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Nemzeti egység, vagy —
nemzeti összefogás.

mai felmutattak s ez. úgy fejezhető
ki : nagy volt a magyar mindig a
bajban, de pártoskodó ás viszály
kodó a jó napokban. Miért ne is
ébredne ez a sokszor kegyetlenül
sújtott nemzedék annak tudatára,
hogy a felkészülés és a munka bé
kés napjaiban is egységes gondol
kodású lehet s törekvéseiben össze
kell tartania.
A közvélemény őszinte örömmel
hallja a nemzet vezető politikusai
nak ajkáról azokat a kijelentéseket,
amelyek az összetartás és a nem
zeti egység szervezetének építmé
nyét eiősiti s éppen ezért emeljük
ki Eckhardt Tibor megnyilatkozásá
ból azt a passzust, amelyik nemzeti
összefogást hirdet. Azt óhajtjuk,
hogy értelmezze Eckhardt Tibor ezt
a gondolatát úgy ahogyan a leg
jobban kielégíti a nemzet igényeit :
ismerje fel a nemzeti irányú szer
vezkedés múlhatatlan szükségét s
tegye magáévá azt a gondolatot,
amelyik a nemzetet egységbe kí
vánja foglalni. Elismerjük, hogy eb
ben az egységes szervezetben he
lyet foglalva Eckhardt Tibor is ki
váló értéket fog képviselni, nagyobb
értéket a nemzet számára, mint
amilyent az utóbbi években nyúj
tani tudott.

Nevezze Eckhardt Tibor nemzeti i főbb kelléke. El sem képzelhető
összefogásnak azt, amit mi nemzeti máskép, hogy a népi erők összeEgységnek, a tényen nem változtat. fogását meg lehessen valósítani. Ne
Fontos, hogy íme egy ellenzéki I hirdessen itt senki bizalmi válságot
pártvezér visszatérve nyári pihenő s ne igyekezzék a nép előtt azt a
jéből, miközben bizonyára elmélyedt hiedelmet kelteni, hogy most, ami
az ország problémáiban s elvonul
kor úgy kül-, mint belpolitikávág
lak szemei előtt azok a nagy kér nyitott ajtókat látunk magunk előtt,
dések, amelyek fölött nem lehet át
amikor a Gömbös féle politika min
siklani nemzetünk legszütkébb pol den vágányán kezd a megvalósulás
gárának sem, — ráébredi Eckhardt reménye kibontakozni, ne hirdesse
Tibor arra, amit mi immár évek ilyenkor senki, hogy a nép leikéből
óta nemcsak hirdetünk, szorgalma hiányzik a bizalom és a hit.
zunk és agitálunk érdekében, ha
Soha széles néprétegek nem •te
nem kézzelfogható eredményeket is kintettek olyan őszinte és nyilt
fel tudunk mutatni. Hí Eckhardt szemmel vezető személyek irányí
Tibor előtt megvilágosodott a nem tása felé, mint ina. Ennek a népi
zeti erők összefogásának nagy szük erőkre lámaszkndó összefogásnak,
sége s maga is a nemzeti erők tö amely a nemzeti egység gondolata
mörítésének gondolata mellé állva, bán inkarnálódik tágulni és álhnJ
hirdeti megnyilatkozás óban az ösz- dóan szélesedni kell, mert ez jelenti
szefogásl, ez mindenesetre még ma a szervezeti erőt, amelyet Olasz
sem jött későn. Adva van ugyan a országban kifejez a fascio gondolata
gondolata annak, hogy visszaidézzük és Németországban Hitler Adolf
közvéleményünk emlékébe azokat a nemzeti programja. Nem a dikta
támadásokat, amelyek súlyos kerék tórikus eszmék gondolatainak kó
kötői voltak a nemzeti irányú szer
piája az, ami minket sarkal, hanem
vezkedésnek, szóval a nemzeti erők a felemelkedetlség, amit történel
összefogásának. Szomorú s bizony műnk nagy napjai minden alkalom
elf ledésre érdemes lényeket tud
nánk itt felsorolni, de reménykedve
a végső eredmény minden irányban
előnyös bekövetkezésében, inkább
arra mutatunk most rá, hogy hová
juthat porig alázott nemzelüok, ha
a munka nem a pártütések légkö
rében, hanem a válvelett összefogás
Kakastollas, festői egyenruhás | nagysikerű beszámolóját, amelyben
jegyeben halad tovább.
külön foglalkozott a fiatal úszó
Csak a szőrszálhasogató politika Move lövészek álltak tegnap diszszakosztály szépsikerü működésével
nevezheti a nemzeti erők összefo őrséget a Központi Szálló ajtajában.
és azzal a kéréssel fordult az or
Feszes vigyázz állásban várták ve
gásai másnak, mint amit mi cselek
szágos elnökhöz, hogy az itt jelen
szünk, amikor szervezkedéssel akar zérüket, országos elnöküket vitéz
levő úszókat a legutóbbi Duna —
juk biztosítani a nemzet egységét. Marton Bélát. Fél 7 kor tisztelet
Tiszaközi uszóversenyen nyert ser
Ez - egység magában hordja az adásra lendültek az őrök puskái és
legek és érmek kiosztásával tüntesse
Össz fogást s nem érdemes sok szót a lövészek sorfala között lépett be
a vezér a feldíszített terembe, ahol ki.
íecs. t elni a nüanszbeli különbsé
A diszemel vény előtt felsorakozó
a jelenlevők lelkes éljenzése köze
gek;. amik talán ninosenek is
győztes úszókat rövid beszédben
pette
foglalta
el
helyét
a
diszemelGömbös Gyula politikája maga az
biztatta a további Move szellembeni
ö
>ség. Szeretnénk emlékeztetni vényen. Nemzeti imádságunk el győzni akarásra, majd mindegyiket
hangzása
után
Major
József
dr.
el

