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BAjA-BÁCSKA
■xarkeaxtO es telelőt kiadó . ELŐFIZETÉSI ARAK:

Helyben negyedévre 6 pengi
Helyben egv hónapra . 2 pengi

Szerkesztőség kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Inog a fföld.
A spanyol események alaposan 

bele harsognak az izgalmaktól amúgy 
is remegő európai politikába. A 
testvéri vértől feldühödött elemek 
irg. inatlan rendet vágnak egy
másból és ma még teljesen belátha
tatlan az, hogy hova fog vezetni ez 
h véres harc.

Vájjon mi az oka ennek a véres 
földindulásnak ? Ha az indító okot 
keressük, nem kell Spanyolországba 
menni, meglelhetjük azt mindenütt, 
ahova csak a fehér kultúra ér. Az 
elégedetlenséget világszerte a mai 
irtózatos vagyoni eltolódások kel
lették életre, nemkülömben az, hogy 
a mii munkásságnak a régihez ha
sonlítva sokkal szélesebb a látköre, 
de annyival magasabb élet az igénye 
is. Mit jelent ez, bő terméslhozó 
munkájáéit nem elégszik meg a 
megállapított bérrel, hanem részese
dést követel a jövedelemből. Ezt 
láttuk a legutóbbi francia esemé 
ny> knéi is, megmozdultak azok a 
hatalmas erők, melyek a vagyoni 
eltolódásokat egyengetni szeretnék.

Akár lélektanilag, akár hideg 
számokkal boncolgatjuk az esemé
nyeket, a kiegyenlítődésért folyó 
harcot látjuk mindenben és min
denütt. Egész Európa ál és át van 
szőve titkos hálózatokkal, melyen 
keresztül irányítják, szövögetik for
málják a jövő uj képét. Ahol az 
ellentétek kirobbannak, olt életre- 
halálra kel a küzdelem, ez pusz 
titja ma Spanyolországot, ennek 
halvány előjátéka volt a francia 
munkásság megmozdulása. Az uj 
irány, az uj elv, mint valami raga
dós métely harapódzik országról 
országra. A mozgalomnak irányítást, 
vért és életerőt az az állam ad, 
m úgy véli, hogy megbirkózott 
már i nagy feladattal. Talán mon
danunk sem kell, hogy ez az állam 
Szov ii ^Oroszország, nagy földrajzi 
fekvésével és hatalmas arányú né 
peseu..Vel. Oroszország nemcsak 
népr, de lermészt ladta dús kin 
estit is beállította a nagy cél szol
gál.:'.,ba. A világszerte kirobbanó 
fcs‘ ó • nyékben mindenütt benne van 
ü ' -jel keze.

■’ •'■•ős, hogy ebbe a durva te 
nyél: kapaszkodott a magas kul- 
lu,; Franciaország is. Tudjuk jól, 
hogy , szerűségből, de ez mit- 
S|J|” ■ yhit a dolgon. Ha a békék

kor másként gondolkoztak 

volna, ma nem lenne okuk a né
metektől való rettegésre. Ez a fran
cia szovjet barátkozó* még igen 
keserű órákat hozhat Franciaország 
nak. Az események lassan érlelőd 
nek, azonban az elindult lavina 
mindent hengerelve halad a maga 
utján.

Nálunk, hála a Mindenhatónak, 
még ezideig teljes a rend, zavarta
lan a békesség. E pillanatnyi nyu 
godtságban sem szabad elhízni ma 
gunkat, mert ha a forgatag jő, ne 
künk is sodródni kell az árral.

Elkészült Baja város őszi mségmunks 
tervezete, még csak a kormányhatósági 

jóváhagyás hiányzik.
Horváth Béla műszaki ta

nácsos, a városi mérnöki hi
vatal vezetője és Nagy András 
műszaki tanácsos elkészítették 
a város őszi és téli inségmun- 
katervezetét. A program meg
lehetősen nagy vonalú és tel
jes megoldását biztosítaná a 
munkanélküliség problémájá
nak.

