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Halyban nagyadévra 6 penge
Helyben efiv hónapra 2 pengi

'HOMO.

A hírek ázsiója.
A hírlapi közleményeknek, 

híreknek külön ázsiójuk van, 
amely változik aszerint, ami
lyen a lap olvasó közönsége.

Nagyban és egészben leg
keresettebbek a bűnügyi drá
mák s alig van lap, amely | 
vastag címekkel és kevésbbé j 
vastag alcímekkel ne hozna 
naponta valami gyilkosságot.

A hirközlésgyorsasága,amely . 
órák alatt meghozza a világ 
túlsó felében történt esemé
nyek hírét is, azonban erősen 
változtatott a hírek ázsióján is.

A világ minden táján ugyanis 
annyi bűneset történik, hogy 
az emberek szinte hozzászok
tak a véres borzalmakhoz s 
ma már inkább csak a vastag 
betűket olvassák a rémdrá
mákról ; a részletek nem igen 
érdekelnek senkit.

Ellenben újabban határozott 
ázsiójuk van a Nemzeti Egy
ség szervezkedéséről szóló hí
reknek. Az ellenzéki lapok el 
nem mulasztják, hogy kitalált 
pártbomlási mesékkel ne trak 
falják hiszékeny olvasóikat.

Kitűnő lápot adott a ki
talált vagy felfújt közlemények 
keletkezésének a miniszterel
nök betegsége és a hosszú 
parlamenti vakáció is.

A félintelligens emberek vá 
gyódása a titokzatos, rejtélyes 
dolgok iránt ; aztán az a be 
teges tünet, hogy az emberek 
általában szeretnek jól erte 
sülteknek látszani, mind hoz
zájárultak akhoz. hogv a Nem
zeti Egység belső munkájáról 
keletkezett híreknek olyan 
nagv keletük támadt.

Mit sem változtat a ténye
ken, hogy a hírek 99 száza
lékáról kiderül, hogy teljesen 
alaptalanok : azonban az a 
hátsó gondolat, hogv az ördög 
nem alszik s valami igaz mégis 
lehet a hírekben : tartja ázsi
ójukat.

Valahogy azonban igen kü
lönösnek látszik, hogy az el
lenzéki sajtó állandóan a Nem
zeti Egység szervezkedését 
tartja felszínen ; azt viszont 
nem élezi ki, hogy a kisgaz
dapárt vezére minden vasár

nap megjelenik a kisgazdakép- 
viselö ügyvédek és bárók kí
séretében valamelyik kerület
ben ; arról sem ir hangosan, 
hogy a kisgazdapárt országos 
titkára és pártigazgatója Ba
ranya és Veszprém megyék 
„szervezését veszi a jövő hé
ten a kezébe."

Hogyan, hát ott is vannak 
élharcosok, ott is vannak párt
igazgatók és párttikárok ?

És nem fordul ki még sem 
a világ kereke ?

Hat igen, a kisgazdapárt

Nem lehet Bajáról, mint fürdővárosról 
beszélni, amíg nincsen arra alkalmas 
megfelelően kiépített modern fürdője.

Amikor csak mód kínálkozik er
re, jól nevelt lokálpalriotizmnssal 
valljuk Baja város nyaraló és fürdő 
városi elhivatottságát, csak éppen 
olt a b «j. hogy a fürdővárosi jelleg 
nem eléggé öntudatosan kihangsú
lyozott.

Esztendőről esztendőre mindég 
több és több nyaraló látogat Rajára 
és mindég több azoknak a kiab-án 
dullaknak a száma is. akik keser 
vesen tapasztalták, hogy igénv-ik<! 
alaposan minimálták a kö-ülrnények.

A fürdőszezon illán, amikor már 
nem kell attól félni, hogy a bajai 
idegenforgalom híveit elriasztjuk, 
kénytelenek vagyunk leszögezni, 
hogy a fürdőváros elnevezés, ismét 
Csak co., m.uadt, nvlviől Baja te- 
h->t |t ; !;e \. sbb ■■ Hogyan is lehelne 
ejíy vizmenti város igazi nyaralóhely,

Gróf Teleki János megyei törvényhatóíági 
örökös bizottsági tagsága.

