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Veszedelmes tímetsk 
a spanyol po&árhá- 

öora nyomán.
A spanyol polgárháború 

változatlan erővel folyik ; ma 
már a százezret is meghaladja 
a halottak száma és valóság
gal felbecsülhetetlen az a kár, 
amelyet a polgárháború a mű
kincsek pusztításával okozott 
és okoz.

Európa országai izgalommal 
nézik az elkeseredett harcot ; 
mímelik ugyan a semleges ér
dektelenséget, de minden ál
lam érzi, hogy amint a világ- 
háborti elölt a kicsi Szerbiából 
indult el az a veszedelem, 
mely lángbaboritotta az egész 
világot, ugyanúgy ez a kicsi 
Spanyolország lesz az a tűz
fészek, mely rászabadítja a 
kommunista veszedelem tüz- 
kakasát Európára.

Az első jeleit már látjuk a 
Spanyolország szomszédságá
ban fekvő Franciaországban,

Kicsiny hir húzódott meg a 
világlapokban, de ennek a ki
csiny hírnek következményeit 
nemsokára hallani fogjuk.

Azt adta hírül a rövid köz
lemény, hogy az írun melletti 
ütközetekben vereséget szen
vedett vörös kormánycsapatok 
egy része fegyveresen francia 
területre szökött. Amikor a 
francia hatóságok a nemzet
közi jogszabályok rendelkezé
seinek megfelelően le akarták 
fegyverezni a spanyol fegyve
res kommunista csapatokat, 
azok fegyveresen ellenálltak s 
a párisi kormányhoz fordultak 
segítségért.

A segítség meg is jött ; mert 
a vasgyárak munkásai kitűz
ték gyáraikra a vörös lobogó
kat és ultimátumot intéztek 
Blum León miniszterelnökhöz, 
melyben követelték, hogy a 
Spanyolországgal szemben élet
beléptetett fegyverkiviteli tilal
mat függessze fel.

íme a láng már átcsapott 
Franciaország határán ; kérdés 
tudják-e lokalizálni; ha nem, 
úgy végzetes idők köszönté
nek majd egész Európára. Ne

künk, kicsiny magyaroknak, 
el keli esi titánunk a belső vi
szály kodást ; minden erőnkkel

1 Lembmer ögv a város 
kisgyűlésen.

Gdaitéitéfí a város főiskolai tanulmányi segélyeit,
Apatini Fernbach Bálint dr. 

főispán elnöklésével szomba
ton délután fél 4 órakor tar
totta meg a város szeptem
beri rendes kisgyülését.

A kisgyülés legvitásabb tár
gya a Lemberger-féle haszon
bértartozás ügye volt, a leg
nagyobb érdeklődést pedig a 
főiskolai hallgatók tanulmányi 
ösztöndíjának odaítélése vál
totta ki.

Tizenöt, főiskolás pályázott 
a nyolc tanulmányi segélyre.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár és 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 

Borotán.
Szombaton, szeptember 5-én este 

Borotára érkezett dr. Marschall Fe 
renc államtitkár, hogy a Jánoshal
mái Gyümölcstermelő Egyesület 
borotai, szentkatai, fiókjának szék
ház avató ünnepségén részt vegyen.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
Borotára Kiskunhalasról érkezett, 
ahol a város ötsááz éves alapítási 
évfordulója alkalmával rendezett 
gazdasági kiállítást nyitotta meg, 
mint a kormány képviselője. Kísé
retében jöttek vitéz dr, Bajsay Er
nő alispán, dr. Szalay Tibor főszol
gabíró, és még sokan Jánoshalma 
közéleti, tanügyi, közgazdasági éle
tének tekintélyei közül.

Dr. Marschall Ferenc államtit 
kár orsz. képviselő egész kíséreté
vel és a környékbeli községekből 
érkező vendégek Nagy Dezső tekin
télyes földbirtokos házánál gyüle
keztek, ahol a házigazda és háza 
népe nagy szívélyességgel, magvaros 
vendégszeretettel fogadta dr. Mar
schall Ferenc államtitkárt és az 
egész vendégkosz.orut.

Nern hiányzott a zenekar sem, 
mely az érkezőket mindig tussal 
fogadta.

