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Az uj idők 
szelleme.

Az emberi géniusz gyötrel- 
mesen vajúdik ; keres valami 
uj létformát; hogy az az uj 
létforma milyen lesz, senki 
előre nem láthatja, csak azaz 
egy bizonyos, hogy a régi rend 
nem térhet többé vissza.

Ma már nem sóhajtozik senki 
a régi jó világ után, mert min
denki tudja, hogy az a régi 
világ is csak igen keveseknek 
volt jó; ma az a korszellem 
erősödött meg, mely nem a 
kevés egyesek számára akar
ja a földi életet jobbá tenni, 
hanem a tömeg javára igyek
szik magasabb életszínvonalat 
teremteni.

Ez igazság annyira általános 
és vitathatatlan, hogy bizonyí
tásra nem szorul ; de annál 
súlyosabb terhet ró minden
kire, akár fejével keresi a ke
nyeret ; akár köztisztviselő, 
akár egyházi ember, akár sza
bad pálya munkása. A töke 
és munka örökös harcát is 
kell hogy ez a szellem hassa 
át. De nem elég, hogy ez a 
szellem csak az ajkakon éljen 
s mint szóvirág röpködjön a 
levegőben, hanem kell, hogy 
ez a szellem a köznapi élet 
minden fényében megnyilat
kozzék.

A vagyonhalmozás, a magas 
jövedelmek harácsolása azon 
erkölcsi ellensúly nélkül, hogy 
minél többet áldozzák a sze
rencsés a kör javára, nem a 
tisztelet érzését ébreszti töb
bé az emberekben, hanem a 
megítélés tényét.

Ezt tudni és érezni, ennek 
a szellemében, irányában áldo
zatos lélekkel haladni, adja 
azt a lelki megnyugvást, mely 
erőt ad kicsinynek nagynak a 
mai nehéz viszonyok között 
is a jövőért való küzdelemre.

Ha kell, Németország egyetlen tüntetés 
lesz a boisevizmus ellen — mondotta 

Hitler nürnbergi nagy beszédében.
Franciaország, sőt az egész I 

európai közvélemény is még- i 
mindig Hitler kancellár mult- 
heti szózatának hatása alatt 
all, melyben bejelentette a kö
vetkező négy esztendő munka
programját s a gyarmatok 
visszaszerzésére irányuló törek
vését.

Hitler vezér és kancellár 
tegnap Luitpold arénában nagy i 
beszédet mondott és többi kö
zött a következőket jelentette 
ki :

— Tudja meg a világ el
szánt akaratunkat:

Németországot semilyen kö
rülmények között sem szol
gáltatjuk ki a bolsevizrnusnak. 
Olvassuk, hogy más országok
ban felizgatott tömegeket fel
szólítanak a fasizmus és a

Golyózáporban menekültek a szerb 
határőrök elöl a trianoni határra 

tévedt halászok.
Kiss József és Balogh Jó

zsef halászok csónakjukkal a 
mohácsi Dunán lefelé eveztek. 
Éjtszaka volt és nem vették 
észre, hogy átjutottak a tria
noni határon. A határőrök 
megállásra szólították őket, de 
Balogh és Kiss nem tettek 
eleget a felszólításnak hanem 
visszafordultak és teljes erő
vel evezni kezdtek.

A határrendörök erre való

Tiltakozás a spanyol népfront 
kormányának küldött szociál

demokrata üdvözlet ellen.
Az Uj Magyarság szeptember 10 i , 

vezércikkében megbotránkoza ol 
I vastuk, hogy a magyar szervezett 
' munkásság, vagyis inkább annak ál

lítólagos vezetői milyen nagy s/icn- 
| páliá.val és baráti szívvel üdvözölték 

a spanyol testvérgyilkoso^t, ^z Ör- 
! jöngő szadistákat, a hullafosztókat.

Mi bajai fiatalok, Ínséges idealis- 
t tAk, .baisársi egyesületek fanatikus 

keresztény magyar harcosai, a ma

nemzeti szocializmus elleni 
tüntetésekre, amelyek egyúttal 
tüntetések a bolsevizmus mel
lett, a fegyverszállítások mel
lett, a pénzgyüjtések mellett 
és az emberek szállítása mel
lett. Én még nem hirdettem 
tüntetést, de ha egyszer ilyet 
teszek, akkor egész Német
ország egyetlen tüntetés lesz 
és akkor nem tiz-husz vagy 
harmincezer fegyelmezetlen 
ember vonul fel, hanem mil
liók és milliók állanak majd 
szemben a régi ellenséggel.