A közigazgatósági bíróság átilélle 
a mandátumot, de non ilelle át a 
szén I I és megbecsülés érzését’, 
mellyel a vármegye közönsége gróf 
Teleki .Jánossal szemben viseltetik.

Tizennégy hónap teljesen elegendő 
volt ahhoz, hogy mindazok, akik 
Teleki János gróff I érintkeztek, az 
6 soha különbséget nem tevő de
mokratikus gondolkodását, kiváló 
szociális érzékéi, rendkívüli szer
vező erejét, agilitását, sokoldalú tu 

nem tesz egyebet, mint pro
pagál ; az ellenzéki lapok ál
landóan nagy nyilatkozathá
borút produkálnak ; állandó 
ellenzéki fegyverzaj hangzik 
csak épen egyről szoktak le 
az ellenzéki „Vezérek" — kik 
elég sokan vannak — hogy a 
kormanv bukását határidőre 

I beígérjék.
Egy a vigasztaló s ez az, 

hogy annyiszor hoztak már 
| válsághíreket és annyi min
denféle zöldséget Írtak össze a 

i pártszervezkedésről, hogy ezek 
| a hírek is elvesztik lassan- 
lassan ázsiójukat és senki sem 

; fog azoknak hitelt adni.

I ahol még megfelelő modernül kié 
pitette és elég nagy terjedelmű vá
rosi strandfürdő sincsen. E tekintet
ben igen is a nagyvárosok nívóját 
kell mintázni, mert Baja helyzeti 
előnyei es természeti adottságai is 
ezt egészen elérhetővé teszik, me
részen fantasztikus álmok nélkül is. 

Következik az őszi inségmuuka 
program Megfelelő nagyságú terü
let kis játitásával biztosítani lehetne 
a strandfürdőhöz szükséges helyet. 
Olyan szükség ez, amit hovatovább 
mar nem lehet elodázgalni, mert 
nem csupán az idegenből jövőknek, 
de a h ’lyi közönségnek is modern 
igényei vannak. A város költségve
tésének összeállításánál mai nem 
leh t figyelmen kívül hagyni ezt az 
igen szerény igényt 

dását, kiváló szónoki készségét meg 
ismerjék.

Energikus, vezetésre termett em 
bér, ki soha semmit nem lesz immel 
ómmal; hanem a legkisebb ügybe 
is beleviszi egész egyéniségét.

Olyan ember, aki mögé a mai 
forrongó világban öröm és meg 
nyugvás odaállani.

Politikai szemlélete nem merül el 
a formalizmusba; a szervezetet mint 
eszközt értékeli, mely hivatott az 

azonos világnézetű magyarokat ösz- 
szefogtii : azokat, akik a krisztusi 
gondolat jegyében nemzeti alapon 
akarják megoldani a mai dübörgő 
szociális, gazdasági, társadalmi, köz 
és magánjogi, bel és külpolitikai 
problémákat.

Azok közé az emberek közé tar
tozik, akik a sorsközösség és egy
másrautaltság érzésének szociális 
következményeit magukra nézve 
levonták és közéleti munkásságuk 
irányelvévé tették.

Maga a Matheosz megszervezése 
is nemcsak elsőrendű gazdasági és 
közlekedési, hanem legelsőrendü 
szociális feladat is volt, mely tönk 
szélén álló ezreknek biztosított tisz
tes munkát és megélhetést.

Háromhetes olasz nyári tanul- 
mányutján hivatalos tárgyalásain kí
vül az olasz anya és csecsemővé 
delmet tanulmányozta.

A nemrégiben hozzáfordult mo
nostori beteg anya pesti kórházi el 
helyezéséről gondoskodott.

És végül vegyük a „denevérügyet."
Ma fiatal és uj erők ülnek a 

megye összes vezetőpozicióiban.
A legutóbbi megyei közgyűlés a 

tiz népegészségügyi ház építésével, 
a számos kutfurrásival olyan szo
ciális szellemről tett tanúságot, mely 
büszkeségére válhat az egész me
gyei törvényhatóságnak.