Jóváhagyás végett most kül
dötték fel a tervezetet az il
letékes minisztériumokba és a 
kért államsegélytől függ, meny
nyit és milyen mértékben si
kerül a tervezetből megvaló
sítani. Minthogy Baja még min-

Uj székhazába körözött és októberi 
nagy programjába készül a bajai 

Liszt Fe^renc-Kör.
A Magyar Rádió is közvetíteni fogja a Liszt-emlékhang-

ver»eny
A Mátyás király lér 13. számú 

házban, úgyszólván a város szive 
ben megkezdette őszi munkaeszlen- 
dejét Baja városnak a zenekultúra 
tekintetében számottevő intézmé
nye : a Liszt Ferenc Kör államilag 
engedélyeze l zeneiskolája. Az. uj 
iskola és körhelyiség nemcsak köz 
ponti fekvése miatt igen előnyös, 
de bir azzal a remek tulajdonság 
gal is, hogy megnagyobbított, több 
kényelmet biztositó keretei között 
hivatását is több eredménnyel szol
gálhatja.

Ebben az uj és kellemes keret 
ben készül a bajai Liszt Ferenc 
legközelebb megvalósításra váró

Csehország remegése folytán vesze
delmes szomszédságba jöttünk a 
ssovjeltel, jó lesz tehát, ha mi is 
felkészülünk minden előre Aein lát
ható eseményre. A spanyol esemé
nyek borzalmasságát aligha élné 
túl nemzetünk. Mi a kötelességünk 
tehát? Rendületlenül és becsülettel 
állni a vártán, amig az európai 
események elcsendesednek vagy 
összecsapnak. Ha tisztán látunk, 
akkor megtaláljuk a helyes irányt 
is, amerre a végső esetben halad 
nunk kell. K. V.

| den esztendőben tekintélyes 
államsegélyt élvezett az őszi 
programot az idén is ehhez 
méretezték.

A feltétlenül előtérbe he
lyezett tervek között van az 
utépitési programok folytatása, 
a Kamarásduna további part
rendezése, a Vörös-hid mellett 
a Vajas medrének kiárkolása 
a megkezdett erdősítések, va
lamint a fásítások folytatása.

Hogy ezekből és a többi 
programokból is mi juthat va
lójában kivitelre azt a kor
mányintézkedés az államsegély 

i összege fogja meghatározni.

műsorát.'
| nagyszerű programjaira. Ezek sora 
j bari is első helyen áll és nemcsak 
I mint nívós zenekulturális megmoz

dulás, de mint társadalmi esemény 
: is igen-igen előkelő osztályozásra 

számíthat a bajai Liszt Ferenc em
i lékhangverseny. Október elején lesz 

az a nagyszabású estély, mely azért 
is jelentőséggel teljesnek Ígérkezik, 
mert műsorát a Magyar Rádió is 
közvetíteni fogja.

Hogy a programja mindenképpen 
i komoly és értékes lesz, arra garan- 
j cia a Kör eddigi múltja, mert a 
i bajai zeneértő közönség nagyon is 
; tudja méltányolni azt a kivételesen 

nemes művészetet, amit a Liszt Fe

renc Kör nyilvános szereplései je
lentenek. Az októberi nagy prog
ramnak külön lokális érdekességet 
ad az a körülmény, hogy a műsor 
zenei részét teljesen Bqa nyújtja.

Az érdeklődés központjában álló 
októberi estélyen kívül a szép és 
nemes programok egész, skálájával 
szolgál a Liszt Ferenc Kör uj mun
kaéve.

Értékes Árpád-kori 
leletek Jánoshalmán

Jánoshalmán az illancsi-ut 
építésénél értékes leletekre 
bukkantak a kubikos mun
kások.

Ásás közben néhány telje
sen ép csontvázra bukkantak, 
melyek mellett aranypénzek 
és különböző ékszerek : kar- 
perecek, fibulák feküdtek.

A munkások rögtön jelentést 
tettek az államépitészetí hiva
tal munkavezető mérnökének, 
aki rögtön értesítette a Nem
zeti Múzeumot.

Az érdekes leletek hírére a 
Nemzeti Muzeum azonnal le- 
küldte dr. László muzeum őrt, 
aki megállapította, hogy a 
csontvázak a vezérek idejéből 
valók ; mongol eredetre valla
nak, a pénzek bizánci erede
tűek.

Az ásatásokat a muzeumőr 
felügyelete alatt folytatják.

Tegnap volt Baján a kalocsai 
egyházmegyei missziós 

papok gyűlése.
A kalocsa-egyházmegyei papok 

Missziós Egylete tegnap délelőtt 
tartotta közgyűlését, Baján a Kato
likus Egyesülés székházéban.