pob :<(,i ellenfeleinket azokra a megkézfogásával kitüntetve a jelenlevők
ny.l tkozásokra, amelyek minden nök pír kere e len szóval üdvözölte hosszas éljenzése közben elbocsá
konK.,,| kérdésben úgy hagyták el a vezért és megköszönvén kitüntető
totta őket.
G >né>os Gyula ajkát, ahogy azok személyes megjelenését felkérte TalSzalay Frigyes dr. a vidéki szer
lián József ügyvezető elnököt, hogy
a sz". ében születtek, ahogyan azo
kát
zándéku vágyai s nemes tö- tartsa meg beszámolóját a bajai vezetek nevében köszöntötte a ve
zért igaz magyar szívből fakadó,
relt ■ . i diktálták. Annak a politi Move eddigi működéséről. Frene
kának, amit Gömbös Gyula hirdet, tikus taps és éljenzés kisérte Tallián soha el nem rnuló szeretettel.
Feszült
érdeklődés közepette
11 becsületesség és őszinteség a leg- József izzó magyarsággal átitatott

Vitéz Marton Béla díszszemléje és
nagyhatású beszéde a Move
ünnepi ülésén.

emelkedett szólásra a diszegyenruhás vezér :
Bajtársaim I
„A MOVE szellem ápolására és
hirdetésére gyűltünk egybe — kezdte
beszédét vitéz Marton Béla. Mit je
lent ez a szellem? Jelenti az ősi
magyar harci erények ápolását, a
testi kultúra és higiéna fejlesztését
és a nemzetbénitó pacifista eszmék
kiküszöbölését. Vannak fejlődő és
hanyatló nemzetek és kultúrák,
amint hogy vannak fejlődő és ha
nyatló emberek, egyének és típu
sok. A MOVE szellem a fejlődő és
növekvő típus képviselője, vagyis az
a szellem, mely minden magyarban
megkeresi és megtalálja a/t az ér
téket, melyet a kellő helyen a nem
zet szolgálatába állíthat. Tudatosan,
módszeresen és rendszeresen fejlesz
teni ezeket az értékeket : ez a m>
feladatunk. Ezáltal válik lehetséges
sé a kispolgári erények és a sori
közösség tudatának művelése. Mi
Moveisták a testi és szellemi kultúra
harmóniájának vagyunk hirdetői és
meggyőződésünk, hogy ennek a har
móniának fejlesztése a nemzet egye
temes érdekeit akkor szolgálja leg
jobban, ha széles alapokon történik
és a nép legnagyobb rétegeit is be
vonja nevelő munkájába. Nem sport
primadonnákra, hanem sportoló tö
megekre, az életerős generáció mil
liónyi tagjaira van szüksége a MOVEnak és az országnak egyaránt. Ezek
nek az elveknek helyességétől való
meggyőződésünk alapja annak a vi
lágnézetnek, melyet a MOVE szel
lem jelent és büszkén valljuk, hogy
ez az 1918—19-es Move szellem és
lelkűiét irányítja ma is minden lé
pésünket.
Tizennyolc éve dolgozik a MOVE
tábor. A sok akadály közt minden
kor meggyőzte az erős akarat és
lendület, mely a MOVE minden
tagjában és vezetőjében él. Bizo
nyítja ezt annak a 203 egyesületnek
munkája, mely lehetővé tette, hogy
a mostoha világgazdasági helyzet
ellenére is 1935 ben 44 uj egyesü
letünk alakult meg és igy a MOVE
az ország legnagyobb nacionalista
sportközpontjává lett.
A győzniakarás szelleme produ
kálja az eredményeket. Büszkék
lehetünk római diadalunkra, amely
alkalommal a MOVE lövészei győ
zelmesen kerültek ki a fasiszta lö
vészekkel vivott lővészvereenyből.
Az olimpiai csapatban P.elle és