102—1 ellen szavazott a várme
gye törvényhatósága a szociális ja
vaslatok mellett.

I)r. Mojz.es János is a javaslat 
melleit bvs.'i it, csak a szavazás elől 
ment ki a folyósóra.

Ha már most a „denevér" jelszó 
épen a megyei ‘örvény hálósáéi öió- 
kös bizottsági tagsággal kapcsolat 
bán bukkant f i ismét a helyi «•.'• 
tó hasábjain, akkor szegezzük le, 
hogv epén az. a „denevér" cikk 
volt az, amely bombaként csapott 
le a megyei ebibe s megindítója 
volt annak a folyamatnak, mely fel 
frissítette az e^ész megyei közigaz 
gátast. Mi emlékezünk cikkek'e, 
melyek olyan állítólagos mozgalmak
ról számoltak be, melyek a s/olgá 
lati idejüket betöltött vezető tiszt- 

I viselők visszatartására irányullak.
A „denevér" cikk azután »-gv- 

szei re végei vetett minden kiséi lé
tezésnek s megindult az a reslau 
rációs folyamat, mely sok szociális 
mulasztást vagy igazságtalanságot 

' tett jóvá.
I Ennek az uj szellemnek a szüle.

Mojz.es


Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón

—T-»—™

REIOARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

lésén?! olt állt gróf Teleki János s 
ha van valaki, aki megérdemli, hagy 
azokért a teljesítményekért, melyek 
nevéhez, fűződnek s azért a bátor 
kiáltásért, mellyel magát a megye 
kikerekitésének gondoláiéval elje
gyezte — különöslíépen megbecsül 
jék, akkor az épen gróf Teleki Já

nos, aki képviselőség ;nálkíil ii-sj száp- 
molevő tényezője gazdasajii ..és po 
lítikaí közéletünknek,'

Hí van valaki, aki az. örök s bi
zottsági tagok közölt a megye szol
gálatában, teljesített érdemekre hi
vatkozhat, akkor az épen gróf Te
leki János.

A rendőrökre lövöldözött a korcs
mában mulatozó tompái legény. 

; megnyilvánulása pedig az lesz, biztositanak s egyben lehetővé 
j hogy ölvén gyengetüdejü gyér- akarják tenni a szükséges sza- 
1 meknek a nyári hónapokban natóríumi kezeltetést.
erdős vidéken való üdülést —

Borzalmas módon kísérelte meg 
az öngyilkosságot egy mátételkei 

fiatalember.
Drótot kötött a derekára és azt átdobta a magasfeszültségű 

villamos távvezetéken.
Bala Ferenc 28 éves tompái le 

gény, aki* híres mulatóként ismer
tek a falujában, ez év május 21 én 
egy tompái vendéglőben mulatott. 
Későre járt az idő, a vendegek már 
sorba elszállingóztak, csak Bata mu 
látott rendületlenül. A legénynek a 
bor mindinkább a fejébe szállt és 
duhajkodni kezdett.

A korcsmáros felszólította a tá
vozásra és figyelmeztette, hogy qiár 
ráróra van, de eredménytelenül. 
Előkerüllek a községi,, rendőrök és 
ugyancsak távozásra akarták jbirni, 
de Bati ekkor már semmiféle kar
hatalommal nem törődött. Előrán
totta a revolverét és lövöldözött, 
hogy a rendötöket megfélemlítse. 
Egyik golyó a másik után süvített 
s csak a véletlennek köszönhető, 

Baja város megfelelő ínségsegély 
eseléu fokozottabban felveszi a 

küzdelmet a tüdővész ellen.
KéUzáz szegény gyermeknek 

jüeknek szanatóriumi
Szomorú statisztika mutatja, 

hogy évröl-évre milyen nagy 
pusztítást visz véghez Bács- 
megyében es leginkább Báján 
a tüdő vész. A nemzet pusztító 
kóros jelenség a gyermekha
landóság első előidézője és a 
bajai iskolákban az orvosi vizs
gálatok mindig azzal a szo
morú megállapítással végződ
nek, hogy a tüdővésszel meg
támadott, vagy legalább is 
gyengetüdejü vérszegény gyer
mekek száma aggasztóan nagy.

