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A választójog 
nem pártkérdés,

A választójog kérdésének aktuá
lissá tétele foglalkoztatja most nem
csak a politikai életet, de a közvé
leményt is. Az ellenzék régi kíván
sága volt az, hogy a választójog ne 
legyen pártkérdés, liánéin érvénye
süljenek a közélet más területeinek 
szempontjai is. Gömbös Gyula mi
niszterelnök legutóbbi személyes el
határozása, amellyé! nem zárkózott 
el azelől, hogy h választói jog prob
lémáját egy párlközi konferencia 
vitassa meg már a legközelebbi 
időkben, azt igazolja, hogy a kor
mány honorálta az ellenzék kíván
ságát.

Ennek ellenére hangok hallatsza
nak, amelyek azt kívánják, hogy a 
kormány terjesszen elő javaslatot e 
kérdésben s erről follyék a pártok 
közötti vita.

Ennek az óhajtásnak korántsem 
tulajdonítunk lulnagv súlyt, mert a 
dolog lényege azon nyugszik, hogv 
a ke rmány olyan választójogi re
formmal óhajt a közvélemény elé 
állni, amelyik a nemzet érdekeit 
szemelőtt tartva, lehetőleg kielégíti 
a támasztott igényeket.

Az ellenzék hosszú évek során át 
kívánságokkal döngette a kormány 
kapuját s most, amikor az alkot
mányjogi reform előkészítésének 
munkálatai küszöbén állunk, joggal 
vethetjük fel a kérdést; lehet-e ki 
vánságokat honorálni anélkül, hogy 
azokat elő ne teljesítenék. A kor 
tnánv Gömbös Gyula ismeretes el
határozása után valóban szép gesz
tussal igazolja azt, hogy a választó 
jog kérdésében semmiféle pártelfo- 
guitság nem illetheti. Alig néhány 
napja, hogy ez a probléma aktuá 
lissá tétetett, de máris megállapít
ható, hogy az ellenzék komoly fak
torai örömmel fogadlak Gömbös 
Gyula elhatározását és ha mégis 
vannak disszonáns hangok, azok 
olyan oldalról hallatszanak, ahol az 
első tekintetre fel lehet ismerni 
azokat, akik eddig mindig lemarad
tak a politika vonatáról s most is 
mint, későn ébredők azzal szórakoz
nak, hogy csomót keressenek a 
kákán.

Ezekkel nem foglalkozunk, en
gedjük, had fussák be a komoly, 
alkotó politika kőién kivül eső pá-

l lyájukat. Nekünk a lényeg a fontos, 
' s ezt abban találjuk meg, hogy 
: igenis össze fog ülni Gömbös Gyula 

kívánsága alapján az a pártközi er 
j lekezlet, amely dönteni fog arról, 

hogy tovább veszekedjenek-e a
I magyar politikai pártok egy aklu- 
; álissá tett és szükségszerűen meg 
i oldást váró közjogi probléma f >lölt, 

avagy a nemzet érdeke szerint old
juk mvg a választójog kérdéséi. 
Elöljáróba n le kell • szögeznünk a 
tényt, hogv a választói jog sem le
het önmagában cél, mert nem azért

1 van választójogra szükség, hogy ez- 
i zel csupán problémákat támasszunk, 

hanem reformálnunk kell ezt az. al-
; kolmányjogi eszközt azért, hogy a
■ modern idők kívánalmaihoz képen 

biztosítsuk a komoly népi politika 
fenntartását s ezáltal elmélyitsük és 
erősítsük a nemzeti irányzatot.

Szükség van tehát a pártok al
. kotó elemeire. Darányi Kálmán he

lyettes miniszterelnök, Kozma Mik

általános béremelési mozgalom 
a fö!dmive$munká$$ég helyzetének 
javítását is mindinkább sürgeti.

A Kapszámbérek és bérmunkajövedetmek emeiketie.se 
üdiWteg hat a gazdasági étet vérkeringésére.