A közgyűlésen dr. Wiederkehr 
József kanonok, pápai prelálus el 
nökölt előadói között volt a pécsi 
egyházmegye kei tudós missziós 
papja dr. Braun és dr. Hauzer a 
bátaszéki plébános

Az egyházmegye missziós tevé
kenységéről dr. Szed'av István ér
seki spirituális számolt be, dr. Braun 
pedig nagy érdeklődés mellett ní
vós előadásban ismertet e missziós 
tapasztalatait. A közgyűlésen sokan 
vetlek részt az egyházmegyéből.
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Diákok! Sapkát, táskát, harisnyát. a I ga ba 
svettert. tornacipőt, nadrágot, UILS|UI| 
tricot. ernyőt, zsebkendőt stb. - *

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
B a j á n. Telefon; 188_____________ ______________

Bérmozgalom miatt 
sztrájkot kezdtek a I 

bajai szobafestő
segédek.

A nyolcórai munkaidő bevezetése 
a szobafestő iparban is érvénybe 
lépett. Mivel a l.ecsökkentett munka
idő csökkent fizetést von maga után 
a bajai szobafestő segédek tegnap 
sztrájkba leptek.

A béimozgalommal kapcsolatos i 
sztrájk valószínűleg néhány napon | 
belül békés kibontakozáshoz jut.

A mesterek és segédek között 
ugyanis csekély differenciák vannak 
a munkabér megszabását illetőleg s 
igy bizonyosra vehető, hogy a 
sztrájk néhány napon belül véget 
ér s a mázolóiparban ismét helyre
áll a rend.

Vakmerő trafikrablás 
egy Rókus-utcai 

trafikban.
Vakmerő betörés történt szom 

hatról vasárnapra virradó éjtszaka a 
Rókus utcában.

A Rókus utca 47. szám alatti 
házban van Kelt Jánosné trafikja. 
Az asszony reggel, amikor trafikját 
ki akarta nyitni, rémülten látta, 
hogy a tőzsdébe betörtek.

A betörők lefeszítették az üzlet
ajtóra szereit kereszlvasat, a lakatot 
letör ék s a belső üvegajtót betör
ték. A betörőket ugylátszik senki 
sem zavarta meg munkájukban, 
mert a tőzsde pénztárából az utolsó 
fillérig mindent elvittek él a do
hányt is alaposan megdézsmálták.

A rendőrség erélyes nyomozást 
indított a betörők kézrekeritésére. 
A gyanú az., hogy a betörést a 
helyszínnel és a körülményekkel 
igen ismerős ember követhette el.

SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes 

otthont és ellátást 
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy 

íöldvagyonnal túró egyénnek.

Titulescu búcsúra készül, amiért kibuktatták 
a kormányból.

Titulescu, aki néhány nap 
óta mocsárláz rohamokban 
szenved és orvosai véleménye 
szerint súlyos beteg, nem tit
kolja felháborodását és sza
bad folyást enged ügyének.

Személye ellen irányuló 
cselszövést emleget és úgy lát
szik, bosszúra készül.

A kibuktatásáról szóló hir 
vétele után azonnal erélyes 
szavakkal adott kifejezést mél
tatlankodásának és elképedé
sének.

Azt természetesnek tartotta,

Huszonötezer pengőbe kerül 
a Váradi érsek-ut kövezése.

Tovább parkosítják az Erzsébet királyné-utcát és a 
Kamarásduna hídfőit.

A városfejlesztési munkálatokat j 
szeptemberben igen élénk tempóban 
kezdik meg, illetve folytatják tovább. 
A napokban Írják ki a mérnöki hi
vatalban a Várady Érsek ut köve
zésére a pályázatot. Betonalapos kis 
kőkocka burkolattal kiépítik az ősz 
folyamán a vasúttól a vámfelé ve 
zető szakaszt, mintegy 3 5 kilómé
ter hosszban. A tartós, de költséges 
kőburkolás a városnak 25 000 pen
gőjébe kerül.

A kamarásdunai vasbetonhidhoz 
a bejáró utak rövid időn belül el
készülnek, ezt követően parkíroz
zák a hídfők területét ahova pa
dokat is állítanak. A tervezett újí
tások a Kamarásdunának feltétlenül 
előnyére szolgálnak.

A városszépészeti programnak

A románok elkobozták a nagyváradi 
premontreiek egész vagyonát.