— A körülöttünk levő né
peknek szívesen nyújtjuk ke
zünket és együtt akarunk mű
ködni velük. Nincsenek ellen
ségeink és senkit sem gyűlö
lünk, de Németország sohasem 
lesz bolsevista.

ságos sortüzet zúdítottak utá
nuk és a hétségbeesetten me
nekülő halászok a golyózápor
ban valóságos életveszedelem
ben forogtak.

Kiss Józsefet egy golyó a 
lábán súlyosan megsértette és 
Balogh csak ereje megfeszíté
sével tudott a csónakkal to
vább evezni. Sérült társát Mo
hácson a kórházba szállítot
ták.

gyár jövő súlyosan verejtékező nap 
számosai furcsán, csodálkozó szem- 

| tnel meredtünk egymásra ; hát ez 
is lehet. Mi mindig jobboldali kor
szakról, ideáljaink fokozatos betel
jesüléséről álmodtunk és ez az uj 
ságejkk most a maga véres és fel 
rázó komolyságával mint bunkó
csapástól egyszerre felrázott és fel
ébresztett elvbarátok, verejtékező 
magyar fiatalok csodálkozva és fel

háborodva rohanlak hozzánk — 
szemükben harag, szivükben két
ségbeesés.

Hát tűri ezt a magyar közvéle
mény ? Engedi azt a felelős magyar 

I kormány, hogy szovjet vezérek bó 
j dulatától elkábitott és félrevezetett 

orrgyilkosok és bérencek véres ke
zét szorongassák itt egyesek a ma
gyar munkásság nevében ? Tűrheti, 
hogy uj borzadalmakról álmodjanak, 
amely még a kis megmentett és 
maroknyi magyarságot is inészár- 

I székre vinné.
A bajai keresztény ifjúság és vele 

a keresztény magyar társadalom 
minden rétege és. minden osztálya 
megvetését fejezi ki és ezt az el
járást hazaárulásnak minősiti.

Felkérjük a kormányzat illetékes 
tényezőit, hogy a nemzeti létét szem
előli tartó magyar társadalom meg
nyugtatására, a szociáldemokrata 
pártot, az összes szociáldemokrata 
szakszervezeteket azonnali hatállyal 
oszlassa fel, vagyonát kobozza el és 
azt honvédelmi és munkásvédelmi 
célokra fordítsa. A népszava cimü 
napilapot pedig azonnali hatállyal 
tiltsa be.

Baja, 1936. szeptember 10 én.
A bajai keresztény ifjúság nevébén:

Kincses Ferenc
a „Turul" Szövetség B E. 

volt vezére.
Mester Kálmán

a Reformnemzedék bajai elnöke.

Lopás utján szerezte 
össze az esküvőre 

való dolgokat.
A kalocsai rendőrség letartóztatta 

ifj. Mende József fiatal kályhásse
gédet, aki huzamosabb idő óta rend
szerint fosztogatta a Bátori és Ber- 
kovics kereskedőcég raktárát. Ben- 
de éjszakának idején a szomszédos 

j ház padlásáról mászott be a cég 
I raktárába, ahol a detektívek tetten 

érték. Bevallotta, hogy már sokszor 
lopott a raktárban s azt hozta fel 
mentségül, hogy a meglopott keres
kedő cselédjét feleségül akarta ven
ni, de nem volt pénzük az eskiivő- 

j hoz és igy lopás utján igyekezett 
mindent „megszerezni". Lakásán 

I meg is találták az esküvőre készi 
j telt fűszerárut és a menyasszonyi 

ruhához szükséges kelengyét. Átad
ták az ügyészség fogházának.
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REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

Szélhámos ált<mitót 
tartóztattak le.

Kovács László 30 éves állítólagos 
tanító régebben Kalocsa környékén 
mint kisegiiő közhiva alnok mű
ködött és ebben az időben külön 
böző hivatalos nyomtál nányokal, 
iparigazol vanv és hasonló blanket
tákat lopott el. Mikor végrehajtói, 
majd a főszolgabiróságban betöltött 
segédhivatalnoki állásától megfosz
tották, ezeket az ellopott hivatalos 
nyomtatványokat felhasználta. Töb
bektől pénzt csalt ki, hogy hivata
los ügyeiket elintézi. Hatósági bi
zonyítványokat, engedélyeket, ipar 
igazolványokat készített a lopott 
nyomtatványokon. Az egész kalo 
csai járást elárasztotta ezekkel a 
hamis közokiratokkal. Kovács Lász
lót a rendőrség letartóztatta.