Valami ideges rezgés érez
hető gazdasági életünkben : 
munkabérmozgalmak jelent
keznek csaknem minden fog
lalkozási ágban és minden na
gyobb városban, kereskedelmi 
és ipari gócpontban.

Sőt újabban — igaz, hogy 
csak, az aratás befejezése után 
— a föld míves munkások kö 
zött is nyugtalanság tapasztal
ható; az a munkásréteg, amely 
a legigénytelenebb, de a leg
nehezebb munkát végzi, nap- 
szárnbérének felemelését sür
geti.

Az ipari munkások sztrájk
ját csaknem mindenütt bére
melésekkel intéztekéi; remél
hető, hogy a földmíves mun
kásság is hozzájut bizonyos 
mértékű jövedelem szaporu
lathoz.

lós belügyminiszter és Lázár Andor 
igazságügy miniszter huta Ima ztalott
fel arra, hogy az értekezlet lebo
nyolítását eszközöljék. Mind a hár
man nagytekintélyű, tiszta gondol
kodású, alkotmány tisztelő s törvé- 

í nyeinkhez hűséges államférfiak. Re
ájuk az a feladat vár, hogy a páti 
közi értekezleten lefolytatott viták 

i után olyan összegezéstől tegyenek 
I jelentést a miniszterelnöknek, amely 

magja lesz annak a választójogi re- 
: farmnak, amely ily gondos mega 
I lapozottság után keli, hogy kielé- 
I gitse a nemzet sorsáért, aggódó nem- 
' zeti gondolkodású pártok miudegyi- 
I kél.

Ezzel nyíltan kifejezésre fogja jut
I falni a kormány azt az álláspont-. 
I jat, hogy elölte nem párlkérdés c-u-* 
I pán a választójog megalkotása.

A közvélemény várja a komoly
1 munkál s bizakodó tekintettel for

dul az elközelgő alkotások felé,
I amelyeket a kákán csomót keresők 
j nem fognak tudni megakadályozni, 
| mert mire ők ismét felébrednek, 
i bizonyára kész, helyzet előtt lalál- 
j ják magukat.

Kétségtelen, hogy a mentő 
gazdaság a viszonyok javulása 
dacára, még mindig nehézsé
gekkel küzd; alig, hogy elérte 
azt a fokot, melynél nem fi
zet rá a gazdálkodásra. A 
bérjavitási mozgalom a gaz
dáknál ütközik majd a legna
gyobb nehézségbe, de valami 
méltányos kiutat, mégis találni 
kell, mert egy pengő ötvenes 
napszámbérekkel nem igen 
tud a napszámos családfő bol
dogulni.

A napszám bérnek és bér
munkajövedelmek emelkedése 
üditőleg hat majd a gazdasági 
élet vérkeringésére, mert a 
niegnővekedett jövedelem a 
fogyasztóképesség emelkedé
sét is jelenti. A munkás jöve
delmét az utolsó fillérig föléli 
s igy az a pénztöbblet, melyet 

munkabérmozgalrna révén szer
zett, ismét visszakerül a 
munkaadóhoz.

A bérmozgalmak, amig ha
talmi, politikai szempontok 
nem lappangnak mögöttük s 
a józan realitások határain 
belül mozognak, a gazdasági 
élet természetes jelenségei s 
kívánatos, hogv a munkaadók 
épen jól felfogott gazdasági 
üzleti érdekük védelmében el
menjenek a lehetőségek leg
szélsőbb határáig.

Bácskában,befejeződtek, Ba
jén szeptember 14-én kented

nek az adófelszólamlási 
bizottság tárgyalásai.

Az adófelszólamlási bizott
ságok a fennálló törvényes 
rendelkezések értelmében az 
őszi hónapokban legkésőbb 
szeptember végéig kötelesek 
működésűket befejezni.

Bácsmegyében a bácsalmási 
adófelszólamlási bizottság a jö
vedelem, vagyon és kereseti 
adófellebbezérsek ügyében a 
közelmúltban már befejezte a 
tárgyalásait.

