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Belső béke.
Eckhardt Tibor legutóbbi 

fehérgyarmati beszédében azt 
a kijelentést tette, hogy ö és 
pátija kész megegyezni a kor
mánnyá! és kész leülni a zöld 
asztalhoz, hogy pártközi értekez
let állapítsa meg az egy világ
nézetet valló pártok kooperáció
ját. Azt mondotta, hogy raj
tuk nem múlik ez a megegye
zés. Ezt örömmel vesszük tu 
domásul, mert az vitán felül 
áll, hogy a kormány, amely a 
Nemzeti Egység gondolatát kez
dettől fogva hangoztatja és 
propagálja, nem gördít akadá
lyokat az ilyen közérdekű 
megegyezés elé. De nem gör
dít akadályokat a Nemzeti 
Egység Pártja és a hazai poli
tikai életnek egyetlen olyan 
tényezője sem, aki visszaem
lékezik arra, hogy volt már 
idő, amikor az azonos világ
nézetű közéleti tényezők meg
találtak a közös platlformot 
és ez az idő a nemzet életé
ben olyan periódus volt, amely 
a köz érdekét szolgálja.

A független kisgazdapártnak 
és vezérének a választójogi 
kérdésben legújabban elfoglalt 
merev állásfoglalása vetett vé
get ennek a belső békének. 
És pedig a sorrend kérdésé
ben kiélesedett ellentet. Nem 
elvi kérdés tehát, hanem gya
korlati törvényhozási probléma. 
Mondhatnék, hogy nem tárgyi, 
hanem alaki jogi véleménykü
lönbség. A kormány ismétel
ten és olyan határozott for
mában nyilatkozott a mai vá
lasztójogi törvény módosítása 
mellett, hogy senkinek nem 
lehet kétsége elhatározásának 
komolyságáról. Talán nincs is 
politikai életűnknek olyan té
nyezője, aki érthetőbben ta
gadta volna meg a mai válasz
tójogi rendszerrel a felfogás
beli közösséget, mint Gömbös 
Gyula és kormánya. Ez a kor
mány igenis meg akarja alkot
ni a választójogi reformot, de 
azt vallja, hogy előbb a múl
hatatlanul szükséges szociális 
és gazdasági kérdések inté- 
zendök el.

Ha szigorúan nézzük a lé
nyeget, ez a sorrendbeli né
zeteltérés ösztönözte a kisgaz
dapárt vezérét, hogy vasárnap
ról vasárnapra éles és sokszor 
szenvedélyes támadásokat in
tézzen a kormány ellen.

Ma azonban a külpolitikai 
helyzet teljesen és tökéletesen 
igazolta a kormányt. Európa 
nyugati részén jelentkezett az 
a keleti veszedelem, amelyet 
lekicsinyelni egy államnak sem 
szabad. Ez a helyzet a belpo
litika terén még sürgősebbé 
teszi a szociális és népjóléti 
problémák korszerű megoldá
sát, tehát parancsolóa'n írja 
elő, hogy a közjogi kérdések 
ma nem időszerűek, tehát más 
problémák azok, amelyekkel 

I a törvényhozásnak foglalkoz- 
| nia kell.

De még parancsolóbb az a 
józan ész által diktált szük
ségesség, hogy ma bűn min
den testvérharc, tehát minden 
konstruktív erőt egyesíteni kell

Hitler kancellár müve megmentette Német
országot a bolsevszmustől — mondotta 

Horthy Miklós kormányzó.
A Havas iroda párisi munkatár

sát fogadta Horthy Miklós kor
mányzó és nyilatkozóit előtte né
metországi útjáról és tapasztalatairól.

— Mi volt Horthy kormányzó és 
I Hitler kancellár szombati bvrchtes- 
1 gadeni közel egyórás megbeszéli?-, 

sének tárgya? — kérdezte a tudó- 
I siló.