Jóváhagyta a minisztérium a 
kórházi röntgenkezelöi állás 

átszervezését.
Jelentettük, hogy a közkórház 

röntgenkezelöi állását szakaltiszti 
állásra szervezte át a város. Most 
érkezett Bajara a belügyminisztérium 
értesítése, hogy a szervezést jóvá
hagyja. Az átszervezés nem |elent 
illetménydifferenciát, de az az érde
kessége, hogy a kórház röntgenke- 
zelőnöje a társadalmi életben méltó- 
ságosasszony, mig hivatalában altiszt 
lett. Baj i tehát e tekintetben újított, 
mert aligha akad még város, amely 
méltóságos altisztekkel dicsekedhet.

Gyilkosság lett 
a családi háborúság 

vége.
A mohácsi László kórházba élet 

veszélyes állapotban beszállították 
Mizerik Lajos vagyonos németbolyi 
gazdálkodót, akinek fején súlyos 
sérülés volt. Mizerik Lajos a kór
házban anélkül, hogy részleteseb
ben ki lehetett volna hallgatni, meg
halt. A nyomozás megállapította,

hogy Mizerik a halálos sérülést c.sa- I fejbevágták Mizerik Lajos gazdát, 
ládi háborúság során kapta egyik hogy kettérepedt a koponyája és ez 

’ hozzátartozójától. A Mizetik portan j a súlyos fejsérülés okozta halálát.
gyakran voltak összetűzések a csa A csendörség megindította a nyo 
ládtagok között. Néhány nappal mozást a családi háború ügyében, 
ezelőtt egy ilyen civódás során úgy —

Bilincsbe verve vitték az ügyészségre a 
tanuvesztegeiésset és a házigazdája 

véresre verésével! vádolt Reinholcz Lajos, 
elbocsátott jánoshalmi 

végrehajtót
Ismeretes még a Raja Bácska ol 

vasói előtt, hogy Reinholcz Lajos 
volt jánoshalmi Írnok végrehajtót 
két esztendővel ezelőtt közokirat
hamisítás miatt a bajai törvényszék 
dr. Linzer-tanácsa héthónapi bör
tönbüntetésre Ítélte. Roimholcz a 
pécsi ítélő Táblához, majd a Kú
riához fellebbezett enyhítésért, azon
ban mindkét fokon ióváhagylák az 
elsőfokú bíróság ítéletét.

Reincholcz Lajos ekkor perének 
ujrafelvételét kérte s a bünügy 
ismét a bajai törvényszék elé 
került. Roppant érdeklődés kísérte 
a tárgyalási, melynek során Reim 
holczot megint hét hónapi börtönre 

Tegnap óta a spanyol nemzeti 
csapatok birtokában van a 

lángoló San-Sebastián.
Bilbaó a haditevékenység központjában.

A spanyol nemzeti csapatoknak | 
rettenetes erőfeszítéssel sikerült San 
Sebastiánba bevonulniok. A bevo 
nulás szombaton éjfél körül történt. 
Két óráig a felkelők igen lassan 
haladtak előre. Hirtelen lángok csap 
tak fel a város körül. Az anarchis
ták beváltották fenyegetésüket és 
gyujtóbombákat szórtak a városra. 
Az utcákon a baszk nacionalisták, 
akik a végső pillanatig megakarták 
kísérelni a város megmentéséi 
harcbabocsálkozott az anarchisták

I ítélték. A vádlott ezúttal is felleb
bezett s a Tabla bizonyitáskiegészi- 
tést rendelt el

Az érdekes bünügy most várat 
lan fordulathoz érkezett. A bíróság 
megáll pilotta, hogy Reimholcz a 
termit megvesztegette. Reimholcz 
tanúi az izgalmas szembesítés so
rán is beismerték, hogy a vádlott 
itatta őket.

Reimholcz ellen újabb vád is fel
merült. Házigazdáját az elmúlt na
pokban állítólag véresre verte. A 
sikkasztó végrehajtót szombaton dél
ben megbilincselve kisérték a csend 
örök a bajai ügyészségre.

kal, ezalatt a marokkói sorkatona- 
ság lassan előrenyomult és sikerült 
a várost birtokába vennie.