A bajai városi adófelszó- 
! lamlási bizottság értesülésünk 
szerint szeptember 14-én kezdi 
meg tárgyalásait.

A bajavidékiadófelszólamlási 
bizottság tárgyalásainak idő
pontját még nem határozták 
meg.

Előreláthatólag mindkét adó
felszólamlási bizottság hamaro
san végez munkájával.

Ma volt a heiysxtei vizsgálat 
a Csávolyi-uton elégett bajai 

autó ügyében.
A Baja-Bácska tegnapi szá

ma közölte, hogy csütörtökön 
délután a csávolyi országúton 
kigyulladt Bajtay Mihály au
tója és porrá égett az autót 
vezető Bajtay Mihály pedig 
több égési sebet szenvedett.

Az autóban volt Dömötör 
Kornél bajai ügyvéd és a kis
fia, akiket Bajtay a kültelekén 
levő szőlőjükből hozott Baja 
felé s igy a kocsiba nagyobb 
mennyiségű gyümölcsöt is he
lyeztek. Csodálatos módon az

emeiketie.se
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Sapkát, táskái, harisnyát, 
svettert, tornacipőt,, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón
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autó felrobbanásakor sem az 
ügyvéd, sem fia nem sérültek 
meg s az ijedelmen kívül más 
bajuk nem esett.

Az autóbaleset ügyében ma 
délelőtt volt a hatósági vizs
gálat a helyszínen. Gács Ti
bor aljegyző és a rendőrható
ság képviselője jelentek meg 
az autókatasztrófa helyszínén.

Mi a legtermészst- 
szerübb takarmány?

Tudjuk, hogy a háziállatoknak 
más és más a bélrendszerük. A ké
rődzőknek összetett gyomra merő
ben különbözik a ló, vagy sertés 
gyomrától, de a bélhosszuság, a 
vakbél kifejlődése is különböző. 
Nyilvánvaló ebből, hogy a külön 
bözŐ állatoknak más és más a ter
mészetszerű takarmánya. Hogy mi 
az, azt megmutatja, ha ezeknek az 
állatoknak legközelebbi rokonait a 
természetben figyeljük meg. Ámbár 
a bélrendszerből is következtethe
tünk arra. így szarvasmarhára és 
általában a kérődzőkre megállapít
hatjuk, hogy ezek legtermészetesebb 
tápláléka a legelő, illetve a rét szé
nája. Arra kell tehát törekednünk, 
hogy a szarvasmarhának, de egyéb 
háziállatjainknak is állandó legelő 
álljon rendelkezésükre és hogy a 
téli takarmányszükségletüket is le
hetőség szerint főkép szénával biz
tosítsuk.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy a 
legelő, de különösen a közlegelő a 
határ legrosszabb része. Ott, ahol 
már nem terem semmi sem, azt a 
részt hagyják meg legelőnek. Ennek 
meg van a böjtje. Elsősorban az 
állatoknál, de közvetve a gazdánál 
is. Az ilyen legelőn az állat csak 
kódorog, táplálékot nem talál. Több 
erőt pazarol el a legelésre, mint 
amennyit azon gyűjthet. De a rét
jeink sem jobbak. Növény ugyan 
nem terem rajtuk, de leginkább 
csak gyom, vagy értéktelen füvek. 
Pedig könnyen lehetne azon segí
tési.

Ha a rétet, legelőt gondozzuk, 
ápoljuk, fogatoljuk, a mohától mg 
szabadítjuk, a hancsikokat, vakond 
túrásokat elegyengetjük, a vizállásos 
rétekről a vizet levezetjük és trá
gyázzuk is azokat, úgy a legelőn is 
megtalálja a gulya a szükséges táp
lálékot és a réten is nem a gyomok 
lesznek az uralkodók, hanem az 
édesfüvek, a herefélék.