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

olcsón
I

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188
Sarlós a MOVE nevének nemzet
közi viszonylatban is súlyt adlak a
sport világbajnokságok soián, az egri
MOVE pedig az úszók világhírű
bajnokait adta, dicsőségül a nem
zelnek.
Az imént lezajlott gödöllői MOVE
tenniszverseny az ország egyik leg
szebb sporteseménye volt s állan
dóan találkozunk a sajtóban a MOVE
nevével különösen a magyar repü
lés ügyével kapcsolatban Köszön
hetjük ezt annak, hogy ma már a
MOVE 8 osztályában 250 repülőnk
fejleszti a magyar repülőtechnikát.
A turisztika ápolására fokozottabb
figyelmet kell fordítanunk a jövő
ben és erre külön is felhívom
MOVE-vezető bajtársaimat.
Magyarország olimpiai győzelme
minden tekintetben hatalmas propa
ganda volt Magyarország mellett |
Éppen ezért hirdetjük azt, hogy ina
már a nemzeti szellemű sport tá
mogatása nem lehel csak az egyé
nek áldozatkészségéi e utalva, hanetn
nemzeti ügyről lévén szó az egész
nemzeti társadalomnak ki kell ven
nie részét az áldozatok meghozata
lából. „Minden felelős közhivatali
tényezőt arra kérünk, hogy minél
több megértéssel és szeretettel támogissa a MOVE által propagált
nemzeti ügyet. Segítsenek nekünk
elérni azt, hogy a nemzeti sport
közteihei enyhittessenek.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy
egyesületeink nemcsak a sportélet
minden terén végeznek fáradhatat
lan munkát, hanem természetes,
hogy ez a munka szinte már önma
gában véve a magyar társadalmi
élet terén nagy nemzelnevelő mun
ka elvégzését is jelenti.
Éppen ezért mindazoknak, akik
MOVE egyesületeink élén állanak
fontos és felelősségteljes szerep ju
tott a magyar ifjúság nevelése és a
magyar jövő kialakításából s én kö
szönöm nekik azt a sok fáradsá
got, amelyn- k gyakorlati eredmé
nyét örömmel állapítottam meg kör
utam folyamán.
Ma, amikor a körülöttünk zajló

eseményekből mindenki láthatja, geiért, felhangzott a legszebb kö
hogy a kvreszténynemz.eti gondolat szöntés : Becsülettel a Hazáért. Majd
döntő haicát készül megvívni a vö átvonultak az étterembe, ahol kö
rös imperializmussal, ina inindivny- zel 100 terítékes vacsora keretében
nyiunknak ebben a kicsiny ország tovább folytatódott a rajongásig
ban csak egy feladatunk lehet és tisztelt és szeretett vezér ünneplése.
ez az összes rendelkezésre álló
Vacsora után még egy darabig
konstruktív nemzeti erők rendszer
befoglalása, hogy ebből a döntő elbeszélgettek a jelenlévők, majd a
küzdelemből győztesen kerülhessünk bajai szervezet legszűkebb körű
vezetői álkisérték az országos elnö
ki. Az országnak magyar szellem
ben gondolkodó, MOVE eszmékért köt Major József elnök lakására egy
lelkesedő tömegekre van szüksége, i feketére.
hogy diadalmaskodjék
abban a
A páratlan szépségű, lángoló ha
harcban, amelynek küszöbére egész zaszeretetről tanúskodó igaz magyar
Európával, talán az egész földke ünnepség fényét nagyban emelték
rekség minden népével együtt «fa a gyönyörű magyarruhás katymáben az esztendőben elérkeztünk.
riak, a festői egyenruhás c<ávolyiak,
de szépszámmal képviseltette magát
Szűnni nem akaró dörgö éljen
i zés és tapsorkán követte Marton minden vidéki szervezet is.
| beszédét, de beszéd közben is sok
Hétfőn reggel utazott tovább
Bánkuthy László dr. titkára kísére
szor szakította félbe a zajos helyes
lés és lelkes éljenzés. A lélekbe- tében Bácsalmásra.
markolóin szép ünnepség ezzel vé