Jó bor, finom borkorcsola pogá- 

rá kell feküdnünk a szociális 
jelentőségű reformok erelyes 
és gyors keresztülvitelére.

Hat ösztöndíjat a tavalyi él
vezők : Sólyom Mihály, Jász 
Tivadar. Wittner József, Sza
bolcs Lajos, Király Erzsébet 
és Obmann József nyertek el. 
Először kapták meg a segélyt 
Krikovszky Gizella és Bácskai 
János.

A Budapesti Menza Aka
démia étkezési segélyét Ivá- 
novics Viktornak és Rabatin 
Gyulának Ítélte oda a kisgyü
lés.

csa voltak a szívesség érzékelhető 
bizonyságai.

Dr. Marschall Ferenc földmivelés- 
ügyi államtitkár megtekintette a 
mintagazdaságnak megfelelő birto 
kot s jószágállományi; elismerését 
fejezte ki a házigazdának a szép és 
gondos gazdaságvezetésért.

A vendégek egybesereglése után 
az egész vendégkoszoru átvonult a 
Jánoshalmi Gyümölcsléimesztőegye- 
sülel borotai, szentkatai fiókjának 
székházéba, ahol a díszesen felvirá- 
gozolt diadalkapu alatt Szentkala 
egész környéke : férfiak, asszonyok, 
magyarruhás kislányok tömege fo
gadta a kerület népszerű képviselő 
jét : dr, Marschall Ferenc állam
titkárt.

A fogadtatást ünnepi vacsora kö
vette, melyen száznál többen vet
lek részt.

A közvacsora után AlRláSÍ Imre 
községi biró üdvözölte dr. Marschall 
Ferenc államtitkárt, aki országos 
elfoglaltsága mellett is talált módot 
és alkalmat arra, hogy a Jánoshal
mái Gyümölcstermesztő Egyesület 
hatodik fiókjának : a szentkatainak 
székházavató ünnepélyére eljöjjön.

Az Egyesület fiókjaival együtt ma 

i már több mint 1500 tagot számol 
s dr. Marschall Ferenc földmivelés

I ügyi államtiikár támogatása mellett 
kiváló sikerrel segíti az egyesületi 
tagokat, de javára szolgál műkö
dése az egész gazdatársad.domnak is 

Koller László borotai közs fő
jegyző abból az alkalomból üdvö
zölte dr. Marschall Ferenc állam
titkári, hogy a Kormányzó a ma
gyar földmivelés fejlesztése körül 
szerzett érdemeiért a magyar pol
gári érdemkereszttel, a csillagokkal 
kitüntette. Mindig felkarolta a kis
emberek érdekeit és ezért különö
sen kiérdemelte a kispolgárság szé
les rétegeinek szeretetét és támo
gatását.

Bernálh Zoltán lapszerkesztő, 
tvhatósági bizottsági tag vázlatosan 
ismertette a Gyümölcstermesztő 
Egyesület működését, fejlődését. ; 

| majd vitéz Bajsay Etnő dr. alispánt, 
üdvözölte, aki elhozta működésébe 
azt az emberszerető bajtársias szel
lemet, mely a harctéren is, 23-as 
főhadnagy korában jellemezte.

(Folyt, köv.)

Zugsxőlőtekpités.
Az idei jó közepes szőlőtermés 

bizonyára lendületet ad ismét a 
szőlőtelepítésnek. Mindenesetre ör
vendetes a szőlökultura emelkedése, 
mert nemcsak a forgatással, ültetés
sel ad jelentékeny tömegű munkát 
a munkásoknak, hanem később is 
több kenyeret ad a napszámosok
nak, mint bármi más agrikullura.

Nagyon fontos azonban, hogy a 
szőlőtelepítések alkalmával csak 

I olyan vesszőket ültessenek el, me- 
I lyek termése vagy bornak, vagy 

csemegének alkalmas legyen.
A szőlőtelepítésnél is előtétbe 

lépnek az értékesítési szempontok 
s ezért a földmivelésügyi miniszté
rium szigorúan ellenőrizteti a tele
pítéseket.

Köztudomású, hogy szőlőt telepí
teni csak a borászati felügyelőség 
engedélyével lehet s aki anélkül 
telepit, kiteszi magát annak, hogy 
nemcsak megbüntetik, még pedig 
igen szigorúan, hanem még arra is 
köteleztetik, hogy az ültetett szőlő 
két kidobálja.