A rétnek, legelőnek legtermészet- 
szerübb trágyája a trágyalé, n hig 
ürülék higitva. Nálunk ellenben a 
trágyalé elfolyik és csak ritka az a 
gazdaság, ahol rendes trágyatelepen 
megfelelően kezelik a hig ürüléket

A honvédség aj főparancsnoka: 
Sonyt Hugó altábornagy.

Vitéz Somkuthy József hon- 
’ védelmi miniszter ma, szom
baton teszi le a kormányzó 
kezébe az esküt. Vitéz Som- 

| kuthy József miniszterré tör- 
j tént kinevezésével megürese
dett a vezérkari főnöki állás 

■ és értesülésünk szerint az uj 
I vezérkari főnök v. nagylaki 
Rácz Jenő altábornagy a bu- 

| pesti vdd. parancsnoka lesz, 
aki már volt helyettes vezér
kari főnök.

Ugyancsak változás készült 
a honvédfőparancsnoki állás

Ma megkezdték és novemberre befejezik 
a bajai Zichy házak építését.

A Baján felállítandó Zichy-házak 
ügyében beadott építési ajánlatok 
sorsa eldőlt. A három házra be
nyújtott tíz ajánlatból hármat foga
dott el a város műszaki hivatala.

A Vaskuti-uton tervezett Zichy 
házat Goretich Antal, a Váradi 
érsek utón építendőt Tököli Kovács 
János, a Budapesti útit Kulisils Jó
zsef kőművesmesterek építik. Mind
egyik házra egyenként 3300 pengő 
költséget áldoz a város. A házak 
érléke azonban ennél magasabb 

I is, úgy, hogy az. rét vagy legelő 
trágyázására felhasználható volna.

Műtrágyázással segíthetnénk a 
bajon, mert műtrágyákkal megad
hatjuk azokat a növényi tápanya
gokat, amelyekre a zöldmező nö
vényeinek szüksége van. A műtrá
gyázás költsége olyan kevés, hogy 
egy számosállatra csak néhány fil
lér esik, úgy, hogy még közlegelő 
kön is a gazdapublikum különösebb 
megterhelése nélkül a zöldmező 
trágyázása és műtrágyázása könnyen 
elvégezhető volna.

Miért nem tesszük ?

| tekintetében is, mert mint hi- 
j re jár vitéz Shvoy István nyu- 
! galornba vonul és helyét vitéz 

Sanyi Hugó altábornagy a 
; miskolczi vdd. parancsnoka 
| foglalja el.

A nemzeti hadsereg veze
tésében történő változások 
még Gömbös Gyula intensió- 
inak megfelelően és előterjesz- 
tézére történtek, habár a kö
zeli napokban megjelenő kézi
ratokat már Somkuthy József 
honvédelmi miniszter ellen
jegyző

lesz, ugyanis a tégla kivételével az 
összes építkezési anyagot a város 
adja.

Az építkezési munkálatokat a 
mérnöki hivatal már kiadta s az 
alapmunkálatokat ma megkezdték. 
A vállalkozók már október végéig 
tartoznak teljesen elkészülni, hogy 
a házak november 1-vel beköllöz- 
hetőkké legyenek.

A bajai Zichy-házak egészen egy
szerű, de csinos kivitelben épülnek, 
úgyhogy az olcsó, de egészséges 

házépítésnek mintául szolgálhatnak.
A házak lakói lakbért nem fizet

nek, de kötelesek a házat tisztán és 
jókarban tartani.

Ezerötszáz kerékpár, harminc
kilenc motorkerékpár és 27 
magánautó száguldoz a bajai 

utcákon.
Az örökös kerékpárlopások mel

letti is tekintélyesre növekedett Ba
ján a kerékpárok és a géperejű 
kocsik száma. A száguldó kerék
párok vágtája szinte majdnem úgy 
tünteti fel a helyzetet, hogy minden 
harmadik bajai ember kerékpáron 
jár.