a keresed adót 5 százalékban ja
vasoljuk. A költségvetés tehát az
eddigi keretek között mozog. En
nek szemelölt tartása mellett a kü
lönféle alapok felhasználásával igye
keznek az egyes szükségese bb fel
adatokat megvalósítani.
Nagyobb hitelkeretet állítottunk
be az uj költségvetésben a vízellá
tási és kövezési problémák, azaz a
kutak és járda javítások céljaira.
A városszépészeti terveket azonban
csak igen kis mértékben lehetett
figyelembe venni.
A vegyesbi/otlság holnap dél
előtti ülésén foglalkozik utoljára a
költségvetéssel A tervezet néhány
n^p múlva nyomás alá kerül, maid
az egyes bizottságok s később a
közgyűlés elé terjesztik.

A szénás kocsiró! a
lovak közé esett és
mindkét Sábát eltör te
Fejbeverte apját egy bácsbokodi gazda egy bajai földműves.
Tegnap délután a Csik-utlegény ásóval.

cába hívták a mentőket, ahol
megfékezni.
az utca kövezetéről egy esz
A kihívott mentők súlyos méletlen embert szállítottak a
koponyasérüléssel a bajai Ró közkórházba.
na-Szanatóriumba szállították
A szerencsétlenség délután
Hangya Istvánt.
4 órakor történt. Lehoczky
A fiatal gazdalegényt a Ferenc földműves szénásszeke
csendőrök letartóztatták és rével haladt a Csik-utcában,
áladták a kir. ügyészségnek, amikor a szekér megbillent és
ahol súlyos testi sértés miatt a gazda a lovak közé esett.
indul meg ellene az eljárás.
Az eséstől mindkét lába térd
ben eltörött, úgyhogy eszmé
letlenül terült el az utca kö
vezetén.
A kihívott mentők a váro
Nem nyújt nagyobb újításokra hitelkeretet
si közkórházba szállították,
Baja város jövő évi költségvetése.
ahol azonnal ápolás alá vették.

Véres családi dráma játszó, dott le tegnap délután Bácsbokodon.
Hangya István 50 éves gaz
da összeveszett fiával Hangya
Sándorral. A veszekedés he
vében Hangya Sándor felka
pott egy ásót és apját agybafőbe verte. A szomszédok
csak nagy küzdelem után tud
ták a dühöngő gazdalegényt

Baja város jövő évi költégvetésének előkészítése ügyében a hét foIvamán három ízben is hosszasan
ülésezett az összehívott vegyesbi; zotlság. Bodolay Tibor főszám.vevő
j a költségvetési ülések szakreferense
a költségvetési vitákról a követke
zőket mondotta : A költségvetés’
üléseken mindenféle kívánságot,

Minden n'
dó,
Az ékszer maradandó.
___ Ékszert órát aj* /dóknak.____________

SZIKLAI MÁRTON

amit a városi előadók vagy a bi
zottság tagjai előterjesztettek, meg
tárgyaltunk. A kívánságok leginkább
az egyes városrészek igényeire vo
nalkozik. Azonban az a megálla
pításunk, hogy lényeges újításokat a
költségvetés keretein belül nem tu
dunk keresztülvinni és pedig azért
nem, mert a pótadót ismételten 60,

— Az arcbőrt elcsúfító számos
tisztátalanság, mint gyulladásos

pirosságok, pörsenések és pattaná
sok, amelyek elégtelen emésztés
következtében támadnak, a tirinészetadla „Ferenc József** keserű
víz használata által — reggelenként
fél pohárral — rövidesen eltűnnek.

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

órás és ékszerészn-él.

Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás esek szakembernél.

Erzsébet királyné-utca 21.

