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A titkos választói jog.
A választójogi reform kér

désében komoly lépés tör
tént a megvalósulás felé.

Gömbös Gyula miniszterel
nök hozzájárult ahhoz, hogy a 
titkos választói jog előkészíté
sére Sztranyovszky Sándor 
házelnök elnöksége alatt párt
közi bizottság alakuljon.

Fontos ez a lépés külpoli
tikailag és belpolitikailag egy
aránt. Külpolitikai szempont
ból annak a bizonysága a ja
vaslat mostani előkészítése, 
hogy a kormány a nemzetközi 
helyzetet annyira megnyugta
tónak tudja, hogy ezzel az 
egész nemzet életére sorsdöntő 
jelentőségű kérdéssel meri fog
lalkoztatni az ország politikai 
közvéleményét.

De belpolitikai szempontból 
is jelentőségteljes a lépés, mert 
annak a bizonysága, hogy a 
kormány megítélése szerint a 
gazdasági viszonyok annyira 
normálisak és szilárdak, hogy 
nem kell félni a szélsőséges 
demagógiától a felelőtlen, iz
gató, lázitó elemek felülkere- 
kedésétől.

Valószínű, hogy a pártok 
fiókjaik mélyén jó néhány ter
vezetet rejtegetnek ; valószínű, 
hogy hosszas tárgyalások előzik 
majd meg a javaslat megszü
letését ; valószínű, hogy azok 
a rejtett gazdasági, politikai, 
szociális és társadalmi erők, 
melyek a nyílt szavazásos 
rendszer mellett úgy ahogy 
egyensúlyban tudták egymást 
tartani, most eruptív erővel 
fognak érvényesülésre töre
kedni.

Kétségtelen, hogy uj erők, 
uj értékek fognak a politikai 
közélet szinterén megjelenni.

De épen ezeknek az uj 
erőknek kell lojálisán hono
rálni a kormány bizalmát s 
javaslataikban tartózkodni min
den olyan tendenciától, mely 
a nagy nehezen helyreállított 
gazdasági rendet felbontani al
kalmas.

Gömbös Gyula miniszter
elnök megtette a lépést a szé
les néprétegek felé ; a széles 
néprétegek vezetőinek is érez- 

niök kell a felelősség súlyát s 
a piactér dobogójáról, a ta
nácstermek zöld asztalainak a 
tárgyalási modorát kell meg- 
honositaniok. A nép ugyan 
gyorsan felejt, de a piacterek 
hordóin elhangzott dübörgő
frázisokat nem felejti el egy- I

Budavár visszavétele.
Országraszóló ünnepségek kereté

ben emlékezik meg Magyarország, 
de joggal mondhatjuk egész Európa 
Budavár visszavételének 250 éves 
fordulójáról.

Ez. a nap ünnepe a kultúrának, 
ünnepe a kereszténységnek, de ün
nepe kell, hogy legyen sok olyan 
magyarnak is, kinek ősei a török 
megszállás megszűnése után vándo
roltak be ide a magyar területre.

Németajkú polgáraink legnagyobb 
része ettől az időtől kezdve tele 
podtek le Magyarországon és vál
tak jó magyar állampolgárokká.

Nézzünk körül az országos ünne
pély vezető egyéniségei között, azok 
névsora is azt igazolja, hogy a ma
gyar nemzet milyen szeretettel fo

Ez is bajai különlegesség: 
gyermekes családok számára nincsen 
kiadó lakás.
Síró asszonyok 
bajai háziúrtól a

Baja város közgyámi hivatala — 
mely amúgy is élénk gócpontja a 
szegényemberek keserveinek, most 
újabb anomáliák, mondhatnánk 
úgyis : városjelenségek miatt hangos. 
A közgyámi hivatalban napról-napra 
síró asszonyok jelennek meg, akik 
keserűen panaszolják, hogy nem 
kapnak lakást.

Kisirt szemű fiatal asszony izga
tott hangon panaszkodik:

— Három gyermekem van, de a 
háziurak ma már az egyet is sokal
ják. Ahova csak lakásért fordultam, 
mindenütt a gyermekek száma után 
kérdezősködtek és a tényeket hallva 
nyomban elutasító választ adtak.

Hiába bizonyítgattam tanukkal is, 

könnyen mert azok szinte 
mennyországot Ígértek min
denkinek és vájjon ki képes 
a mai viszonyok között sokat 
nyújtani ?