A valóság valamivel mást mutat, 
de a legutóbbi hatósági nyilvántar
tás szerint is ezerötszáz bajai la
kosnak van kerékpárja. Motorke
rékpáron jár harminckilenc bajai 
és a szerencsés kiválasztottak száma 
akik saját autójukon járnak huszon
hét. ■

A szegény igáslovaknak a mo
dernizálódás egyre bőszebben üzen 
hadat, már Baján is harmincra 
csökkent a kétlovas kocsi k seá ma, 
egyfogatu kocsi pegig kettő van. A 
fuvaroskocsik száma harminchat, 
mig a teherautóké kilenc, az autó
buszoké pedig nyolc.

Ma este ünnepi 
megnyitó-előadás.
Ma, szombaton este Fodor Lász

ló színjátékéval, az Érettségivel kez
di meg működését a pécsi Nemzeti 
Színház.

Az idei színházi esztendő tüne
ményes sikerű uralkedó darabját 
kiállításban is nagyszerű színjátszó 
gá rda, mutatja be.:

Vnsárnap délután 4 órakor ismét 
az évad legnagyobb sikere, az Érett
ségi színjáték.

Budapest—Wien — Az operett
személyzet bemutatkozása. Vasárnap 
este a „Százhuszas tempó" szerző 
inek pompás operettje, a Budapest 
—Wien újdonság, az évad legna

Minden múlandó,
Az Ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak_____________

SZIKLAI MARTON 
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.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 Ovi jótállással már 6 pengőtől.

06 bMdháMokóveicet a legmagasabb áron veomek.
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gyobb operettsikere kerül bemuta- 
tóra Oltay Baba és Kőrössy Zoltán
nal, a széphangu bon vi várinál, Szal
ma Sándorral. A szenzációs tánc 
attrakciók egész sora színesíti vé 
glg a hangulatos darabot.

Székelyhidv Adrién felléptével 
kerül szírire Vaszary János, vigjá- 
tékiró kitűnő alkotása, a Házasság. 
Székelyhidv Adrién impozáns mű
vészete már maga is biztosítja a da
rab sikerét, de mellette olyan part
nerek segédkeznek Pető Endre és 
Horváth Jenő személyében, akik el
ső fellépésükkel meghódítják a kö
zönség rokonszenvét.

A keddi ünnep délután 4 órai 
kezdettel tart előadást a színház, 
amikor egy nagyszerű oper«*Hivdon> 
ság kerül színre.

HÍREK
— Baján a főispán. Apatini 

Fernbach Bálint dr. Baja város és 
Bácsmegye főispánja Bajára érke
zett és elnököl a város délutáni 
kisgyülésén, valamint a közigazga
tási bizottság ülésén.

— Máriakönnye legnagyobb 
bUCSUja. Kedden Kisasszony ünne
pén lesz a legnépesebb máriaköny- 
nyei búcsú. Ezen a búcsún az el
múlt évben 14.000 ember sereglett 
össze a különböző falvakból. A 
processziók száma is igen nagy volt.

URÁNJA

Szombat Vasárnap 
Rökk Marika

diadalmas külföldi sikerű filmje

Telivér leány
Magyar tárgy, magyar zene, magyar hangulat

RÖKK MARIKA patnerei:

Pauí Kemp, Hans Stüve, 
Ursula Grabley.

Kisérőfílmek :

A rongyos milliomosok és 

Nyulvitézek 

Híradó!

— Eljegyzés. Lantos Babát el
jegyezte Farkas Ferenc áll. felső 
keresk. iskolai tanár. (Külön értesí
tés helyett.)