San Sebaslian tegnap reggel ke
rült véglegesen a nemzeti csapatok 
kezére. A kormánycsapatok utóvé
déi Bilbaó irányába vonultak vissza 
és szétrombolták a rádióállomást, 
a távbeszélő központot és a táviró- 
hivatalt. Felrobbantottak egy villa
mosvasúti alagutat is. Ortega kor
mányzó tegnapra virradóra elhagyta 
a várost és Zumayába tette át fő 

ha diszállásál.
San Sebastian után Bilbaó került 

a haditevékenység központjába. Az 
anarchisták arra számítanak, hogy 
a kezükben levő túszok áltál erős 
nyomást gyakorolhatnak a nnmzeti 
csapatokra, mert a Bilbaóban fo
gollyá lett túszok száma rendkívül 
nagy. Már 1700 nemzeti érzelmű 
egyén került a kormánycsapalok 
fogságába, akiket a fehérhajókon és 
a városi fogdákban őriznek.

A foglyokon kivül még 650 túszt 
szállítottak San Sebastianból Bil
baóba. Az anarchisták lázasan dol
goznak a város védelmén.

Elővételben minden jegy 
elkelt az Uránia tegnapi 

előadásaira.
Még a legtombolóbb színházi si 

kerek napjaiban sem emlékezünk 
olyan táblás házakra, mint az. Urá
nia jelenlegi során. ,,A havi 200 fix" 
közönségsikere minden előadás ren
dező álmát felülmúló. Olyan hihe
tetlen számú embertömegek ostro
molták tegnap az Uránia filmszín
ház pénztárát, hogy délután már 
szükséges volt: „A mai előadásokra 
minden jegy elkelt" felirat kifüg- 
gesztése. Az eddigi magyar filmek 
sikere nem vetekedik a mostaniéval. 
A magyar filmtechnika igen gyors 
tempóban halad előre, s az egymás
után feltünedező inindinkáb töké
letesedő magyar filmgyártásban ez 
az uj alkotás joggal jutott a gyors 
népszerűség ilyen magas fokára.

A csak igen rövid idővel ezelőtt 
elkészült filmet Baja ismét elsőkéz 
bői kapta s a legszebben azzal mél
tányolta Szilágyi György mozitulaj- 
dos áldozatkészségét, hogy minden 
előadásra a zsúfolásig megtöltötte 
a mozit.

Jó zongorát a“ 
megvételre. kiadóban

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossiankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás <sak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nöl karórák 2 évi jótállással már C pansátAU

Régi ékszereket, tört aranyat és bnlliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Gyomor- és bélbántai.nak, 
hasürt ■libái vét pangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív
szorulás, lémes álmok, ijedősség, 
általános losszullél, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Ferenc József* 
keserüvizet iszik. Az emésztőszervi 
bajok orvosprofesszorai általánosan 
dicsérik a Ferenc József viz. eny
he és megbízható hatását s azt gya
korlatukban sűrűn rendelik.

— Elkészültek a városi köz
gyűlésre. A város szeptemberben 
összehívandó költségvetési közgyű
lésére, valamint az ezzel kapcsola
tos kisgy ülésre az előkészületeket 
megkezdték, de az ülések időpontját 
még nem véglegezték.

— Helyesbítés. Szombati szá
munkban megírtuk, hogy a m. kir. 
pénzügyminiszter isseni Iszer Hen
riket, a Bajai önsegélyző Szövetke
zet elnökét adófelszólamlási bízott 
ság elnökévé nevezte ki. Jelenté
sünket azzal egészitjük ki, hogy a 
kinevezés a bajavideki felszólamlást 
bizottságra vonatkozik.

— Elveszett egy hatszögletes női 
arany karóra, Megtalálója a törvé 
nyes következmények terhe alatt a 
rendőrkapitányságra szolgáltassa be.

— Tömeges megbetegedés a 
szendrödi vásáron husmérgezés- 
ben.Szombaton és va árnap Szendrő 
környékéről, Ládbesenyőről, Varbó- 
ból, Szinpetriből. Martonyból, Te 
resznyéből újabb betegeket szállí
tottak be a miskolci kórházba hus- 
mérgezésben.