A napközi gyermekotthon 
növendékeinek nyara Itatásával 
a város elsősorban a tüdővész 
elleni küzdelem akcióját szol
gálta. Az idei nyáron szeptem
ber 1-ig száz bajai szegény 
gyermek nyaralt a bajai Dunán. 
Második évben rendezte meg

hogy senki nem sérült meg.
A rendőrök feljelentették az' iz

gága legény’, aki mire kijózanodott 
maga is csodálkozott a korcsmabeli 
viselkedésén.

Bala Ferenc, hatósági közeg el 
leni érősz.akkisérletén’ek bűntettével

■ vádolva kerüli a törvényszék elé; 
Ügyét tegnap délelőtt tárgyalta a 

, büntetőtörvényszék dr. Linzer taná 
csa. A legény iíttísságávál védeke;

1 zetl. Kihallgatták a rendőrökéi, majd 
három szemtanul, akik a rendőrök
kel egyértelműen adták elő a tör- 

j téntekel,
Bata Ferencet a yád alapján mon

dották ki bűnösnek és háromhónapj 
fogházbüntetésre ítélték. Az ítélet 
nem jogerős.

nyazaItatást, a gyenge tüde- 
üdüiést biztositanak.
a város a nyarallatási akciót 
igen szép sikerrel.

Igen figyelemreméltó és ér
dekes akció foglalkoztatja leg
újabban a város vezetőségét, 
illetve szociális ügyosztálvát. 
Az uj inségköltségvetésbe a 
fiidővész eredményesebb le
küzdésére külön tételt állítot
tak be.

A gyermekvédelem hang 
suiyozoltabb szolgálása 3.600 
pengő fedezetet igenyel és ha 
a minisztériumi jóváhagyás 
megérkezik akkor a városnak 
szép programokat áll módjá
ban megvalósítani.

Az a terv, hogy a jövő nyá
ron már kétszáz főre emeljék 
a Dunán nyaraltatott gyerme
kek számát.

A gyermekvédelem másik

Az öngyilkosságnak egvik nem 
i mindennapi borzalmas módját találta 
I ki az elmúlt éjjel Horváth György 
I 23 éves mátételki fiatalember.

Horváth György a nagyszüleinél 
i nevelkedett Matételkén az utóbbi 
időkben azok szemrehányást tettek, 
hogy nem akar dolgozni és igy . ők 
nem tarthatják.

Horváth megpróbálkozott munkát 
| keresni, de nem siketült. Tegjnap 

újból összevesztek s a fiatalember 
' annyira elkeseredetb hogy magához 
I véve egv darab drótkötelet, éjnek 

idején elhagyta a nagyszülei hárát. 
Hozzátartozói nem sejtették, hogy 
a ifiu miben töri a fejét s igy nem 

I tűnt fel, hogy az a kora hajqali

Bácsalmáson második napja tárgyalja a 
pécsi törvényszék a bácskai kaszáskeresz
tes összeesküvés százharminc vádlottjának 

bünperét.
Bácsalmáson második napja tár 

gyalja a törvényszék a bácskai ka
száskeresztes pert. Százharminc 
együgyű hiszékeny földmives a 
kaszáskeresztes összeesküvés vád 
Jolija, akik Böszörményi Zoltán ági- 
tációjának áldozatai.

A politikai bűnper vádlottai a 
tis/ánluli párlcsoporllal megálla
podva Békésben és Bácskában is 
négyszáz rohamosztagot akarlak fel 
állítani s ezzel Debrecen és Buda 
pest ellen vonullak volna. Tatahá
záról, Mélykutról, Jánoshalmáról és 
Bácsalmásról verődnek össze lég

Baja város már megkezdte a szegény 
iskolás gyermekek téli felruházást akció

jának előkészítését.
A. szegény iskolás gyermekek 

szokásos téli felruházásának gondja 
az iskola esztendővel lassan előtérbe 
kerül.