Uj tisztikart választott a 
„Turul" Szövetség .,Bácska" Baj
társi Egyesülete. Csütörtök este 
tartotta meg a Bácska B. E. tiszt
újító nagygyűlését, amely igen nagy 
érdeklődés mellett zajlott le. A 
nagygyűlés egyhangúan örökös tisz
teletbeli vezérré választotta dr. 
Szélinger Nándort, a volt vezért. 
Az uj tisztikar pedig ae alábbi: 
Ezidei vezér Kineses Ferenc, alve- 
zér Gábor Sándor, nádor Sailay 
István, fökiricsláros Bartók Zoltán, 
Kincstárőr Tihanyi János. A gyula
szék tagjai : Bizony József, Jóháci 
István, Hajnáczy Ágost, Dr. Herte- 

| lendy Béla és Eckert Jenő. A szám- 
| vizsgáló bizottság tagjai : Mészáros 

László, Csepregi József és Oláh 
Sándor. A nagygyűlés a késő éj
szakába nyulott, úgy, hogy a költ- 
ségv etés letárgyalása meg sem tör
ténhetett. így újabb nagygyűlés lesz 
8 napon belül, ahol az uj ügyek 
megtárgyaltalnak és ahol az uj ve
zér programot ad.

— A bajai iskolák Veni Sancteja. 
A bajai iskolák tanévnyitó istentisz
teletei, az úgynevezett Veni Sanctec 
misék szeptember 8 án Kisasszony 
ünnepén lesznek.

— Javítóvizsgák. A Türr István 
fiú felsőkereskedelmi iskolában teg 
nap voltak a javitóvizsgálatok.

ULTRA-SUPER
H 030.-

EURlfrf* SZUPER
R36O- P.448-

°"í PHILIPSn^k
A serdülő ifjúságnak 

adjunk hetenként legalább egyszer 
felkeléskor egy-egy kis pohárnyi 
természetes „Ferenc József" kese- 
rüvlzet, mert gyomor-, bél- és vér- 
tisztító hutásának, fiuknál és leá
nyoknál egyaránt, igen fontos ered
ményeket köszönhetünk. A gyér 
mekklinikákon a Ferenc József vi
zet a kisdedek makacs székszoru
lásánál és nagyobb gyermekek gyo- 
morbélhurutjánál már régóta kitű
nő sikerrel alkalmazzák.

— Áramszünet. A villamosüze 
mek igazgatósága értesíti a város 
áramfogyasztó közönségét, hogy 
.holnap, vasárnap reggel 5 órától 
előreláthatólag 11 óráig a Buda
pesti-úttól és a Czirfusz Ferenc- 
utcától keletre eső városrészekben, 
illetve ezen utcák környékén (Ka
tonavárosban, Kiscsávoiyban és Ró- 
kusvárosban) az áramszolgáltatás 
szünetelni fog.

— Szokatlanul nagy családi 
öröm egy pacsirta-utcai kutya- 
familiában. Egy pacsirta-utcai ku- 
tyafamiliát szokatlanul bőséges csa 
ládi öröm ért. Mátics József va
dászebe tizennyolc fekete-foltos fe
hér kiskutyát hozott a világra. A 
vadász és német juhászeb kérész 
teződését mutató kis kutyakölykök 
egytől-egyig vidáman ugrándozó 
kövér kis jószágok. Természetesen 
a kutyacsaládnak sok a látogatója 
és a csodálok szívesen felajánló ták 
a tejre valót, amire egyelőre a ku 
tyamama nem szorul rá.

— Jöttünk, szóltunk, győztünk! 
felkiáltással vonullak be az uj PHI 
LIPS RÁDIÓK. Az a nagy érdek
lődés, amely ezen készülékek meg
jelenését megelőzte, teljesen indo
kolt. mert az uj PHILIPS RÁDIÓK 
úgy 1 belső konstrukciójukban, mint 
művészi formájukban a rádiótech
nika csúcs ti. útményét hirdetik. A 
PHILIPS mérnökök a közönségnek 
egyik régi óhaját valósították meg, 
amikor az „OLYMPIA” és EURÓ 
PA SZUPER" PHILIPS készüléke 
két a váltóáramú lipuson kívül mint 
univerzális (egyen- és váltóáramra 
alkalmas) típust is megépítették Az 
uj PHILIPS készülékek a rádiósze- 
zón legnagyobb meglepetését jelen
tik.