Reméljük, hogy a magyar 
nemzeti géniusz megtalálja 
majd a leghelyesebb utat, mely 

i biztosítja számunkra a nemzeti 
gondolat, a társadalmi igazság 
lehető tökéletes érvényesülését.

gadta kebelébe a törők népdulás 
alatt elnéptelenedett területekre a 
nyugati, de egyben a déli részek 
felül bevándorlókat.

Az előkelőségek azt is igazolják, 
hogy a bevándorollak teljes jogú 
polgárai lettek a magyar hazának, 
magas közjogi méltóságokra emel 
kedtek.

Amikor a 250 éves emlékforduló 
ünnepi jelentőségét kiemeljük, egy
ben kell, hogy ez az emlékforduló 
figyelmeztesse azokat a nem ma 
gyarajku állampolgárokat, akiknek 
a lelkében még elszakadási törek
vések saunyadoznak, hogy ez a föld 
teljes testvéri érzéssel adott ott 
hont, jogot, megélhetést; de el is 
várhatja a teljes nemzethüséget.

kálváriajárása száztizennyolc 
városi közgyámig.
hogy mindig rendesen fizettem a 
lakbért, vállvonogáiással fogadták 
mondanivalómat. Kérem, ha a házi
urak tovább is igy zsarnokoskod 
nak, senki nem mer lassan gyér 
mekel nevelni.

Egy másik asszony amiatt kese
reg — és sajnos, állapítsuk meg : 
nem is alap nélkül — hogy tegnap 
két, ma három helyen kopogtatott 
hiába lakásért :

— A Budapesti-ut végén, a tra
fik közelében hirdettek egy kiadó 
lakást. Megnéztem, meg is felelt 
volna, de mikor a tulajdonos meg
tudta, hogy gyerekeim vannak, már 
nem is akart tovább tárgyalni ve 
lem. Felháborító, milyen sorsra ju
tottunk I

— Nem kívánhatják, hogy a gye
rekeimet elemésszem, mert nem 
akarok az utcára jutni — fejezi be 
keserű kifakadással a szomorú kis 
életmesét, amiben nincsen sem szép
ség, sem erkölcsi igazságszolgáltatás 
csak valóság, megdöbbentően reális 
szürke valóság.

Mert ez a szégyenteljes jelenség, 
bajai különlegesség ugyan, de már 
nem uj keletű. Az őszi és tavaszi 
nagy lakbérvállozások idején a gver 
mekes családok valóságos kálváriát 
járnak. Nem a sok gyermekes, a 
hat-hét gyermekes családokról van 
itt szó, ezeknek legbiztonságosabb 
ha szükséglakásban tudnak meghú
zódni, — de már két-három gyer
mek esetén is bezárulnak a kapuk, 
A háztulajdonosok nagy része me
reven elzárkózik a gondolat elől, 
hogy gyermekes családi knak adja 
kiadó lakását.

Ugyanekkor a másik táblán áll a 
kiadó lakások egész sora. A teg
napi állapot szerint megállapítottuk, 
hogy nemcsak van kiadó lakás, de 
kerek száztizennyolc ház van Ba
ján, amelyik az adóbejelenlő szerint 
egy, vaéY két, sőt több kiadó és 
jelenleg használatlan lakással bir.

Szállásvárosban 24, Józsefváros
ban 20, Szenlistvánon 14, Kiscsá- 
volyban 12, Istvánmegyében 8, Ka
tonavárosban 7, Szenljánoson 6, 
Rókusvárosban 1 kiadó lakás van. 
A Belvárosban is találkozik kiadó 
lakás, kereken 24.

Nem csoda, ha ezek láttán a kö
zönség, az érdekeltek felháborod
nak. Ma amikor gyermekvédelemről 
beszélünk, ez annyira antiszociális 
jelenség, hogy nem válik Baja dí
szére. Nem marad egyéb választás, 
minthogy a város kénytelen lesz 
kérni a minisztériumtól a lakás- 
requirálási jogot s ezzel a radikális 
intézkedéssel szüntetni meg ezt a 
súlyos lakásmizériát.

Károly király parancsára történt 
Titulescu megbuktatása.