A város az idén igazán jó korán 

órákban eltávozott.
. Az'elkeseredett fiú kiment a ha

tárba, derekára kötötte a drótköte
let, a végére egy téglát erősítve át 
dobta azt a DÉVART magasfeszült-* 
ségii villamos távvezetékén. A ve
zetékből láng csapott fel, majd egy 
borzalmas halálkiáltás hangzott s az 
álmukból 'felvert emberek riadtan 
szaladtak a vezeték felé. Mire oda
érlek, a vezeték a súlytól elszakadt, 
a földön pedig olt feküdt borzal
masan összeég*e Horváth György. 
Nyomban kocsira tették a szeren- 
cséllien fiatalembert és a közeli 
házba vitték. Állapota igen súlyos, 
valószínű, hogy még ma a kórházba 
szállítják.

nagyobbrészt a vádlottak, akik a 
vádirat szerint a laktanyákban levő 
katonaságot akarták lefegyverezni 

' és az ellentállást mindenütt fegy- 
j verrel képzelték megtörni.

Koch Ferenc és 129 társa, ellen a 
ársadalmi rend felforgatására irá

nyuló vétség miatt folytatják le az 
eljárást.

Dr. Szűcs Jenő elnök folytatja le 
! a tárgyalást félrevezetett és meg

tévesztett emberek ügyében. Az 
ítéletet ege z Bácska roppant ér
deklődéssé I kiséri.

gondol a gyetmekfelruházásra, mert, 
az élőké;szüleieket már most meg
tették. Legelőször a cipők elkészí
tésével gondolnak, mert az idén is 
löbhs/ázpár cipőt kell az iskolás
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(rmekek közölt kiosztani s a 
f, gylomegtí lábbeli "előállítása hösz- 
s- ,bb időt igényel.

A lábbelik ti legutóbbi két ^vben,' 
áruikor vitéz Zombola Istváp a jó- 
(i-vü bajni cipészmestert és társait 
b Ják meg a cipészmunkakkal, ki 
tűnőnek és tartósnak bizonyuljak 
es semmiféle panasz nem hangzott 
?| ellenü •,

\ cipőfelék készítéséi már most 
el akarják kezdeni s a'^aros'az ér
dekelt iparosokat ezúton Szólítja fél 
ajánlatainak benyújtására. Minden 
idevonatkozó, felvilágosítással a fő
jegyzői hivatal szolgál.

\ ruházati cikkek előállítását mi 
vt 1 azok gyorsabban elkészülnek 
csak későbben kezdik meg.

Ismét fenyegetödzik 
a kisantant 

Magyarország felé.
Újabb nagyszabású fegyverkezési 

határozott el a kisantant A pozsonyi 
konferencia tegnapi záró ülésről ki 
adott hivatjfcitís- jelentés hangsúlyoz
za, hogy a cseh román és a,jugosz
láv vezérkar szorosabb kapcsolatot 
akar egymással teremteni. Megálla
pítják, hogy a kisantant államok kö 
zös politikájának alapvonalai tovább
ra is ugyanazok, azonban a három 
állam között az. orosz kérdésben 
felmerült ellepjélekről hallgatnak.

Burkolt és nyílt fenyegetéseket 
tartalmaz a jelentésnek az a része, 
melv leszögezi, hogy a biztonságot 
azért erősitik meg. mert a határos 
államokkal való viszony alakulása 
a szobanfoí'gp^állatnok magatartá
sától függ. Az osztrák általános ka
tonai kötelezettség bevezetését hely
telenítik és ezzel kapcsolatban meg 
egyezlek azokban az intézkedések 
be<n, amelyeket hasonló esetben 
életbeléptéinek. A Népszövetség re
víziós politikája ellen is állási fog
lalnak.

XI, Pius pápa drámai 
rádióbeszédet intézett 

a világhoz a bolseviz- 
mus ellen.

legnap délelőtt XI. Pius pápa
C. lel Gandolfóban le^ő nyaraló
jából ötszáz, spanyol menekültet 
fogadott és hosszabb beszédet in
téz !t hozzájuk. A drámai szózatot 
az egész viagon közvetítette a 
rádió s abban a Szent Atya meg
rázó módon beszélt a bolsevizmus 
ellen, mely a „Gyűlölet és vad ül
döz s" tanyájává tette Spanyolor- 
•zágot.