Újabb felháborító merénylet tör
tént az erdélyi magyar katolikusság 
ellen. A nagyváradi premontrei rend 

hogy neki is, mint mindenki
nek egy nap át kell adnia he
lyét valakinek, de sohasem 
tételezte fel, hogy távollétében 
és megkérdezése nélkül ütik 
ki a nyeregből. — Az ellenem 
irányuló cselszövés eredetére 
világot fogok vetni. Fenntar
tom teljes cselekedési szabad
ságomat.

A Temps szerint Títulescut 
túlzott szovjetbarát érzelmei 
miatt ütötték ki a kormány
ból.

egyik legtöbb szimpátiával kisért 
mozzanata lesz a fásitásra alkalmas 
területek további rendezése és pe
dig elsősorban az Erzsébet királyné
utca esik számifásba. A hosszú út
vonal felső szakaszán a már meg
kezdett parkosítást folytatják és a 
fasoiok közé ide is padokat állíta
nak.

Ha ezt a fásítási tervet sikerül 
életképessé tenni, ez az útszakasz 
igen kellemes látványt fog nyújtani 
de természetesen minden igyekezet 
kárba vesz, ha a közönség, a kö- 
zellakók nem látják be, hogy itt 
rájuk is feladat vár, legalább annyi, 
hogy minden háztulajdonos a maga 
területén némiképpen felügyeljen a 
rendre.

gimnáziumát, templomát, rendházát 
és minden ingatlan vagyonát egy
szerű telekkönyvi átírással elkoboz

ták és a román államra Írták át.
A telekkönyvi hatóság erről a 

bekebelezésről még csak nem is 
értesítette a rendet és aa egész át 
írást azzal indokolták meg, hogy 
1870 ben a magyar állam adott 
területet a rendnek gimnázium épí
tésére. Tehát állami területről van 
szó. Ezt a felháborító és átlátszó 
álokoskodást a járásbíróság hírhedt 
rmgyarfaló Onisofor Ghibu egye
temi tanár egyszerű beadványára 
vette be végzése indokolásába.

A premontrei rend az eljárás el
len felfolyamodást jelentett be és 
Erdély egész katolikussága mérhe
tetlen felháborodással és megdöb
benéssel fogadta a román kormány 
újabb magyarellenes merényletét.

A pécsi ipari vásárra 
megy a bajai 
filléres gyors.

Vasárnap szeptember 6-án 
ipari vásár lesz Pécsen. Erre 
az alkalomra a Máv, Bajáról 
filléres gyorsot indít Pécsre. A 
programnak bajai viszonylat
ban feltétlenül sikere lesz, 
mert ilyenkor a fürdőszezon 
végén a vizmenti ember már 
szívesebben hagyja el a Dunát. 
Az ut odavíssza 2'40 pengő 
az ipari vásárra a belépőjegy 
60 fillér. A jelentkezéseket 
már most átveszi a Menetjegyi
roda. Az indulás illetve érke
zés idejét még nem közölték.

Baján van 
vitéz Feketekovács 

Győző a polgári fiú
iskola uj tanára.

Jelentette a Baja-Bácska, hogy a 
városi iskolaszék óradíjas tanárnak 
meghívta vitéz Feketekovács Győző 
polgári fiúiskolái tanárt, aki a pol
gári fiúiskolánál fog működni. Vi
téz Feketekovács Győző neme k 
mint pedagógus bir kitűnő képesi-

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 járó férfi és női karórák 2 évi jótállással mér 6 pengétől,

es briiteámsAtsvaket a l®én»agasabb áron vesztek.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.____________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat
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fessél, hanem ismert és népszerű 
sportember, a szegedi KEAC egyik 
legjobb játékosa, aki a baiai sport* 
'.{illőkben is hamar népszerű lesz. 
A szimpatikus fit. tál tanár most ér
kezett Bajára és a polgári fiúisko
lánál a mezögazdaságlan földrajz, 
és egészségtan szakot fogja ellátni, 
amellett természetesen a bajai sport
életben is tevékeny részt akar venni.

Seiratkozások a Liszt Ferenc- 
Kör áll. eng. zeneiskolában. 
(Uí 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
neszerzést 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.

GAZDAG CIRKUSZ!
Nemcsak vidéki de fővárosi vi

szonylatban is bámulatos előadást 
láthatunk szombat estéről estére, az 
itt vendégszereplö cirkuszban. Va 
lóban a legnagyobb utazó vállalat 
pazar műsorát élvezhetjük a hatal
mas sátor alatt.