Tatarescu miniszterelnök a sza
badelvű párt vezéreinek titkos ér
tekezletén a következő nyilatkoza
tot telte Titulescu kibuktatásáról :

— Csak annyit mondhatok, hogy 
én csupán végrehajtottam a királyi 
akaratot. Ez volt hatalmon mara
dásunk conditio sine qua non ja.

Tatarescu nem volt hajlandó erre 
a nyilatkozatra bővebb magyaráza
tot adni,
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tElNHAUBT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

Fizetésemelést kértek az ^méréseknél 
foglalkoztatott szellemi ínségesek, 
de ma már újra felvették a munkát.

Az órabérek emelését cé
lozó általános mozgalom, ami 
Baján már sorra jár valamennyi 
iparágat, eljutott a földmérési 
munkákig is. Tegnap délben 
megjelent a városi mérnöki 
hivatalban a városfelmérési 
munkálatoknál alkalmazott fi
atalemberek küldöttsége, aki
ket a város a szellemi ínség
munka keretében rendelt ki a 
felmérésekhez. A küldöttség 
vezetői azzal a kívánsággal 
léptek Horváth Béla műszaki 
tanácsos elé, hogy az 1.80 
pengős napi béreket 2 80 pen
gőre emeljék. Az érdekeltek 
hivatkoztak arra, hogy min
denütt emelik a fizetést és 
hogy az eddigi napszámbér 
nem áll arányban az elvégzett 
munkákkal.

Horváth műszaki tanácsos 
válaszában kijelentette, hogy a 
városnak nem áll módjában 
fizetésemelést adnia, mert a

Erős üzSetátalakitási kedv a városi 
boltbérlők között.

Szombaton délután lesz a város kisgyülése.
Szeptember 5 én, szombaton dél- j 

u>án fél 4 órakor ül össze Baja 
város e hónapra esedékes kisgyülése.

A szeptemberi rendes kísgyülés- 
oek jelentékenyebb pontja nincs, 
ami azt jelenti, hogy rövid időn 
belül valószínűleg összehívják a 
rendkívüli kis- és közgyűléseket, 
annál inkább is, mert a költségvetés 
tárgyalása is sürgetővé válik.

A most összehívott kisgyülés elő 
készítő hatáskörben három főtiszt
viselő fizetésemelésének ügyével 
foglalkozik. Az ügyintéző hatáskör 
ben kilenc ügy szerepel. Ezek is 
mind személyi vonatkozásnak.

A Fischer Pál átalakítandó üz

munkálatok az inségmunkák 
csoportjában szerepelnek, már 
pedig tudvalevő, hogy a szel
lemi Ínségesek a tél folyamán 
napi 1 pengős fizetést kíjptak. 
Mivelhogy nem alkalmi ipari 
jellegű, tehát szakképesítéshez 
kötött, hanem voltaképpen 
napszámos munkáról van szó, 
a miniszter sem rendelkezett 
idevonatkozóan.

A küldöttség értesítette a 
város álláspontjáról az érde
kelteket és ma már ismét fel
vették a munkát majdnem va
lamennyien. A helyzet ugyanis 
az, hogy állandóan sokan kér
nek alkalmazást a földméré
seknél, a ma érvényben levő 
napidijak mellett s igy az ott 
dolgozók számottevő többsége 
belátta, hogy teljesen céltalan 

í volna minden további a bér
emelésekkel összefüggő moz- 

I galom.

lethelyiségébe a gőzfűtés bevezeté
sét és az építkezés tartamára a 
boltbér elengedését kéri. Becker 
József fodrász a városi bérházban 
levő üzlethelyiségének a nyitott fo
lyosórésszel való megnagyobbilását 
kéri. Gebhardt Dezső ékszerész vá
rosi boltbérlő ugyanilyen kérelem
mel fordul a kisgyülés elé.

Lemberger György városi bolt
bérlő huszonbértartozásának behaj
tása ugyancsak a kisgyülés tárgy 
sorozatán szerepe). Szepessy Jó- 
zsefné bajai virágkereskedő, akinek 
a Vörösmarty utca üzletfrontján van 
üzlete, szintén a városi postabérház 
felé gravitál s a Gazdasági Egyesü

let bérelte helyiség bérbeadását kéri 
virágkereskedése számára. Eszerint 
a Hódy virágkereskedéssel egy épü
letbe, a Clarennel pedig szembe 
kerül.