A földmivelésügyi miniszter S7.i- 
goru intézkedésére felhívjuk gaz
dáink figyelmét s óva intjük őket 
az engedélynélküli szőlőtelepítéstől.
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Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón
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REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

Hevesen sérelmezték a bajai érdekesség 
nagygyűlésén az épitösparosság váüaiati 
jogkörének keretek közé szoritotiságát.

Érdekes és fontos gyűlést tartott 
szombaton este 6 órakor a bajai 
építői pár osság. Buda pestről Gyöi biró 
István központi főtitkár elnökölt az 
Ipartestületben lefolytatott nagygyű
lésen, melyet az építőiparban régóta 
sérelmezett és az iparosok szerint 
jogfosztásnak minősített események 
sürgettek.

Az épiíőiparosság az országban 
mindenütt s igy természetesen Ba
ján is érzékenyen megszenvedte, 
hogy szakmájában a vállalati jog ha
tárait igen szűk keretek közé szo
rították és az építőiparosok a meg 
kötött munkalehetőségekkel jövedel
mük tekintélyes százalékától elestek.

SzivbénuSás érte a bajai állomáson a 
pécsi filléresre felszálló öreg nyomdászt.

Tragikus szenzációja volt a teg
nap Pécsre induló bajai filléres gyors
nak.

Több száz bajai kiránduló uta
zott a Dunántúl szép kuiturközpont- 
jába ; az utasok között volt Rein 
József 72 éves nyomdász, volt pécsi 
nyomdalulajdorios, akinek Baján a 
Péter Pál utc 6 számú- házban van 
a lakása.

Rein két perccel a vonat indu
lása előtt fellépett az egyik vagon 
lépcsőiére, a következő pillanatban 
megingott lezuhant és összeesett. 
N így riadalom keletkezett; a vonat 
utasai és az állomás személyzete

Megindult a cséplőgép lenkereke és a 
gép halálra zúzott egy négy éves 

püspökpusztai kislányt.
Borzalmas szerencsétlenség tör

tént szombaton este a Dávod mel 
letti Püspökpusztán. Fehér Irén 4 
éves falubeli kisleány szülei udva

Az építőiparosok úgy vélnek sé 
’ relmeikre orvoslást szerezni, hogy az 
j iparügyi minisztériumban már meg* 
i tervezett és a közeljövőben kivitel- 
i re kerülő uj építőipari törvényt, ér 
; deke is fokozottabb megvédésével, 
■ illetve figyelembevételével alkossák 

meg. A nagygyűlés élénk érdeklő 
d ís mellett folyt le, számtalan hoz
zászólásban szegezték le az épilő 
iparosok egyöntetű állásfoglalását.

A színes vitákat provokáló nagy 
gyűlés határozatát a központ a töb 
bi városok érdekeltségeinek hason
ló állásfoglalásával terjeszti az ipar 
ügyi minisztérium elé.

odarohantak a földön fekvő Öreg 
emberhez; az utasok között volt 
dr. Zongor Béla bajai orvos, aki 
szintén Rémhez sietett, de megálla
pító.ta, hogy az öreg nyomdászt 
szivbénulás érte és nyomban meg
halt.

Személyazonosságának megái la pi 
tására megnézték az iratait és meg
lepetve látták, hogy a szegényes 
külsejű öregember 1700 pengő kész
pénzzel indult útnak.

Mivel R< in Józsefnek Baján hoz
zátartozói nincsenek holttestet a 
kórház ravatalozójába szállították.

rán játszadozott.
A kisleány játék közben nekidőlt 

a cséplőgép lenkerekének, a kerék 
| megindult s a gép a velőlrázóan si- 

költöző gyermekre zuhant. Teljesen 
összercncsolt tagokkal holtan húz 
iák ki a Szerencseden gyermeket a

Elsőrangú prózai gárdával, várakozáson 
felüli művész és közönség sikert hozott 

Fodorék első bajai előadása.
Nem egészen ok nélkül megszokta 

a bajai közönség, hogy némi tar
tózkodással fogadja a pécsi színtár
sulatot, mert nem egyszer a saját 
hiszékenységén keservesen tapasz
talta, hogy Fodorék a beígért hang
zatos neveket megszerzik ugyan, de 
már csak a pécsi idényre, Bajának 
pedig a selejtező szezon jut. A 
tingli langli kerei hozott is karzat
közönséget, de az igazi kulturált 
publikum, mely Baján filmben is, 
színpadon is, zenében is a legjob
bat kapta, óvakodott őszidőben a 
Központinak még a tájékától is.