I sivérek gyilkolják a testvért. 
A jelenlegi szomorú események fi- 
Sylmeztetésül szolgálhatnak arra, 
n" történik. amikor az Isten ellen 
•áiáni dühtől szilva a katoiiküs Val
lást és egyházat támadják- 
„ Az egyház ma, nem tehet egye- 

minthogy Bajdálkozfk, tiltakozik 
é* irnádhozik.

Színházi iroda hírei.
I Kntz bácsi; — ma este — Szabó 
j Ernő fellépi évi I. Szabó Ernő arany*- 

humora csillog a darabon végig, el- 
lenálhalallanul könnyezletve, kacag
tatva. A hangulatos zenés vígjáték
ban a főszerepeket Szabó Ernő 
mellett Vass Irma, Egry Berta, Ti
hanyi Piri, Majlhényi Gaby, Orosz
lán György, Pető Endre és Máray 
Ede játszók.

Az Ur katonái — szerdán este, 
Emipet Lavery csodálatosan szép 
szinjátéka, az. Ur katonái diadalma
san járta meg a világ legelső drámai 
színpadjait. A fővárosi előadások 

i nyomán egész irodalom keletkezett 
amely elragadtatással méltatta a 
darab mélységes értékeit, drámai 
szépségen. A prózai együttes ,v- 
Jakabffy Dezső mesteri rendezésé
ben mintaelőadásban mutatja be 
szerdán este az. Ur katonáit.

Három ember a hóban Harczos 
Irén és Szabó Ernővel a főszere
pekben kerül színre az évad lég- 
nAgyo|),b operett síkére, a Három 
ember a hóban újdonság, fényes 
kiállításba fi, csütörtökön este.

Cigánybáró. A hét nagy ese
ménye szombaton és vasárnap este 
Jókai—Strausz örökszépségü nagy
operettje, a Cigánybáró.

— A kórházbizottság ülése. Ba 
ja város kórházbizotlsága ma déle 
lőtt 9 órakor tat tóttá ülését dr. 
Puskás Dezső h, polgármester el 
nöklése melleit. Az ülésen a kór
ház különböző élelmiszer szükség- 
fcdn ek mej/álíapltása szerepelt.

— A Nemzeti gépházából el
lopták egy felsöszentíváni em
ber kerékpárját. Ma réggel meg 
jeleni a rendőrség bűnügyi osztá
lyán Sörös György íelsőszentivá'ni 
ember és elmondta, hogy ellopták 
a kerékpárját. Sörösnek a Nemzeti 
Szállóban volt dolga, ez idő alatt 
kerekpárját az épület gépházában 
hagyta s mire visszatért ellopták. 
A rendőrség nyomoz a tettes után

— Ha az arcszine fakó, szür-

I

késsárra, és tekintete bágyadt, ha 
szomorú, hangulata nyomott és ne- 

! héz álmok gyötrik, ha a bél lulsá- 
I gos rothadási folyamatai, gyomor* 

fájás és epepangás kínozzák, olyan
kor tanácsos néhány napon ál reg
gel éhgyomorra egy-egy pohár tér 

i mészeles ,,Ferenc József" keserű
vizet innia.

— Diákokat teljes ellátásra fel 
veszek. Cím a kiadóban.

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai ffijg mellékhe-

szobás és EaLMÍrVlyiségrkkel 
ellátott CSALÁDI hAz.

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

lehet.

— Izr. Istentisztelet: Róshasono 
ünnepén az istentiszteletek a követ 
kező időben kezdődnek. Szerda 
délután 6 órakor, csütörtök és pén
teken reggel 6 órakor, osij-örtőkön 
délután egynegyed 7 kor, pénteken 
d.élulán háromnegyed 6 kor.

~ Őszi nyúl és gaiambvadászat 
egy bajai udvarban. Itt «z ősz. a 
baromfiiolvajok is megkezdték a va
dászatot — egyelőre há/inyulra és 
galambokra. Bognicsér József nap
számos Szent György u 64. számú 
lakos jelentette a rendőrségen, hogy 
az éjtszaka a gazdasági udvarából 
három házi nyulat és két galambot 
ismeretlen tettesek elvitték.