A bajai főiskolai hallgatók tanul
mányi segélyének odaítélése ugyan

Somkuthy József altábornagy az uj 
honvédelmi miniszter.

Gömbös Gyula miniszterelnök a 
kedden lefolyt audencia során, a 
honvédelmi tárcának vezetésétől va
ló felmentését kérte a kormányzó
tól, amihez a legfelsőbb hozzájáru
lást meg is kapta.

A miniszterelnök előterjesztésére 
a Hadúr Somkuthy József altábor
nagyot nevezte ki honvédelmi mi
niszternek. Ugyanekkor pedig Göm 
bős Gyulát gyalogsági tábornokká 
léptette elő.

A honvédelmi minisztérium veze
tésében beállott változásra azért 
volt szükség, mert a honvédelmi

Egyetlen késszurássai megöite borozó 
társát egy tompái gazdalegény, utána 

önként jelentkezett a bajai 
ügyészségen.

Megint előkerült a híres tompái 
bicska. Tegnap délután két tompái 
legény Csanádi Dániel és Vancsura 
István betértek egy tompái vendég
lőbe, ahol az esti órákig idogáltak. 
A gazdalegényeknek megártott a 
bor s fejükbe szállt a virtus. Pon
tosan megállapítani nem sikerüli, 
hogy mi okozta a háborút, de a 
két legény valamin összekászolt.

Szó szót követett, dulakodni 
kezdtek egymással, Csanádi kirán
totta bicskáját s egyetlen szúrással 

Szabad-jegy a Gazdag Cirkusz ma este fél 9 órai 
díszelőadására

abban az esetben, ha e jegy tulajdonosa még 1 jegyet vált a pénztárnál 
valamely ismerőse vagy rokona részére. Ezen jegy a pénztárnál a másik 
jegy megvételénél felmutatandó, ahol ingyen álcserélik egy rendes belé 
pőjegyre, vagyis 1 jegy megváltásával másodmagával jöhet a cirkuszba.

csak a szombati kisgyü ésen dől 
el.

Cseri Erzsébet és Gyurkovics 
Laj os bajai lakosok visszahonositá- 
suk esetére a községi kötelékbe 
való felvételüket kérik.

tárca ügyeinek a vitele hosszabb 
ideig, nem nélkülözheti magának a 
honvédelmi miniszterrel aktív köz 
remüködését, a helyettesítéssel való 
megoldás pedig nem lett volna cél
szerű.

Kiss József nevű utasszállitógé- 
pen, különjáraton utazik el ma a 
miniszterelnök személyi titkára és 
Boross József dr. kezelő orvosa kí
séretében. Kiss József a világháború 
alatt egyik legvitézebb pilótánk volt 
és ezért nevezték el az ő nevéről 
az ulasszáliitó gépek 

úgy találta nyakszirten borozótársát, 
hogy az nyomban meghalt

Csanádi indulata egy pillanat alatt 
elpárolgott, megdöbbenve akart 
földrezuhant társán segíteni, akinek 
nyakából vastag sugárban ömlött a 
vér s már minden mentési kísérlet 
hiábavalónak bizonyult.

Csanádi Dániel a gyilkosság után 
azonnal Bajára az. ügyészségre jött, 
ahol önként jelentkezett és mindent 
beismert.

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.
Kerttlje a fölösleges bossiankodást pontatlanul járó órájával. 

Úra vásárlás és javítás esek szakembernél.
PootOMn (éré fém és női karérM 2 évi )«Wllé<»nl mér 6 pengétől,

és a UifsvM^iinabb áron veesek.
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Kitalálások.
Vitéz Marton Béla orsz. képviselő 

bajai és bácskai Move kőrútjával 
kapcsolatban olyan fantasztikus hí
rek kerüllek forgalomba, hogy azok 
kai foglalkozni sem tartjuk érde
mesnek. Minden esetre szép, hogy 
az ellenzéki lapok gondoskodni sze
relnének gróf Teleki János részére 
mandátumról, de nem lehet kancsal 
mészáros módjára e féle kitalált hi 
rek (erjesztésével ellentéteket támasz
tani a Nemzeti Egység párlélelében.

Azok, akik ilyen teljesen valótlan 
híreket irkáinak, igazi ellenségei a 
sajtószabadságnak, akik ellen teljes 
védelmet kell majd nyújtani az uj 
sajtótörvénynek.