— Korcsmái verekedés egy 
halottal. Kissikátor községben va
sárnap a falu egyetlen vendéglőjé
ben idogált barátaival Marosi-Tóth 
János. A beborozott fiatalemberek 
valamin összeszólalkoztak s nehány 
perccel később már parázs vereke
dés fejlődött ki. A verekedés során 
Varga János gazdasági alkalmazott 
úgy vágta fejbe egy vasdoronggal 
Marosi-Tóth Jánost, hogy a szeren
csétlen fiatalember holtan esett össze.

— HllSZéVÍ orosz fogság után 
most tért haza Jászberénybe Benke 
Kálmán földműves orosz feleségével 
együtt. Benke, aki ifjú legényem
berként hagyta el szülőföldjét most 
megviselt, fáradt öregemberként tért 
vissza.

— Kelebián is átutazott az an
gol király. Edward angol király öt 
és fél napi bécsi tartózkodás után 
Bécsből Angliába utazó tt. Az angol 
király Magyarországon átutaztában 
néhány percig Kelebián időzött.

— Pécsett kétezer baranyavár- 
megyei levente gyűlt össze sport
mérkőzésre vitéz Horvát István fő
ispán, valamint számos közéleti elő
kelőség jelenlétében. A verseny 
győztese a pécsi járás leventecsapata 
lett.

— Diákokat teljes ellátásra fel 
veszek. Cim a kiadóban.

A nagyatádi csendőrség őri
zetbe vette Nagy Jánosné hodvicai 
szülésznőt, aki a falu halárában, 
egy kukoricaíöldön 5 10 pengőért
tömegesen végzett tiltott műtéteket 
a hozzája forduló nőkön. x

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kiknél az igen nagy nedv- 
dusság mindenféle tünete, mint 
gyors elfáradás, elbágyadás, a teli
ség érzete gyakran jelentkezik, fel 
tűnőén kedvező hatással szokott 
járni, ha három hétig naponta 1 po 

l hár természetes „Ferenc József* 
keserüvizet isznak.

SZÍNHÁZ

Harczos Irén jelentette „Mese 
a Grand Hotelben** művész

sikerét.
Két napon át játszotta a Pécsi 

Nemzeti Színház Alfréd Grünwald 
és dr. Fritz. Libner Beda operettjét: 
Mese a Grand Hotelben. Szomba
ton elég nagy érdeklődés előzte meg 
az előadást, vasárnap már kevesebb 
számú közönség jelent meg a szín
házban. Az előadás az eddig be
mutatott operettek között feltétlenül 
vezet. F. Harczos Irén — aki hiába 
még sem prózai színésznő, annál 
inkább otthon van az operettben — 
nagyon sokat jelentett a darab szá
mára Az operettek igen színtelenek 
a régi kedves és közvetlen jáléku 
szubrett primadonna nélkül.

Annál kevésbbé kívánják azon 
i bán Daruváry Máriát, akiről egy- 

általában nem érijük, miért játszik 
• operettben és főleg miért akar épen 
> énekelni ?

Ekkora kritikátlanság egy külön
ben jó prózai színésznőtől, de a 

' rendezéstől is sok. Azonkívül nem 
I minden szubrettől kívánja a közön

ség, hogy derékig mutogassa, mi- 
I lyen lábakat visel.

Szabó Ernő most is bebizonyította, 
hogy az operettgárdán felülalló ko 
moly művész. Szalma Sándor, Hor 

| válh Jenő, Oroszlán György voltak 
az előadás értékei.

Színházi iroda hírei.

Ma este ketten egy jeggyel gyö 
nyörködhetnek az évad legnagyobb 
szenzációjában az Érettségi pompás 
előadásában. Az előadás a prózai 
együttes remekműve a főszerepek
ben Harczos Irén és Székelyhidy 
Adriennel.

Katz Bácsi. Kedden este. Szabó 
| Ernő legjobb szerepében mutatko

zó. be kedden este a Katz bácsi 
aranyhumoros alakjában. A szép 
énekesvigjáték finom hatásai mind
végig derültséget keltők.

Ur katonái. Szerdán este az évad 
legszebb és legértékesebb szinjátéka, 
Emmet Lavery világhírű papi drá
mája, az Ur katonái van műsoron.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

SPORT.
BSE Bácska 2:1 (1:0)

(Biro : Bencze.)