Frenetikuz taps orkán jutalmazza 
Takács egyensúlyozó n)Ü¥és? min
den mutatványát. A 2 Romes haj
meresztő mutatványát a magasban 
visszafojtott lélegzettel ámulva nézi 
a közönség ilyet vidéki cirkuszban 
alig látni.

A bohócok meglepetésre elsőran
gúnk. Bravúros biciklinmtalványok, 
a maguk nemében páratlan Könyöt 
testvérek, zsonglőrkedések, exentii- 
kusok, szebbnél szebb hölgyek, csil
logóan pompázó ruhák emelik a 
műsor gazdag nívóját. Minden este 
változatos műsorával a Gazd g Cir
kusz valóban olyat produkál, ami 
felülmúl minden várakozást és meg 
éidemel minden támogatást.

HÍREK
— Eljegyzés. Ifjú No’l Ferenc 

és Kemény Izabella jegyesek.
— Hivatalban a helyettes pol

gármester. Dr. Puskás Dezső Baja 
város h. polgármestere szabadságá
ról visszaérkezett és hivatalát ma 
átvette.

— Szombaton lesznek a város 
gyűlései. Baja város szeptemberi 
kis- és közigazgatási bizottsági ülé
sére az előkészületek megtörténlek.

— Agy- és szlvérelmeszese- 
jedésben szenvedőknek megbe
csülhetetlen szolgálatot tesz az eny 
hv természetes „Ferenc József * ke* 
serüviz azáltal, hogy a távcsatorna 
i irtaimat kíméletesen levezeti és az 
• itiésztőrendszer működését bizto 
•san elősegíti.

— Eltemették Béldi Sándor ny. 
yailltl felOgyeldt. Súlyos gyász 
érle dr. Béldi Bélái, az ismert nevű 
és tekintélyes bajai ügyvédet, va 
lamint Béldi Mihály buda pesti min. 
számv. ny. főtanácsost Testvérbáty- 
juk Béldi Sándor, az. egykori kassa- 
oderbergi vasút ny. felügyelője au
gusztus 29-én hosszas és kínos 
szenvedés után életének 73 ik évé
ben Baján a közkórházban elhunyt. 
Béldi Sándor földi maradványait 
tegnap délután 2 órakor a kórházi 
ravatalozóból az evangélikus t gy- 
ház szertartása szerint temették el. 
Az öregur halála Baján általános 
részvétet keltett.

— Talált pénz. Találtak kisebb 
pénzösszeget tárca és zsebkendővel, 
ugyancsak találtak egy tárcát kisebb 
pénztartalommal. A rendőrség fel
hívja a jogos tulajdonosait, hogy 
kellő igazolással az államrendőrka
pitányság 52. sz. helyiségében a hi 
vatalos órák alatt vegye át.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kik nél az igen nagy nedv- 
dusság mindenféle tünete, mint 
gyors elfáradás, elbágyadás, a telt- 
ség érzete gyakran jelentkezik, fel
tűnően kedvező hatással szokott 
járni, ha három hétig naponta 1 
pohár természetes „Ferenc József* 
keserű vizet isznak.

— Szombaton este tartja meg
nyitó előadását a szentistváni 
Kultur Mozgó. Hoszu tárgyalások 
és készülődések után a szentistváni 
mozi mégis megnyílik. A megnyitó 
előadás szombaton este fél 9 óra
kor lesz Móricz Zsigmond filinesitett 
darabját „Légy jó mindhalaiig" mu
tatja be a továbbra is Kultur Mozgó 
néven működő szentistváni mozi. A 
megnyitó előadás teljes műsora ma
gyar : egy vidám Kabos-műsor és 
híradók szerepelnek a programon, 

A mozit Csuzda Viktor és Repp 
Jakab a bácsalmási mozi tulajdo
nosai vezetik és a közönség érdek
lődéssel várja milyen eredménnyel.

— Tanévnyitás a gimnáziumban.
Az évnyitó munkák rendje a gim 
názítimban következő : szeptember 
4-én javító, 5-én különbözeti vizs 
gálatok, 6 án, vasárnap, nincs semmi 
iskolai munka, 7-én csak egy nap 
— beírás 8 órától kezdve : a be 
irás dija 46 P, egész évi tandíj 65 
Pengő. 8 án Veni Sancle, 9-én év
nyitás és törvényolvasás, 10 én kez
dődnek az előadások. Mindenről 
bővebben tájékoztat a hirdetés a 
gimnázium ajtaján.