Horthy Miklós kormányzó hatá- 
j rozotlan elzárkózott az elől, hogy 

a Hitlerrel folytatott megbeszélések 
tartalmáról nyilatkozzék.

Szigorú megtorló intézkedésekkel fogja 
megakadályozni a vármegye vezetősége 

a fiatalkorijai: ko^csmábajárását.
A megye közigazgatási bizottsá

gának ülésén felhívták a figyelmet 
arra a szomorú jelenségre, hogy 
Bácskában az egyes községekben 
minden tiltó rendelkezés ellenére, 
fejlődő korban levő fiatalok tartóz
kodnak a mulatságok színhelyén.

Ez az erkölcsi métely következ
ményeiben rendszerint igen meg 

a belső béke megteremtése ér
dekében, mert mindennél fon
tosabb, hogy kifelé teljes suly- 
lyal érvényesülhessen a nem
zet akarata. Ma nem enged
hetjük meg magunknak azt a 
fényűzést, hogy feszegessünk 

| kérdéseket, amelyek nem idő
szerűek és amelyek alkalma
sak arra, hogy magyar és ma
gyar közé feleslegesen éket 
verjenek.

Felelősség terheli a nemzet 
belső békéje és egységéért az 
összes politikai pártokat és 
politikusokat. Ez a felelősség 

I súlyos, természetes tehát, hogy 
mindenkinek, aki ezt a felelősé
get viseli, törekednie kell a 
belső béke és a belső egység 
megteremtésére. Ha politiku
saink ezt a felelősségérzetet 
föléje tudják helyezni a párt
politikai .és egyéni érvényesü- 

i lésnek, akkor nem is lesz ne
héz az azonos világnézetet 
vallókat közelebb hozni egy
máshoz.

Berchtesgaden nevének említése 
azonban válaszolásra indította és a 
tudósító előtt a következőket mon 
dotta :

— Hitler kancellár és vezér mü
ve megmentette Németországot a 
bolsevizmustól. Németország bolse- 
vizálása Európa végét jelentette 
volna. Lehetetlen, hogy egy euró
pai ember lemondjon egyéniségéről.

A kormányzó azután kijelentette, 
hogy a legkellemesebben érzi ma

| gát a liro i havasok között.

döbbentő, a fiatal, erkölcsi Ítélő
képességgel nem biró fiukra és leá
nyokra és igen fontos, hogy itt va
lami gyökeres megrendszabályozás- 
ról gondoskodjanak, különben a 
helyzet még ijesztőbb képet nyújt.

A vármegye vezetősége a legna
gyobb megértéssel fogadta az el 
hangzottakat. Vitéz dr. Bajsay Ernő 

alispán kijelentette, hogy az ilyen 
panaszokat feltétlenül orvosolják

Az ügy érdekében a korcsmák 
és vendéglők tulajdonosainál a leg
szigorúbban járnak cl és ha más
ként nem megy a dolog, az érde
keltek nem kapnak zárórám ghosz- 
szabbitást.

Ismét fenyegeti 
Bácskát a sertéspes

tis sertésorbánc.
Bácsmegyében az 1936. évben az 

állategészségügy nem kedvezőbb, 
mint más években volt.

Júliusban az állategészségügyi 
hatóság kivizsgálta állatbetegségek 
közül a lépfene egy községben egy 
udvarban, a veszettség ugyancsak 
egy községben egy udvarban, a ser
téspestis hét községben negyvenhét 
udvarban, a sertés orbánc négy köz
ségben negyvenegy udvarban for
dult. A ragadós állatbetegségek so
rában ismét a sertéspestis és ser- 
tésorbánc fenyeget a legtöbb veszély 
lyely. A járvány leküzdésére a szűk 
ségnek megfelelően folynak a védő 
ojtások.