A BSE kis .szerencsével tudott 
csak győzni. Ha a Bácskának egy 
irányító csatara lelt volna, köny- 
nyen győzhetett volna. Az első 
dugót Ónodi szerzi. Fordulás után 
a Bácska erélyesen támad de ered
ményt nem tudnak elérni. Majd 
Csicskót Zórity elengedi, aki beka
nyarodik a közép felé és 2:0 as 
vezetéshez segíti a BSE t. A Bács
ka Kovács lévén ér el dugót ugv 
hogy Kulcsár kiejti kezéből a lab
da!. A kiegyenlítés után a Bácska 
erősen szőrit, a kiegyerililést puha 
csatárai nem tudják megszerezni

Jók voltak : Kulcsár, Michler, 
Csicskó és Ihos BSE, Slark, Márity, 
Jeka és Matos Bácska.

DV0GE BMTE 2:1 (1:0)
A BMTE elég tisztes eredményt 

ért el és ezt 10 emberrel vívta ki, 
mert a 15. percben Greksa térde 
kiugrott.

NSE-TSE 3:0 (2:0)
A tolnai derbit az egységesebb és 

technikásabb Nagymányoki S. E. 
fölényesen nyerte.
Bácsalmási Move—MTE. 2:2 (2:0)

A bácsalmásiak már 2:0 ra ve- 

Szeptember
12-én,

Szeptember
13-án,

Szeptember
14-én,

Szeptember
15-én,

szombaton vasárnap hétfőn kedden

4 NAPIG LESZ MŰSORON

Budapesttel egyidőben
az idei év első kitűnő magyar vigjátéka!

„HAVI 200 FIT*
A legtökéletesebb, legjobb vígjáték 12 felvonásban.

Főszereplők:

Uray Tivadar, Jávor Pál, 
Bársony Erzsi, Páger Antal, 

Fíilöpp Magda, Salamon Béla, 
Petites Sándor, Boros Géza, 

Rajna Alice.Szaplonczay Éva.

Szines rajzfilm és Híradó.

zclt»*k. A második félidőben a mo
hácsiak feljöttek és az egyik pontot 
megszerezték.

X Turul 9:0 iá győzött a BSE — 
Bácska konribináltja ell» ni edzőmér- 

I kőzésen.
Ferencváros—-Bocskai 4:1 (2:0) 
Hungáiia- Haladás 5:0 (3:0) 
Nemzeti—Phőbus 1:0 (0:0)

Elektromos -Ili kér. 7:0 (5:0) 
Szeged-Újpest 1:1 (1:1)1 

Kirpest--Budafok 7:2 (3:1) 
Er So—Budai 11 2:2 (1:1)

Az Ausztria csapata 1:0 arány
ban gvőzött a Spárta ellen és igy 
ő nyerte a KK. kupát.

I.aptulujdonofl : 
űr. SÍM EZ v 4. EMEL

Posztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.
DÍJTALAN HÁZI TANÍTÁS

Kitűnő ellátás. — Jutányos ár.
Jelky András-ut 14.

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai g| ,ne^ékhe-

szobás és EL űrt Ár Wlyiségekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

Érdeklődni : v Ocsai József körni- 
ves mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

lehet.
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Et

hí Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a M

| DOROGI- o KOKSZ |
Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal! M 

I DorOfli tojásszén |
É BOfOSÍ diószén í
w Kemény ét lágy tűzifa ölben és apritva. 0
í I
I Griinhut ét Tártaj

A Máv. menetrend május 15-től:
Honnan? Indulás

U óvá?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

7 32 Hercegszántó 
Budapest, Kiskunhalas.

5 20 Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas

7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria 
Ujdombovár. Sárbogárd,

9 26 Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd,

8 15 Budapest
Bácsalmá ., Kiskunhalas.

13 19 Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas,

9 57 Budapest

14 01 Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas.

18 03 Gara 14 19 Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara
Bálaszék. Sárbogárd.

18 48 Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs,

15 47 Budapest gyors
Bátaszék. Pécs,

19 i 58 Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas

18 55 Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas

23 41 Bácsalmás, Csikéria 23 55 Budapest. Csikéria 
Bátaszék, Ujdombovár,23 J 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Budapest

Nvomatntt fiakinek é* Goldberger kőarrDVomdáíébon Bau.

I

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

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: Hajnaldu, 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195

Iff É fi T £ C Szénkeretkedelmi » £3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember14-töl szeptember21-lg
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAV LÁSZLÓ 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek «< Goldberger
köny  vny omdáj a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