Baltát ragadott és 
megfenyegette a 
végrehajtót egy 
dávodi asszony.

Simonyi Istvánná dávodi asszony- i 
nál február 16'án megjelent Popini • 
Albert bírósági végrehajtó, hogy a 
lefoglalt boroshordókat elszállítsa.

Az asszony izgatottan támadt a 
végrehajtónak, b. Itat ragadott s az
zal fenyegeíődzött, hogy szétveri a 
hordókat, ha csak egy darabot is 
elvisznek. A végrehajtó feljelentette 
az asszonyt, aki hatósági közeg el
leni erőszak kísérletének vádjával 
került ma a bajai törvényszék elé.

Simonyiné azzal védekezett, hogy 
azért nem engedte elvinni a hor 
dókat, mert azok az ő tulajdonai 
és nem a végrehajtóé. A törvény- i 
szék 20 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
de az ítélet végrehajtását három 
esztendőre felfüggesztette.

HÍREK
— Iir. Istentisztelet. Pénteken 

délután az istentisztelet egynegyed 
7 kor kezdődik.

— A Bácska labdarugó csapata 
vasárnap első bajnoki mérkőzését 
Szekszárdon játsza. A Bácska 
MÁVAUT járatot indít és kísérő
ket is szívesen visz magával. Az 
útiköltség oda vissza 150 P. Je
lentkezni lehet a rendőrségen Szik
lai Jánosnál 51. sz szobában.

— Megették a hatóságilag le
foglalt zsírt, meg ne avasodjék. 
Ma tárgyalta a bajai törvényszék 
Tokay János és a felesége szentist- 
váni pékmester ügyét. Tokayék a 
Goldschmidt malomnak lisztáruval 
tartoztak, s mert nem fizették meg 
a tarjozásukat. íeljelentptlék őket. 
Tokayéknál megjelent a végrekajtó 
és lefoglalta a hízókat és egy bő
dön zsírt. Amikor azonban a szál
lításra került a spr, sym a hifók 
sem a zsír nem volt meg, A tör
vényszék jageráwp aű-r-20 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte őket.

Beiratkozások a Liszt Ferenc* 
Kör áll. eng. zeneiskolában. 
(Uj helyisége; Mátyás kitály 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.

— Kezdődő ütöérelmeszese* 
désnél reggel éhgyomorra egy po
hár tér mészetes ,,Ferenc József" 
keserüviz ugv az alhasi pangást, 
mint az emésztés renyheségét meg
szünteti, a rekeszizom emelkedését 
csökkenti és a magas vérnyomást 
mérsékli.

SZÍNHÁZ.
Nagy érdeklődés előzi meg a pé

csi Nemzeti Színház ezévi vendég
játékát. Elsőrendűen megszervezett 
együttes. Fodor Oszkár színigazgató 
különös gonddal válogatta össze tár
sulatát s régi tagjai közül csak azo 
kát szerződtette, akik a színjátszás 
terén komoly értéket képviselnek. Az 
uj tagok közölt a fővárosi színhá
zak legjobb művészeinek nevét ol 
vashatjuk.

Szombaton este ünnepi díszelőa
dás keretében az Érettségi- vei nyit 
a színház. A főszerepekben Harczos 
Irént, Székelyhidy Adrient és Sza
bó Ernőt látja viszont a közönség, 
mig Pető Endre dr. Kulcsár igaz
gató szerepében mutatkozik be. A 
világsikert elért előadást vasárnap 
délután ismétlik meg.

Vasárnap este az országos viszony
latban is elsőrendű operett együttes 
a Budapest—Wienben mutatkozik 
be. A nagyszerű operett sikerét tel
jessé teszi az átszervezett társulat. 
Oltay Baba, Daruvári Mária, Szal
ma Sándor és Kőrössy Zoltán olyan 
együttes, amely a legapróbb rész 
leiig finoman kidolgozott alakítással 
nemcsak a legtökéletesebb művészi 
élményt nyújtja, hanem állandó 
derültségben tartja a közönséget.

A közönség fokozott érdeklődés
sel néz az idei színi évad elé és 
előreláthatólag zsúfolt házak tapsol
ják majd végig az előadásokat.

MOZI.
Kacagó szemek!