A bajai törvényszék is tár
gyalni fogja Máriás Péter 

tolvajbandájának bűnügyét.
Az utóbbi hónapokban az egész 

országot bejárta az a nagyszabású 
tolvajlási ügy, melyei Délmagyar- 
országon Máriás Péter halasi lakos 
több társával követett el.

A bűnözőket annak idején a ha 
lasi csendőrség leplezte le, de a 
bácskai csendőrség és rendőrség is 
széleskörű nyomozást indított az itt 
elkövetett nagyszabású folvajlások 
ügyében.

A bajai kir ügyészségtől nyert 
információnk alapián most jelent
jük, hogy a bünlelőlörvényszék szin
tén foglalkozni fog Máriásék ügyé
vel

Máriás Péter és társai egyébként 
a kalocsai ügyészség fogházában 
várják a bűnügy főtárgyalását.

— A MFTR hajózási társaság 
Budapesten megtartandó fronthar
cos találkozó alkalmával igazolvány 
alapján odautazásra október 1-4-ig 
és visszautazásra október 3—7 ig 
50 százalékos menetdijkedvezményt 
engedélyez.
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Sztálin, a vérengző vörös cár, aki már 
annyi sok emberéletet intézett el egy 

tollvonással, retteg a bosszútól.

A visszajáró boletta-pénzekből 
vasbeton csatorna hidat építenek 

a szeremiei közúton.

Ijn netn hagyta el egy percre sein 
a Kreml épületét. A személyes biz
tonságára kirendelt őrséget meg
háromszorozták, Sztálin szobájának 
ajtajáról eltűnt a kilincs és villamos
berendezést szereltek fel, melynek 
segítségével egyedül Sztálin gomb
nyomására nyílik vagy zárul az 
ajtó. De ennek ellenére is állandóan 
két á'ig felfegyverzett katona áll

Erősen folynak a védőoltások Bácsme- 
gyében a tifuss ellen.

A traíhoma leküzdésére külön osztály felállítását tervezik 
a bajai közkórházban.

Dr. Zákányi Andor Bácsbodrog 
vármegye lisztifőor vosa a inegye 
közigazgatási bizottsági ülésén be
hatóan ismertette a népegészségügyi 
állapotokat. A jelentés azt mutatja, 
hogy mig B<ján tífuszjárványról be
szélni nem is lehet, a községekben 
majd mindenütt szerepel egy-két 
számmal a tifusamegbetegedés. Az 
alispán intenciójára intézkedett a 
közegészségügyi hatóság, hogy a 
szükséges védőoltásokat a lakosság 
körében minél tömegesebben alkal 
mázzák.

A jánoshalmai járásban a lég 
utóbb kétezerhalszáznegyven, a bács
almásiban ezet hétszázkilencvenkét 
ojlásl foganatosítottak, a bajai já 
rásb.m az. ojlások most folynak. A 
tífusznak az egyes községekben 01a 
mutatkozó állapota egyelőre veszélyt 
nem jelent.

A tífusz mellett azonban a vör- 
henyes megbetegedések és a szoká- 
sos fertőzések egy két esete most 
is fennáll. Kedvezőtlen eredményű 
még mindig a tüdővész letörésére 
irányuló törekvés. A legutóbbi hó
napban újabb tizenhat fertőzés fór 
dúlt elő.

mellette.
A londoni lapok hosszú cikkek 

keretében foglalkoznak a moszkvai 
nagy perrel és a kivégzésekkel és 
azt Írják, hogy ez az egész per <u 
la jdonk épen csak előjátéka volt az 
elkövetkezendő eseményeknek. Ez 
a per ijesztő képet fest a bolsevista 
forradalom igazi arcáról s megmu
tatja, hogy a kommunizmus a nyu
gati civilizáció teljes lerombolására 
törekszik.

