé- 
sen és a holnapi közgyűlésen.

— Újabb pályázók a városi ta
nulmányi segélyekre. A pályázati 
határidő leteltéig a városi tanul
mányi ösztöndíjakra tizenkét főis
kolás nyújtotta be pályázatát. A 
határidő napján érkezett be Bácskai 
Kreitsiner János bölcsész, és Kere
kes László jogász kérvénye. Elkésve 
pályázott Obrnann József joghall
gató. Úgy értesülünk, az újabb pá
lyázatokat is figyelembe veszik.

— Csik Ferenc olimpiai bajno
kunk szülővárosában Kaposváron 
ülteti el olimpiai tölgyfáját. Kapos
vár pedig a tölgy mögött felállítja 
Csik Ferenc szobrát, amit Lányi 
Dezső ajánlott fel a városnak.

— Baján a pénzügyminiszter 
kiküldötte. A Baja város területén 
hónapok óta folyó városfölmérési 
munkálatokkal kapcsolatosan Bajára 
érkezett a pénzügyminisztérium ki
küldötte, aki a fölméréseket pénz
ügyi szempontból fogja fölülvizsgálni.

I

— Elrontott gyomor és az ez
zel összefüggő bélzavarok, felfúvó
dás, kellemetlen szájíz, émelygés, 
homlokfájás, láz, hányás hasmenés 
vagy székszorulás eseteiben már 
már egy pohár természetes 
„Ferenc József** keseriiviz is igen 
gyorsan, biztosan és mindig kelle 
mesen hal.

— Mussolini olasz miniszterel
nök Strace a fasiszta párt főtitkára 
és Valié tábornok légügyi államtit
kár kíséretében Elba szigetére utaz
tak.

— Moszkvában. Sztálin ellenes 
összeesküvést lepleztek le. A rend 
őrség 220 embert tartóztatott le, 
köztük a moszkvai párt főtitká
rát is.

SPORT.
A bajai Move csapata 
a 4-ik helyen véglett 
a Duna—Tisza közi város uszólor- 
náján. Részletes ismertetés helyszű
ke miatt a holnapi számunkban.

A Turul 7:3 arányú fölényes 
győzelmet aratott a vendégül látott 
mohácsi MTE csapata fölött. Az 
első félidőben még egyenlő felek 
küzdelmét élvezte a szépszámú kö 
zönség, de a második félidőben a 
mohácsi csapat nem bírta a Turul 
által diktált iramot és teljesen ősz 

URÁNIA
Augusztus hó 26-án szerdán

Augusztus hó 27-én csütörtökön i 
a legújabb ANNY ONDRA-film ‘

A KE 4R0F
Kacagó orkán 12 felvonásban.

Anny Ondra
Hans Söhnker
Hans Junkermann
Fritz Odemar

Sziklák örök vadonén.
állatfilm.

Tengerre fel. 
tengerészfilm.

Fox híradó I

szeroppanva kénytelen volt megadni 
magát sorsának.

Budapesten :
Hungária — Elektromos 5:1

Ferencváros—Erzs. Soroksár 5:1. 
Phöbus—Újpest 1:0. 

Budafok — Budai 11 7:2 
Bocskai—III. kér. F. C. 5:1

Az uszóversenyek során a szegedi 
Engel remekül pillangózva megverte 
100 méteren a világbajnok Hamu
ról.

A 4x200 as stafétában Európare- 
kordot úszva sem tudtuk megverni 
a japánokat.

Magyarország—Japán 12:0 a vi 
zipóló bán.

Laptulajdncros :
Or. itílíZV LEM El.

Kosztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.
DÍJTALAN HáZI TANÍTÁS.
Kitűnő ellátás. — Jutányos ár.

Jelky András-ut 14.

Egy 3 öles keményfa 
kukorica gőré 

sürgősen jutányos áron 
eladó

Béla király utca 9. sz. alatt Baján.
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Szénkereikedeimi
f híÖ O Részvénytársaság

Bajai fióltja. Ferentieh-Here 2. Telefon: 52.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

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

TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195.

dorong “■>' 17
30 

3

lágy 
kemény dorong 
lágyfa o-ként

P
P
P

vékony 
vékony 
aprított

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGIsffiiKOKSZ 
Fíitsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal I 

DorOSÍ tojásszén 
DorOSÍ diószén 

Kemény ét lágy Wzifa ölben és aprítva.

HófiRhftJtr darsbos mész
Magysziilárdságu r^rtlandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját Érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Grüühut b

Éjjeli 

szolgálatat tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasarnap d. u. nyitva 

augusztus 24-től augusztus 31-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

I
I
!t
I

A Máv. menetrend május 15-töl:
Érkezés Honnan? 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, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Uidombovár. 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, Uidombovár

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. K skunhalas. 
Budapest. Csikéria

“1 •8 Rpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár,

Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYÖHDAVÁLLíilAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Fera^cisk-tere 2. szám.

PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

I

I
,1

Nvnmafnft Bakanek ór Goldberger kAnwnvoaxlAíában Raja.