Minden mord házigazdának, aki
nek nincs szive és nem szereli az 
ártatlan pici gyermeket, a haza leg
drágább reménységét, melegen ajánl
juk, hogy nézze meg az Uránia 
mozi mai páratlan szépségű előa 
dását. Mert ha ezt az édes, gyér 
mek kacagástól hangos, filmet meg
nézi, akkor, ha még zord szive 
legmélyén rejtőzik ÍS a legszentebb 
érzelem, a fönséges szeretet Shir- 

lei Temple kacagó szemeinek bü- 
bájós varázsa előtagja csalni onnan 
és bebizonyítja, hogy mit jelent egy 
drága kacagó ki gyermek a házban. 
Nemcsak a film minden szereplője, 
de a nézőtér legkisebb szobalányé 
lói kezdve a méltóságos asszonyig 
és a maszatos suszterinastól k<-zdv 
a komoly öreg bácsikig mindenki 
szerette volna ölbe kapui és össze 
vissza csókolni ezt a jó Isten áldotta 
csodagyereket. Vele kacagott, vele 
játszott, vele örült és sirt mindenki 
és ha végig néztünk a nézőkön 
nem láthattunk mást mint kacagó 
gyermeket, könnyes szemű édesa 
nyál és mosolygó arcú édesapát.

Még a legjobb akarat mellett sem 
tudunk jelzőket találni a maga ne
mében fölülmulhatatlan szépségű 
film dicsérete és dicsőítésére. Szin
te hatósági parancsot várnánk arra» 
hogy ezt a filmet mindenkinek lát
nia kell, ezt a drága pici babát, — 
aki aranyos kis szivével a gazdag, 
örökké zsörtölődő beteg nagybácsit 
is meghódította — mindenkinek 

i örökbe kell fogadni és vele, rajta 
; keresztül minden mosolygó, drága 
i kis emberpalántát és akkor soha 
' sem lesz nyűgös az élet, sohasem 

lesz rideg és kihalt a házunk, ha
nem teli és teli lesz megfizethetetlen, 

i boldog édes kacagással. Brávó Igaz- 
■ galó Ur I dr. Ip.

Laptulajdonos:
Or. ÍIMÉZY Ifi H EL.

üiáwa
Szerdán és Csütörtökén

SHIRLEI TEMPLE

Kacagó szemek
Vígjáték 12 felvonásban.

Kísérő filmek :

Expedíció nyomában
Ali Pimpi és a 40 rabló 

Pimpi a cirkuszban

Híradó!

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai EJjj f&SfeA mellékhe- 

szobás és BmL&CíLfAp lyiségekkel 
ellátott CSALÓD! HÁZ.

É deklödni : v Ócsai József kőmi- 
vés mestern é| Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

1 e h e I.

Drágszél község 
(kalocsai járás) 

kovács segéd 
azonnali vegyes munkára 
FELVÉTETIK.
Cím : Kollár Ferenc 

kovácsmester.

i Jánoshalmi vasúti resti ven
déglő és szállotta azonnalra 

bérbeadó 
és átvehető. Helyszínen lehet 

érdeklődni.

SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes 

etthont és eliátást 
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy 

földvagyonnai író egyénnek. 
Cim a kiad hivatalban.

Fizessen elő
a 8AJA-BÁCSKÁRA.
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Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I jjj 

í Dorogi tojásszén 1
í Dorogi diószén 8
I Kemény él lágy tüziffa ötben él aprítva. «

! !
1 ©rüsihyt és Társa b!a ja -'Sím í 
1!  ______ _ 1

A Máv. menekerttí május 15-től:
Érkezés II 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, Sárbogárd, 

Budapest

7 40
Budapest. Kiskunhalas,

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest. Sárbogárd, 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja. Bálaszék, Pécs

/4 09 Uidombovár 14 26 Bátaszék, Uidoinbová

/6 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,
Bátaszélf IS 55

Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 ! 41 Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

23 ’ 08 Bpest, Sárbogárd
-

23 49
Bátaszék, Ujdombovár,

Budapest

NvtMMkteH Beimnek és Goldbenger lafii

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

l! száraz
akác 
kőris 
szil
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

w É O T SS C Ssénkereikedelmi 
W Sí 0 i&á Részvénytársaság 

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portiamdcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és > unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjeü 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 31-töl szeptember 31-ig
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAV LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek e> GoMbsrger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODÁI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
■wMiáhau Bau.