Annál örvend- tesebb az. ered 
meny, amit a traohoma elleni küz
delemben elért a vármegye egész 
ségügyi hatósága, A legutóbbi hat 
esztendő alatt az ezerhétszázkilenc- 
venöl trachoma fertőzést hatszázra 
lecsökkentették. Az idei évben száz- 

i huszonnyolc újabb megbetegedés 
j történt és ebből nyolcvannégy eset 

Kelebián, Tompán és Kisszálláson, 
a trachoma főíészkében fordult elő, 
negyvennégy fertőzés szórványosan 

i fordult elő a többi községben.
Az eredmény bármennyire jó is, 

gyökeres javulásról addig nem le
het szó, ami>» a fertőzés leküzdé
sére intézményes kórházi kezelést 
nem biztosíthatnak. Ennek elérésére 

| felszínre került az. a terv, hogy a 
bajai közkórházban trachomaosztályt 
fognak felállítani.

— A városi költségvetés soro
zatos tárgyalásai. A városi költ
ségvetés tárgyalását a pénzügyi bi 
zottság tegnap délutáni ülésen meg
kezdte. A bizottság ma délután 4 
órakor dr. Borbiró Ferenc polgár
mester elnöklésével tovább folytatja 
a költségvetés tárgyalását.

A bajai határban a baja—sz.erem- 
lei törvényhatósági közúton álló 
rozzant fahíd már igen sürgeti masz- 
izivabb alkotmánnyal való kicseré
lését. A hídépítés tulajdonképpen a 
Ferenc Csatorna r. t, jogkörébe tar
tozik, azonban a meglevő fahíd már 
olyan tarthatatlanul rossz állapotba 
jutott, hogy uj hid építését tovább 
halogatni nem lehet.

A kereskedelmi miniszter a lég 
utóbb leiratban szólította fel a vár
megyét megfelelő uj hid építésére. 
Erre a célra a lulfizelelt bolelta 
pénzekből 45.000 pengőt visszaszol

Egyetlen délelőtt háromszáz rossz fogat 
húzott ki Szegeden az oiasz csodafogász.

Hosszasan foglalkoztak a fővárosi 
és vidéki lapok a közelmúltban az 
olasz csodafogászok esetével. Az 
egyik fogász, Teuto Konstantin szom
baton Szegedre is ellátogatott, hogy 
különös tudományát bemutassa.

Teuto Konstantinnak a belügy 
minisztériumtól van engedélye ar
ra, hogy művészetét nálunk gyako
rolhassa. Ez a művészet pedig ab
ból áll, hogy bárkinek rósz fogait 
puszta kézzel teljesen fájdalommen
tesen kihúzza. Miközben egyik ke
zével az ember halántékánál leszo
rítja a beteg foghoz vezető idegs/a- 
la>, s ezzel azt érzésteleníti, másik 
kezével a fogat ügyesen veszi ki.

Az olasz csodafogász szombaton

Katanics Antai építi a gara-györgypusztaí 
utat.

A gara-györgypuszlai törvényha
tósági közút felépítését a megye, 
illetve az államépitészeti hivatal már 
régebben programjába vette.

Az utépilés tervét a vármegye az 
idén fogja végrehajtani. Hogy a rég 
óta hiányolt utépilés a megvalósu

gáltat a minisztérium a vármegye 
nek. A tervezett uj vasbetouhid 
építése hozzávetőleges számítás sze
rint 28 000 pengőbe fog kerülni.

A megyegyüléseti elhatározta a 
törvényhatósági bizottság az elő 
adói javaslat alapján, hogy Nagy- 
baracskán a dunai első kompnál 
szükséges vaspontonhidat is felállít
ják. Erre a fedezetet ugyancsak a 
bolettapénzekből felszabaduló ösz- 
szeggel biztosítják. A szükséges 
újítás költségeit a község tartozik 
idővel visszatéríteni, ezt azonban 
nem kötötték terminushoz..

délelőtt a rendőr őrszemélyzet kö
rében mutatta be tudását. Akik már 
átmentek a „kezelésen", örvendezve 
újságolták, hogy szinte élvezet volt 
a foghúzás Erre annyira nekibuz- 

i dúltak a derék rendőrök, hogy 
hosszú sorfalat állotlak a foghúzá
séit, sőt még hozzátartozóikat is 
elhivatták.