Az idén, ha szabad hinni a be
mutatkozóban, Fodorék ismét mü- 
vészszineszekböl állították össze a 
társulatot.

Legalább is a prózai együttes ko
moly értékekkel reprez- ntált a szom
bati szezonnyitó előadáson. Fodor 
László színjáték?! az Érettségi, úgy
szintén a szereplők játéka is meg

Két egyesület érdekes új akciója.
A Baja-Bácskai Közművelődési 

Egyesület és a vele karöltve mű
ködő Pécs Baranyai Általa nos Se- 
gélyző Egyesület baja bácskai fiókja 
uj helyiségébe költözött, a Kossuth 
Lajos utca 19. sz. alá. Ezzel kap 
csolatban felhívjuk figyelmét olvasó
inknak az előbbi egyesületek Baján 
egészen újszerű akciójára, melynek 
lényege abból az alapvető felisme
résből indul ki : „A magyarság szel
lemi kultúrájával lehet csa k és kell 
ma anyagi kultúrája zárjait nyitó- 
gatni, jólélje komfortja módjait fel
tárni, mert a megszerzett szellemi 
kulturális javak anyagi erők hijján 
vagy egyáltalán nem, vagy csak 

gép alól.
A szerencsétlenség ügyében az 

ügyészség vizsgálatot indított.

érdemelte az előlegezett bizalmat.
A szerencsés darab, a szerencsés 

keretben valóban méltó volt a si
kerre. Daruváry Mária, Szabó Dezső 
adták a legiava művészetet, de Szé- 
kelyhidy Adrién, Pető Endre is 
nagyon-nagyon élték a színpadra 
formált énjüket. Oroszlán György, 
Márai Ede, Harczos Irén, Majthényi 
Gabi, Zsolt Magda, Surányi Anna 
egytől-egyig megérdemlik, hogy a 
sikert élvezzék; Danis Jenőt, Vass 
Irmái nyiltszini tapssal, tüntető sze
retettel fogadta a közönség. De szí
vesen és sokat tapsoltak a szelle
mes, modern darab minden alakjá
nak, Kilür.ö volt a rendezés, a 
súgó sem hallatszott. Általában az 
előadásról csak jót mondhatunk, ha 
az operettgárda csak megközelítőleg 
ilyen művészi felkészültségű, akkor 
Fodoréknak nem lesz okuk Bajára 

i panaszkodniuk.

szerényen és szórványosan érvénye
sülhetnek'1. Ezért az egyesületek 80 
legjobb bajai céggel megállapodva 
tagkönyvet bocsájtottak ki, mely 
eddig nem látott bevásárlási és kul
turális kedvezményeket biztosit a 
tagoknak, uj vevőket a kereske
dőknek, iparosoknak és uj lehető
ségeket tár fel a családvédelem és 
háztartás, a megélhetés megkönnyí
tése tekintetében tagjainknak. Ezen 
páratlan és egyedül álló kedvezmé
nyek a napi háztartási szükséglet 
olcsó beszerzésétől a legkülönbfé- 
lébb ipari és kereskedelmi cikke
ken át egész a színház és mozi 
jegyre kiterjednek !

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak. _________
SZIKLAI MÁRTON 