— Megkezdődtek a tanoncbe-
1 Írások. A bajai iparos és keres

kedő tanonciskolában az idei évre 
, a beírások tegnap kezdődlek, ma 
• és hétfőn folytatódnak délután 5 
1 és 7 óra között. Minden munka
adót ezúton figy elmezlet az iskola 
igazgatósága, hogy tanoncát beírassa, 

■ valamint a megállapított időben a 
tanítási és leventeoktatási órákra 

! is elküldje. Akik ezen kötelessé- 
Öükn k nem tesznek eleget, pénz
bírságot szenvednek.

— Weekendjegyek érvényének 
meghosszabbítása. Tekintettel a 
szeptember 8 ilti ünnepnapra úgy a 
MFTR, mini a DGT a weekeed 
jegyek érvényét olymódon hnssznb- 

j bitja meg, hogy azokkal a legko
rábbi odautazás szombaton (5 én) 

; délben kezdhető meg, viszont a 
visszautazás Budapestről lefelé 8 án 
este 22 órakor fejezendő be.

— Holnap reggel indul a fil
léres Pécsre. Holnap reggel 7 óra 
3 perckor indul Bajáról, Pécsre ér 
10 óra 13 perckor, visszaindul 8 
óra 50 perckor és ideér 11 óra 40 
perckor

I .aptukajdonos :
Ut. OUY LSWlL

ifim érdemes
hazavinni csónakját, mert 
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett legjutányo- 
sabban vállalja

Bajtay László
kaja kkészitő.

Garázs ; Zádor fatelep. Telefon 215

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai 5^9 mellékhe-

szobás és ítoBJ' w lyiségekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

Érdeklődni : v Ócsai József kőmi- 
ves mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

lehet.

SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes 

otthont és ellátást 
biztosítanék nyugdijial, házzal, vagy 

íöldvagyonnal «»lró egyénnek.
Cirn a kiadóhivatalban.
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I- szárai

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a KX2I

termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
Siíl 
taigy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tiilgv-, síü- és lágyfa q-kértt 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wtese! Sámfer és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

I 
í 
!
!
6
|
I
I

A rtáv. menetrend swíss 15-föl:

óra

|p g ® W |® f® SssKkereskedelmi 
w & SÍ S C 3 Rész»éBirtÁrsasóo

Bajai fiókja. Ferenciei^tere 2. Telefon: 52.

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

D0l*09Í tojásszén 
diószén

Keméw és lágy tiixlfa Síben és spritva.

QriMiit é$ Tárta b-aj a ce“e^aám

'.i

1 U <1 n r> ? Indulás
(I ,, . Á 7

or> Perc f 1 o v a r

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár 5 Í9 Gara

Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest

Budrti,.- '.. Kist uh:•..>!.>>, Bácsalmás, Kiskunhalas
5 42 Budapest. Csikéria

Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

Budapest, SárbogÁT'i. 
Bátaszék 9 57

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

Hu,'„pest. Kishunlií.bm. 
Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Uidombóvár

P<-cs, !Wl1,s,,'k. Bviii 14 15 Hercegszántó

G-ia 14 19
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Hercegxzanln 14 38 Gara

Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors
: Ujdombovár. Pécs,

Bátaszék 18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, K skunhalas, 
Budapest. Csikéria

Bpest, Sárbegérd 23 -.49
Bátaszék, Ujdombovár.

Budapest

Hófehér toabos mész
Hag^szátördságn ^örtlmiidtcemesií 

Dunakavlcs höpor falsiissfeSö 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak* 
tálunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése elölt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 31-től szepHmbar 31-ig 
GYARMATI EM’L

Or. MAKRAV LÁSZLÓ
gyógyszertára.

HíRÖEltéSEHET FELVESZ
íi SWOmOÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Hát® Lajos 
férfi szabónál 

(Susovkapart).

Bakanek éi Goldberger
könyvnyomdája

Baja, feüswífe&Here szám.

ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
o BaU.