Az olasz mester ezután a kerü
leti börtönbe ment, ahol a börtön
őrök közölt hasonló nagy népsze
rűség melleit működött. Végered
ményben szombaton délelőtt nem 
kevesebb, mint háromszáz rossz 
fogat és fogtövet húzott ki, szabad
kézzel, fájdalommentesen.

lás stádiumába jutott, az gróf Teleki 
János érdeme, aki azt a kormány- 
haló'-ágnál keresztül vitte s elérte 
azt is, hogy a fontos útszakasz épí
tését még ez évben megkezdhessék.

A három km. hosszú útszakasz 
építéséhez vonatkozólag megtartott

Minden múlandó, 
ékszer maradandó.

Ékszert órát ajándéknak. ______

SZIKLAI MARTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 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 |árö férfi és nöl kamrák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

es brilüánaköveket a legmagasabb áron veszek



3
936. augusztus 28

versenytár-fiyaiásou a munkálatokat 
K-itanics Antal bajai vállalkozónak 
ifJte az. államépitészeti hivatal s a 
döntést a megyegyülés jóváhagyta.

Az útépítéshez szükséges kő- és 
kavicsanyagnak a helyszínre fuva
rozása már megtörtént, az előmun
kálatokat már szeptember elején 
megkezdik. Az építés 50 000 pen 
góbé kerül s mivel az útvonal na
gyobb mérete miatt is huzamosabb 
időt vesz igénybe, sok megyei föld
munkásnak tudnak kenyeret bizto
sítani, amely körülmény éppen a 
téli munkanélküliség csökkentése 
szempontjából is igen örvendetes.

Gróf Teleki János eredménye te
hát minden vonatkozásban megelé
gedéssel találkozik.

13.003 pengőbe 
kerül a vármegyei 

autó.
A vármegye tulajdonában levő 

személyautó már igen elhasznált ál
lapotban van és a vezetőség elha
tározta a kicserélését. Idevonaíko- 
zólag már megtették a szükséges 
intézkedéseket. Az uj személygép
kocsi I3.ooo pengőbe kerül. Ame* 
gyegyülés hozzájárult már igen 
szükséges újításhoz.

SPORT.
Izr. istentisztelet. Pénteken 

este az istentisztelet fél 7 árakor 
kezdődik.

— Eljegyzés. Francziskovich 
Rózsa és dr. Zöld László orvos e 
hó 25 én tartották eljegyzésüket. 
(Minden külön értesítés nélkül).
- Javul a bácskai állatkivitel. 

Dr. vitéz Bajsay Ernő alispán a 
megye közigazgatási bizottságának 
ülésén megállapította, hogy Bácska 
állalkivilele fokozatosan javul. Áll 
ez a júliusi külföldi állatpiacra is. 
Júliusban Németországba száz, 
Olaszországba harminchat, Svájcba 
húsz darab marhái vittek. Csehszlo
vákiába százötvennyolc, Németor
szágba hatvan darab sertést szállí
tottak.

A kritikus életkorban regge
lenként 1—1 pohár természetes 
„Ferenc József* keserüviznek va 
lóban áldásos hatása van !

Uszfigkárról panaszkodnak 
a bácskai gazdák. Bácskában az 
idén a gabonában több helyen fel
lepett a gabonaüszög és a termés
ben károkat okozott. Szakértői vé
lemény szerint az üszkösödést a 
helyleleo csávázas okozta. Hogy a 
I'■■óben a gazdákat hasonló kelle- 
nu llen meglepetéstől megóvják, a 
gazdasági felügyelőség füzeiben is 
m. rteli a helyes csávázas módját.