órás és ékszerésznél.
Erzsébet kiráiyné-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 járd Arájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan térő férfi és női karórák 2 évi iőtéllással mér 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Igen érdekes fenti egyesületek 
megtakarítási táblázata, mely mate
matikai alapon kimutatja, hogy a 
m i nehéz gazdasági viszonyok kö
zepette milyen jelentős komoly té
teleket lehet egy háztartásban meg- 
takarítani, minden befektetést egy 
fillernyi kiadás nélkül I Az egyesü
leti akciónak máris nagy erkölcsi 
sikere van, ami érthető is, hiszen a 
legjobb neveket talá’juk meg a tisz
tikarban úgy a bajai, mint bácskai 
vonatkozásban, de ezen nevek ga
ranciáján is tulmenőleg páratlan 
lehetőségeket mindig újabb és újabb 
előnyöket ! Az akció ezen intenció 
ját legmagasabb helyen is elismerik 
és támogatják. Az egyesületek ez
úton is felhívják az érdeklődőke., 
hogy az egyéni felvilágosítás mie
lőbbi megtörténte végett — mivel a 
több mint 1000 tag egyéni felvilá- 
gositása a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt még nem történhetett meg 
— szíveskedjenek a hivatali helyi
ségbe (Kossuth Lajos u. 19. sz.) be
fáradni, ahol tagok tészrére kedvez
ményes színház és mozijegyek állan
dóan kaphatók.

HÍREK
— Fontos behelyettesítések a 

Vármegyénél. Apatini Fernbach 
Bálint dr. főispán a mai napon 
Lantos György központi járási bírót 
a megyei főjegyzői állásba, bajsai 
Vojnits László dr. másodfőjegyző, 
főispánt titkárt a bajai központi fő
szolgabírói állásba, Kokas József 
vármegyei aljegyzőt az üresedésben 
levő árvaszéki ülnöki állásba he
lyettesítette.

— Holnap lesz a legnépesebb 
máriakönnyei búcsú. Máriakönnyén 
holnap, kisasszony ünnepén van a 
legnépesebb búcsú. A mull évben 
szeptember 8-án 14 000 ember ve
rődött össze a búcsún a környé
kező falvakból. A jelek szerint a 
búcsú az idén is igen népes lesz.

— Epekő-, vesekő- és hólyag 
kőbetegek, valamint azok, akik 
hugysavas sók tulszaporodásában 
és köszvényben szenvednek, a tér 
mészetes „Ferenc József" keserű 
víz használata által állapotuk javu
lását érhetik el.

— A bajai idegenforgalom. Au
gusztusban meglehetősen élénk volt 
Baján az idegenforgalom. Bejelen
tették a városban megforduló ezer
nyolcvan, kijelentettek kilencszáz- 
hetven külföldit. Bejelentett belföldi 
sz.ázegy látogatott augusztusban Ba
jára.

— Diákokat teljes ellátásra fel
veszek. Cim a kiadóban.
- Nem lesz új virágüzlet a 

városi bérházban. Szepessy Jó- 
zsefné bérbe akarta venni a városi 
bérháznak a Prohászka-ulcai front
ján az egyik üzlethelyiségét virág
kereskedése számára. A kisgyülés 
nem adott engedélyt, hogy ebben 
az épületben újabb virágüzletet 
nyissanak.

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

Színházi iroda hírei.
Házasság — ma este. Ma, hétfőn 

este Vaszary János szinjátéka a 
Házasság. A női főszerepben Szé- 
kelyhidy /Adrién rendkívüli művé
szete csillog. Ez este mutatkozik be 
Pető Endre szerelmes színész is, 
akit a bpesti Magyar Színházból 
szerződtetett Fodor igazgató. Hor
váth Jenő, Tihanyi Piri, Majthényi 
Gaby, Daruváry Mária, S/abó Ernő, 
Rátkay István, Oroszlán György 
játszók a darab többi kabinetalak
jait.

Kedden délután — Budapest — 
Wien. O'tay Baba, Körössy Zoltán, 
Szalma Sándor nagyszerű triójával. 
Ezt a pompás operettet ismétli meg 
keden délután — olcsó helyárakkal 
— a kitűnő gárda. Kezdete délu 
tán 4 órakor.

A Debreceni 2-es huszárok" ope- 
reltujdonság kerül színre kedden és 
szerdán este. A nagyszerű operett 
Oltay Baba, Daruvári Máriával a 
női főszerepekben, akik mellett a 
kitűnő komikusok : Kőrössy Zoltán, 
Szabó Ernő, Oroszlán György ka
cagtatnak. A bonviván szerepben 
Szalma Sándor hódit szép éneké
vel, játékával, Horváth Jenővel 
együtt.

Csütörtökön este Meller Rózsi, 
az „írja hadnagy" szerzőjének ui 
bűnügyi drámája, a Vallomás kerül 
bemutatór; , Székelyhidy Adriennel 
a főszerepben.