— Tolifosztogatók a Határ-ut
cában. Bajszi István Halár utca 11 
számú lakos feljelentést tett a ren 
dő rségen ismeretlen jóakarója ellen, 
aki a folyosóra akasztott párnáját 
kifosztotta.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kiknél az igen nagy nedv- 
dusság mindenfele tünete, mint 
gyors elfáradás, elbágyadás, a telt- 
ség érzete gyakran jelentkezik, fel 
tűnőén kedvező hatással szokott
járni, ha három hétig naponta 1 
pohár természetes ..Ferenc József" 
keserüvizet .isznak.

Jő zongorát keresek 
azonnali

megvételre. kiadóban

Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
12-én.

szombaton
13-án, 14-én. 15-én,

vasárnap hétfőn kedden

4 NAPIG LESZ MŰSORON

Budapesttel egyidöben
az idei év első kitűnő magyar vigjátéka !

200 FIF
A legtökéletesebb, legjobb vígjáték 12 felvonásban.

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

Fiilöoo Magda, Salamon BéL, 
Péthes Sándor, Soros Géza, 

Rajna Alice.SwIonczay Éva.

Színes rajzfilm és Híradó.

SPORT.
Propaganda heíyárak a diá

kok számára.
A két bajai nagycsapat az ifjú

sági bijnok.sáo kivívásán kívül más 
módón is segitehi akar a bajai diáki 

I ságon. Első lépésük e téren, hogy 
I a diákiegy áiát 20 fillérre szpllitpt- 
: Iák le. Ezen minimális á:u diá,kjegy- 
‘ gyei a délelőtti Sáiosi vándor díjas 
’ ifjúsági bajnoki mérkőzést és a dél- 
j utáni kettős bajnoki mérkőzést te- 
I kiülhetik meg.

bt Írjuk, hogy az ifjúsági bajnok
ságra újabb jelentkező akadt. A ta- 

' nonciskolások is rajtolni akarnak a 
vasárnap délelőtt kezdődő bajnok 
ságban. A sorsolást csütörtökön ej
tik meg.

Lapjulajdorio*:
Ot. KNÉZV UHU.

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

Bajtay László
kajakké.szitö.

Garázs; Zádor fatelep. Telefon 215
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P száraz

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁM ÍTÓ

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK

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

í
jlj Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

í D0R0(iiaisiKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

í DOFOfli tojásszén
I DoroOÍ diószén
W Kernén? ét Ság? tűzifa ölben át aprítva.

IIÉKSzénkereskedelmi 
W IK I K> Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portSandsement

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vadonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

(srünhut és Tana

A Máv. menetrend május 15-től:
Évk
óra

ezés
perc II ,, n i, » n ?

indulás
Hová?

óra perc

7 09 Gara 4 40 He rcegszánló

7 25 Ujdombova, 19 G iá

7 on
Hál •S/.J,, b.M-ln 1.

40 42 Bik
'x;:"

9 26 Pécs, Budapest 15
1 'i-

13 19 > 57
Bár salmás, Kiskunhalas. 

Búd .pest

- 74 01 10 05 Ha a. Bátaszék, Pécs

14 09 t,id...... . ........- 14 26 ■ B'n as/.ék, IJjdumbováf

16 47 l'»c». Hál..Ham 14 15 He rcegszántó

18 03 Gara 14 19
Bác 
Bu

sallriás. Kiskimhala.t, 
apest. Csikéria

18 27 H.-tcegs/.aiiió 14 38 , Gf ra

18 48 Bpest, Kisk.mlialas 15 47
Bál •szék. Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bál 
Sár

aszék, Pécs, 
logard, Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás. K skunhalas, 
Budapest. Csikéria

23. 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár.

■ Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember14-tfil szeptember21-ig 
GYARMATI EMIL 

Or. MAKRA/ LÁSZLÓ 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 

csmáitesse 

^láté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart),

(ioldb
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-ter® 2. szám.

PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvomafntf Rakanek 6* Goldb».rger kőovvovomdÁiéban Raia.