Pontosan járó férfi és női karórák i évi Jótállással mér 6 pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és bnüiémeigeveket a legmagasabb áron veszek.
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Kiscsavolynak is kellene napközi
gyermekotthon, de egyelőre még
a tzentittváni felállítása sem biztos.
A Kinizsi Pál-utcai gyermekintézmény létszámát
csökkenteni fogják.
Jelentettük, hogy augusztus végén
megszünteti Baja város a napközi
gyermekotthonban gondozott gyér
mekek nyaraltatási akcióját.
A nyaralás befejezése egyúttal
újabb gond elé állítja a várost, mert
a túlzsúfolt Kinizzy Pál utcai gyer
mekotthon mai nyolcvan és száz
között mozgólétszámát, minthogy az
túl van a maximumon, most már
elodázhatatlanul le kel] csökkenteni.
A napközi otthon helyisége és a
gondozó személyzet száma csupán
ötven gyermek kielégítő felügyele
tét garantálhatja.
Mivel az alsóvárosi egyetlen nap
közi otthon létszámát csökkenteni
kell, az újabb a Szeníistvánra tér
vezelt napközi otthon felállítása
mindinkább sürgetővé válik. A szentistváni közönség legutóbb már kül
dőltségileg is kérte r napközi otthon
vagy az ovoda megnyitását, mivel
hogy a négyezer lelket számláló

városrész eddig mindkettőnek híjá
val van.
A második napközi otthon terve,
bár a közelmúltban már szinte
bizonyosra látszott a megvalósítása,
— egyelőre még mindig csak vaju
dik. A város nem tudja a napközi
otthont megnyitni mindaddig, mig
a belügyminiszter a dologi kiadá
sokhoz megfelelő államsegélyt nem
nyújt. A szentislváni ovoda ügye
tehát annak ellenére, hogy a szep
temberi kisgyülés is foglalkozik vele,
még nem véglegezett.
Máskülönben sürget már a har
madik ugyanos-ik szükséges nap
közi otthon felállításának kérdése
is. Kiscsávolyban mutatkozik lég
inkább szüksége, hogy napközi
gyermekotthont állítsanak a már
meglevő másik kettő mellé, nv-rt
ezzel az eloszlással valamennyi kül
városi és munkába járó család el
tudja helyezni a gyermekét.

Meghalt a kórházban Fajszi Sándor, akit
szombaton éjjel Érsekcsanádon
a saját vadászfegyverével sebez
tek halálra.
Parázs verekedés volt szombattól
vasárnapra virradó éjjel Érsekcsanádon az egyik vendéglő előtt Elő
zetesen bent mulatott Fajszi Sándor
31 éves Csanádi ember és több társa.
A mutatásból az utcán verekedés
keletkezett. Fajszit többen is meg
támadták. Erre Fajszi hazaszaladt
a vadászfegyverért s azzal kezdett

hadonászni. A másik front kicsa
varta kezéből a fegyvert, mely vala
hogy elsült s Fajszinak a jobb comb
ját szélroncsolta.
A szerencsétlen emberi igen súlyos
állapotban szállították a kórházba,
ahol tegnap délután a nagy vér
vesztés következtében meghalt.

A Rákóczi utcán
végig... avagy csak
tükörablakot
érdemes betörni.

gott rendőrért, mivelhogy több
tükörablak is maradt még az
utcában. A rendőr le is csen
desítette Bácsi vitézt, aki ak
koráig Bozics László házán 8,
Kincses Lajosnénál 2 üveget
bevágott.

Bácsi Miklós Klapka György
12 számú lakos különvált a
feleségétől és tegnap délelőtt
egy kis -sziverősitővel ellátva,
vészes hangulatban neki vá
gott a Rákóczi Ferenc utcá
nak.
Az innivaló jó volt : az ön
érzet is dagadt és Bácsi Mik
lós visszatérő testi erejét csudamod felvillanyozták az egyre
másra feltünedező fényes tü
körablakok. Keményre szorí
tott ököllel bevágta az egyik,
majd a másik és sorba a töb
bi ablakot. — Ez is szép tü
körablak — kiáltott fel ártat
lan örvendezéssel és már ala
posan felvérzett öklét ismét
belementette a szép fényes
üvegbe.
Végre is Márton István szobrásztanonc kerékpáron elrobo-
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A has gyakori teltsége.

SZÍNHÁZ.

a rekesz eiősebb fültolódása, májtájéki fájdalmak, emésztési nehéz
ségek, gyomotbélhutut és zárgaság
a természetes „Ferenc József** ke•erüviz használata által megszüntet
hetők és az agy, a szem tüdő vagy
szív felé irányuló vértódulások elleti
súlyozhatok. Nagynevű ötvösök iga
zolják, hogy a Ferenc József víz
zel — kivállkép az ülő életmód
következtében jelentkező baloknál
és a kritikus kor betegségeinél —
feltűnően jó eredményeket lehet
elérni.