— Madrid folyója minden reg
gel tele van pőrére vetkőztetett 
emberek holttesteivel. Borzalma
san pusztít még mindig a vörös ter
ror Spanyolországban. Igen sokszor 
előfordul, hogy az agyonlőtt vagy 
agyonkinzott áldozatok tetemeit 
örült sebességgel rohanó gépkocsik
ból dobálják az úttestekre. A mad 
ridi kórházak betegei nem tudnak 
aludni és pihenni az utcákra dobált 
emberrencsok borzalmas üvöltései 
miatt. Maleja diktátora egy borbély 
segéd, aki ingujjban ül a polgári 
kormányzó szobájában és reggeltől- 
estig halálos Ítéleteket ir alá.

SPORT.
— BSE Kelebia 3:2. Csak ne 

héz küzdelemben tudott győzni a 
BSE. Az első dugót a kelebiaiak 
szerezték. C'-ak ezután jött föl a 
BSE, de sok támadást védett a 
kelebiai kapus, aki a (mezőny leg
jobbja volt.

A bajai alosztály őszi 
sorsolása.

A sorsolás a következő ;
Szeptember 6. BTSE—BMTE, 

BSE—Bácsalmási Move TSE— 
Bácska, NSE-DVOGE.

Szeptember 13. Bácska — BSE, 
NSE-TSE, DVOGE—BMTE, MTE 
—MOVE.

Szeptember 20. BSE—TSE, BTSE 
-Bácska, DVOGE—MOVE, MTE 
-NSE.

Szeptember 27 BMTE—MOVF., 
Bácska—DVOGE, TSE-MTE, NSE 
—BTSE.

Október 4. BSE—BTSE, TSE— 
BMTE, NSE—Bácska, MTE— 
DVOGE.

Október 11. Szövetségi nap.
Október 18 Bácska—MTE, BMTE 

-NSE, TSE-MOVE, DVOGE— 
BSE.

Október 25. BMTE—Bácska, TSE 
—BTSE, NSE—MOVE, MTE—BSE.

November 8. BSE—NSE, BTSE 
—MTE, DVOGE—TSE.

tói®
«e==r

Szerdán és Csütörtökön
SHIRLEI TEMPLE

Kacagó szemek
Vígjáték 12 felvonásban.

Kisérő filmek :

Expedíció nyomában
Ali Pimpi és a 40 rabló 

Pimpi a cirkuszban

Híradó!

November 15 BMTE—BSE, Bács
ka -MOVE, DVOGE-BTSE.

Október 22. BTSE—MOVE, 
MTE—BMTE.

I .aptulajdonos :
Or. i'Nf’V LfiHÍL.

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai ÍFJS Fá^l mellékbe- 

szobás és ELMv W iyiségekkel 
ellátott csalAdi ház.

E'deklodni : v. Ocsai József kőmi- 
vés mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

lehet.

t Drágszél község
(kalocsai járás)

kovács segéd
azonnali vegyes munkára 
FELVÉTETIK.
Cím : Kollár Ferenc 

kovácsmester.

Jánoshalmi vasúti resti ven
déglő és szálloda azonnalra 

bérbeadó 
és átvehető. Helyszínen lehet 

érdeklődni.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

S

1
1
1

1
1
1
1

— 44
— 56
— ■20

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

DOROGI KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

DorOSÍ tojásszén 
OOíOfii diószén 

Kém w és iágj? tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és Társa bTja

A Máv. menetrend május 15-tei:
Érkezés 11 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, Sárbojjárd.

Budapest

7 40
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, SárbogárJ, 

Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárdi. 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja !4 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 ii 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

j
23 | 41

Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

231
08 Bpest, Sárbegárd 23 49

Bátaszék. Ujdombovár, 
Budapest

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított altác, tölgy-, szil- és tágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wieseí Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

O t? » T? C Szókeretkedelmi 
w E 0 E Részvénytársaság

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

Hófehée- darabos mész
Nagyszilárdságú poriíandcement 

Bunakavks köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < una parti rak
tár unkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése elüti saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjsü 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 31-töl szeptember 31-ig
GYARMATI EMIL 

Or. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek e, Goklberger
könyvnyomdája

Baja, fareEsciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK ■

PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
IR