SPORT.
B. Turul SE—BMTE 5:1 (3:0).

Biró : Geosits. (Bajnoki.)
Tapogatózó játék után az 5. perc

ben Jávor közelről mellé lő, utána 
BMTE veszélyeztet. A 7 percben 
Jávor fejese jelenti az első gólt. ltO. 
Mezőny játék után a 18. percben 
újból Jávor eredményes. A 42. perc
ben Kolos 3 ra növeli a gólok szá
mát.

Fordulás után a 4. percben Greksa 
szépít. 3:1. A 20. percben Kolos 
ll esből 4:1. Mig a 30. percben 
Hirmann beállítja a végeredményt. 
5:1. Ezután a biró az MTE-ből ki
állítja Vaityot, majd Tantosl. Erre 
az MTE vezetősége leakarja vonul
tatni csapatát. Egynéhány perc gon
dolkodás után folytatják a játékot, 
de az eredmény nem változik. Na

gyon idényeleji mérkőzés volt, amit 
az esős idő és csúszós talaj is nagy
ban elősegített. A Tuiulnál csak 
Kolos, Balogh és Kovács játéka 
felelt meg, a BMTE bői Vaity és 
Greksa.

Bácsalmási MOVE-BSE 5:1 (3:0).
Biró : Móder. (Bajnoki)

A bajnokcsapat megérdemelte a 
súlyos vereséget. Az 5. percben Te 
mesi, a 27. percben Tóth, majd a 
30. percben Romácz eredményes.

Fordulás után mezőnyjáték kö
vetkezik. A 20. és 31. percben ismét 
Romácz lövései falainak utat a há
lóba. 5:0. A 40. percben Ónodi 11- 
ese révén tud csak a BSE szépíteni 
az eredményen. A Move minden 
részében jobb volt ellenfelénél és 
azt lehet mondani 10 emberrel ját
szotta végig a mérkőzést, mert 
egyik játékosuk már mérkőzés ele
jén megsérült, ki is állt, majd sta
tisztált csak a pályán.

Jó volt Romácz, Muity, Dörner 
és Temesi Move, illetve Michler és 
Ihos.

TSE-Bácska 13:1. (7:1).
A TSE tetszés szerint lőtte du

góit. A Bácska súlyos vereségében 
nagyon benne van Csilics kapus is.

NSE - DVOGE 9:2 (2:1).
A DVOGE 10 emberrel játszott.

Szeptember 8-án, 9-én, 10-én.

Gaál Franciska legújabb világfilmje

Ragyogó zenés vígjáték 12 felvonásban 

Főszereplők:

Gaál Franciska, Hans Holt, 
Ottó Wallburg, Verebes Ernő, 

Paul Morgan, Fritz Imhoff.
Kísérő film :

Világszenzáció.
Soha nem látott artista mutatványok.

Újpest—Elektromos 6:2, Hungária 
' —Kispest 7:3, Ferencváros—Hala

dás 3:2, Bocskai—Nemzeti 3:1, Bu
dafok—Szeged 3:2. III. kér. — Budai 
1:0, Phőbus—Er. So. 4:1. KK döntő: 
Ausztria—Spárta 0:0.

Laputlajdonoa >
w». KNSZV U-.kíL.

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

Bajtay László
kajakkészitő.

Garázs : Zádor fatelep. Telefon 215

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai OOlO me''ékhe-

szobás és SnBawwBtór w lyiségekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

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

I e h e t.

SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes 

otthont és ellátást 
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy 

földvagyonnal . iró egyénnek.
Cim a kiadóhivatalban.
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Is száraz

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

D0R0Gh°n°LT KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

©OfOgí tojásszén 
0©roSÍ diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva. I1 IJ
A Háv. menetrend május 15-től:

Grimhut ét Társa B A J A. C—"TeMoVíőo"

Érkezés Honnan? 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

Í4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

Í6 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. 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

23 Bpest, SádDogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDÖK

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

If iHC Mönkeretkeőelmi 
> £!< | £3 Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

DunaStawks kőpor Elszigetelő 
teljes vadonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 

szoigáhtot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva 

szeptember 7-161 szeptember 14-ig 
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A HVflHDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Hláts Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *. Goldbsrger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

wwTmiiwoK
ÓLAKAT

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