Nagy érdeklődés előzi meg a pé
esi Nemzeti Színház idei sziniévudját, amely bővelkedik a budapesti
nagy színházak hatalmas sikert el
ért operett és prózai újdonságaiban.
Az újonnan szervezett Fodor tár
sulata iránt a legnagyobb fokú bi
zalom nyilvánul meg a kérlelek be
szer nézésénél.
Már az első hét miisorában öt
pi emierben gyönyörködhetik a vá
ros szinházkedvelö közönsége, ame
lyekben a társulat négy uj kiváló
tagja mutatkozik be. A szombati
— Áthelyezés. Havassy Sándor ünnepi megnyitó előadáson SzékelyMáv állomáselöljaró a pécsi üzlet hidy Adrién és Harcos Irén ujpart
vezetőség Pörböly állomásról Baja nerét, Pető Endréi ismeri meg a kö
állomásra helyezte át szolgálatié- zönség. Vasárnap este az operett
felre.
társulat három országoshirü kiasz— Vasárnap filléres gyorsot szisa mutatkozik be a Budapest—
indít a Máv Bajáról Pécsre. Szep
Wien cimii operett újdonságban.
tember 6-án indítja a Máv az idén Ohay Baba, az Erzsébervárosi Szín
a második filléres gyorsot Pécsre, ház legnépszerűbb primadonnája,
a Dunántúl gyönyörű és igen szí Kőrössy Zoltán, ugyancsak az Er
vesen látogatott centrumába. A fii
zsébetvárosi Színház táncoskomikusa,
léres gyorson va'ó részvétel oda- Szalma Sándorral hamarosan kö
visjza 2'40 pengő A jelentkezése zelférkőznek a bajai közönség szi
ket már most elfogadja a menet véhez.
jegyiroda.
Két estén át kerül bemutatásra a
Debreceni 2 es huszárok. Három
Laptulajdonoa ;
órás kacagást biztosit ez a darab,
0 r. K N É 1 V U H g L
amelyben a humor versenyre kell a
békevilág boldog bájával. Csütörtö
Fizessen elő
kön Meller Rózsi világhírű újdon
sága, a Vallomás kerül színre.
a baja-bAcskAra.

URÁNIA
Szerdán és Csütörtökön

Beiratkozások a Liszt Ferenc*
Kör áll. eng. zeneiskolában.
(Uj helyisége: Mátyás király-tér 13)

Szeptember 1 tői minden nap
8—12 ig lehet beiratkozni a zon
gora , hegedű , magánének-, brácsa-,
gordonka (cello), nagybőgő- és ze
neszerzési tanszakokra.
Vidéki tanulók kedvezményes havi
vasúti tanuló bérletjegyet válthatnak.
Bővebb felvilágosítást nyújt az is
kola igazgatósága az iskola uj he
lyiségében : Mátyás király-tér 13.
szám alatt.
SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes

otthont és ellátást
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy
íöldvagyonnal i iró egyénnek.

SHIRLEI TEMPLE

Kacagó szemek
Vígjáték 12 felvonásban.

Kísérő filmek :

Expedíció nyomában

Ali Pimpi és a 40 rabió

Pimpi a cirkuszban

Híradó!

1916. szeptember 1.
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Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

P száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia

FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnald u. 13,
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
(Sugovica pait) Telefon : 195.

Telefon : 42.

W Kí fi
C Szenkereikedelms
1
! IL asl Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 5. Telefon: 52.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Hófehér darabos mész

D0R0GI»”°"K0KSZ

Nagyszilárdságú portlandcement
teljes vagonban bármely állomásra és c'unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

0®8@3Í tojásszén
Dorogi diószén

I

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli
szolgálatot tart

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

■
| Grünhut ét Tárta
a

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

augusztus 31-töl szeptember 31-ig

GYARMATI EMIL
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára.

A Máv. menetrend május 15-től:
érkezés
perc

Honnan?

Indulás
óra perc

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

/9

Gara

20

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

32

1 lercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

42

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

,9

26

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár, Sárbogárd.
Budapest

19

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék

9

57

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

7

13

•

5

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Hová?

7

/4

01

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

/4

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

/6

47

Pécs, Rátaszék, Baia

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 gyor9

19

58

Ujdombovár, Pécs,
Bálaszék

18

55

Bátaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest

23

4!

Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23 ' ’55

23

08

Bpest, Sárbogárd

23. 49

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Bakanek «> Gsldberger
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest, Csikéria

Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

falszigetelő

kőpor

Dunakavics

Fütsiink-fözzünk dorogi sajtolt koksszal!

►

és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modem kivitelben készülnek.