A Bácska Bajtársi Egyesület 
tisztújító naggyülése. A Turul 
Szövetség „Bácska" Bajtársi Egye 
siü. '.s szeptember 3 án este fél 9 
órai kezdettel tartja az Ipartestület- 

rendes évi tisztújító naggyűlé- 

sét. A tisztújító közgyűlés lárgyso 
rozala a vezérség, Gvulaszék, Szám 
vizsgáló Bizottság beszámolója, je
lentése és lemondása, a felmentvény 
megadása, uj tisztikar megválasz 
fása, költségvetés megállapítása, 
megfellebbezett törzsfái tábori hatá
rozat feletti döntés lesz. Az esette 
ges indítványokat 72 órával előbb 
a vezérségnek Írásban kell benyúj
tani. Az egyesület vezérsége a ta
gokat azzal értesíti, hogy a daruk 
és leventék a naggyülésen megjelen 
ni kötelesek.

— Negyven vagon állami cse- 
rebuzát kell Bácskának vissza
szolgáltatnia. Az állami búza vető
mag akció folyamán a bácskai gaz
dák között negyven vagon csereve
tőmagot oszlott ki a megbízóit gaz
dasági felügyelőség. A kölcsön bu 
zát jövő őszig kell visszaszolgáltatni.

— Nemzeti ünnep lesz május 
másodika a honfoglalás évfordu 
lója. Érdekes átirattal fordult Bács- 
megyéhez Szeged város törvényha
tósági bizottsága. Május 2 ának, a 
Honalapilás Emléknapjának nem
zeti ünneppé való kimondása tár 
gyában a kormányhatósághoz feli 
ratlal fordullak, s a feliratnak Iá 
mogalását kérték Bácsmegye tör
vényhatósági bizottságától. A megye- 
gvűlésen egyhangú állásfoglalással 
elhatározták a szegedi átirat támo
gatását.

— Csalánkiütésnél és börvisz- 
ketésnél a gyomor és a béllraklus 

■ reggel felkeléskor egy pohár termé
szetes „Ferenc József* keseriivizzel 
feltétlenül kitisztítandó.

— A bajai államépitészeti hi
vatalhoz helyezték Franck László 
bajai mérnököt. A kereskedelmi 
és közlekedésügyi miniszter Franck 
László havidij <s mérnököt a bajai 
m. kir. államépitészeti hivatalhoz 
helyezte át. A bajai származású 
tehetséges fiatal mérnök működése 
nyereséget jelent az elsőrendű ve 

i zetésről tanúskodó bajai ailamépi- 
tészeli hivatal, illetve a megye uté- 
pitésűgye ■ zárnám. A minisztérium 
J-Jéjj Gyula főmérnöknek Bajára va
ló áthelyezését időközben vissza 
vonta.

— Tökéletesebb lesz a szak
irányú oktatás a községi mező
gazdasági tanfolyamokon. A bel
ügyminiszter elrendelte, hogy a kis 
gazdák mezőgazdasági ismereteinek 
gyarapítása céljából a szakirányú 
oktatást az illetékes gazdasági tan
folyamokon intezivebbé tegyék, A 
bácsmegyei gizdasági felügyelőség 
a közeljövőben mér azzal a meg 
nagyobbitott programmal rendezi 
meg az es községekhez a mező 
gazdasági tanfolyamokat.

— Nem kell Bácskának a pé
csi üzletvezecoség. Rosenberg Má 
tyás megyebizottsági tag azt indít
ványozta a vármegye gyűlésén, hogy 
a Duna-Tiszaközi vasútvonalaknak 
a budapesti vasuligazgatósághoz 
való csatolását kérjék. Indítványát 
azzal o-olla meg, hogy a pécsi üz- 
lelvezetőségtői Bácsmegye az eddig 

tapasztaltaik alapján úgysem remél
het eredményt. Az indítványozó 
egyúttal a menetrend megfelelő 
módosítását is sürgető problémának 
hangoztatta. Az indítványt a rne- 
gyegyülés elfogadta.

— Francia tartalékos tisztel ne
vezlek ki Spanyolországban a kü'l 
földiek repüiőosztagának parancs
nokává — állítja a királypárti pá
rizsi lap, az Aclion Fmncaise. Kö
veteli, hogy töröljék ezt a tisztet a 
francia tartalékos tisztikar névsorá 
bői.

— Terrorról és véres durvaság- 
, ról ir a Popolo di Roma, a tegnapi 
I tömeges maszkvai kivégzésekkel 

kapcsolatban. Más lapok viszont 
azt tartják, hogy a keddi kivégzé
sek logikus következményei voltak 
a józan felfogás és a Trockij féle 
fantazmagóriák összeütközésének.

MOZI.
A Kis Gróf.

Vidám, jóízű kacagástól volt han
gos tegnap az Uránia mozi nvzőtere. 
Égy igazán bájosan kedves órával 
lett tegnap mindenki gazdagabb és 
sokáig emlékezetünkbe fog élni ez 
a bűbájos és aranyos humoru film. 
Anny Ondra felülmúlta önmagát, 

j nem túlozott, hanem minden jelene- 
i -lével az öröm, a szívből jövő kacaj 

könnyeit csalta ki szemünkből. Végre 

URÁNJA
Augusztus hó 2G-án szerdáa I 

Augusztus hó 27-án csütörtökön
a legújabb ANNY ONDRAfilm

A KIS GRÓF
Kacagó orkán 12 felvonásban.

Anny Ondra
Hans Söhnker

Junkermann
Fritz Odemar "

Sziklák örök vadonén.
állatfilm. t

Tengerre fel.
tengerészfilm.

Fox hirsíó I

egy igazi vígjátékot láttunk és Hans 
Söhnkerrel együttes zenebohóc je
leneteket (alán még most is elragad
tatva bámulnánk annyira frappáns, 
annyira tökéletes volt.

Mindenkinek, aki egy röpke órára 
el akarja felejteni a rohanó élet 
ezer gondját — baját, igazán csak 
a legmelegebben ajánlhatjuk e min 
den tekintetben brilliáns filmet.

Bűn lenne elmulasztani ennek az 
aranyhumorral telilett tündér m esé 
nek megcsodálását és a tegnapi 
lelt ház is velünk együtt, mindenkit 
arra figyelmeztet, hogy siesses je
gyéi megváltani, mert ötökké fogja 
sajnálni, ha erre a gyönyörű előa
dásra nem tud bejutni.

Laptulajdonos :
í)r. ÜNáZV LEHEL.

Ksszios diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.
Dinntr.M ház; tanítás.
Kitűnő ellátás. —Jutányos ár.

Jelky András-ut 14

Egy 3 öles keményfa 
kukorica góró 

sürgősen jutányos áron

Béla király utca 9. sz. alatt Baján
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la száraz

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

l akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár
fűz 

lágyfa q-ként
l

aprított akác, tölgy-, szil- és 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica port) Telefon : 195.

lí OT C Szénkereikedelmi
W £i !f 8 I® 3 KészvéRFtársaság

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

DOKOSi—KOKSI
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

ÍJOíOii tojásszén 
Bora®I diószén

Kernére éj lágj tüziffa ölben éj aprítva.

Hófehér darabos mész 
portlandcement

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és unapatli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

II
A Máv. menetrend május 15-tő II:

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva

augusztus 24-töl augusztus 31-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ftfkoaés
ár* p«rc óra perc

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit
csináltassa 
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Budapest, Kiskunhalas. 
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Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
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Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

Ujdombovár. Sárbogárd,
Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Bakanek «> Ooldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
Hercegszántó 
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors 

Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest 

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria 

Bátaszék. Ujdombovár.
Budapest

PLAKÁT ' 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
!k Ooldberíer kftnvrovomdíiábnn Ra>».


