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Játék a WzzeH
Néni ésszerű ma játszani azzal a 

hatalmas tűzzel, melynek pusztító 
lángja, lappangó zsarátnoka, szo
morúan hirdeti a f?hér faj tragé
diáját. Nézzük tehát, mi az a ve
szedelmes gyújtó anyag, mindenütt 
lappangó zsarátnok, melyre min
denkinek vigyáznia kell.

A magyar képviselőházi ellenzék 
több évtizedes sérelme az, hogy a 
magyar politikai eleibe még ezideig 
sem hozták be az. általános titkos 
választói jogot. Azt készséggel el
ismerjük, hogy e kérdésben messze 
az európai országok mögött bállá 
gunk. Azt is elismerjük, sőt ebben 
a dologban hibáztatjuk az előző 
kormányfél fialtat, hogy a titkos vá 
laszlói jogot, a háborgó kedélyek 
lecsillapítására mar régnn törvénybe 
kellett volna iktatni. Nagyon nagy 
rövidlátás kellett ahoz, hogy ennek 
törvénybe iktatását egy két évtized 
előtt olyan veszedelmesnek tartót 
ták, hogy az egész magyar közéle
tet féltették tőle.

Egv ügy, mely a legszélesebb nép 
rétegekben ver gyökeret, de betel
jesülése elé minduntalan uiabb és 
újabb akadályokat gördítenek, a be
teljesüléskor igen fanyar gyümöl
csöt teremthet. így áll a titkos vá 
lasztói jog kérdése is, amit a tör 
vényhozásnak előbb, vagy utóbb 
úgy is törvénybe kell iktatni. Saj 
nos, a mai általános helyzetkép sok 
kai sötétebb, sőt veszedelmesebb, 
mint a pár évtized előtti, mit szól
junk tehát mi e súlyos kérdéshez ? 
Az elégületletlenség szülte puska
poros hangulat Európa szerte a te 
tőfokon áll, igy mi sem vagyunk 
ebben kivételek. Ma ez a követe 
lés olyan félelmetes célt szolgál, 
hogy mindannyian fázhatunk tőle.

Az egész világon terjedő sok 
..izmus" mind arra vár, hogy dön
tő kíi/delmét könyörtelenül megin
dítsa a mai világrend ellen. A tűz 
egyes helyeken már lobog, a hamu 
alatti zsarátnok pedig olt is fészkel, 
ahol azt még semmi el nem árulja. 
Arra el lehetünk készülve, hogy az 
általános titkos választói jog beve
zetésével az eddig elfojtott tengernyi 
keserűség vulkán erővel fog kirob
banni. Holt bizonyos az is, hogy a 
szélsőséges célkitűzések a titkos vá
lasztói joggal nem fognak nyugvó
ponthoz jutni. Vájjon ki fogja ” 

köveik--/menyekért a felelősséget 
viselni ?

Bizonyosan nagy csalódás fogja 
érni azokat a jóhiszomü egvérieket 
is, akik ma oly nagy tűzzel harcol
nak a titkos választói jogért. Nem 
gondoljak, hogy a titkos választói 
jog egy kis törvényes keretet adna 
a szélsőségek levezetésére. E súlyos 
eshetőségek enyhítésére csak egy 
kivezető utat látunk, nem a titkos 
választói jog elejtéséi, de annak el

Szeptember 20-áv^l érvénesek 
a közúti hite ® leszállított 

dijak.
Milyenek is a valóságban <

Átlagosan leszállította a kereske
delmi miniszter a bajai Duna hídon 
s/.edhelő hidvámokat, kísérletképpen 
1936. szeptember 20 ával kezdődően 

l és egyelőre az esztendő végéig szól 
I érvénnyel. A lecsökkentés a minisz- 
, téri leirat szerint áltagosan 56 szá 
I zalékál teszi ki az eddig érvényes 

díjtételeknek. Sajnos azonban a vá 
; ros leszállítás iránti előterjesztései a 
1 minisztérium nem honorálta száz, 

százalékig. Mivel a hidon közleke
dőket a hidvámon felül még városi 
kövezetvám is terheli, az alább kő 
zölt kimutatásban a szeptember 
20 tói kötelező dijakat oly módon 
állítottak össze, hogy az a fizetendő 
híd és kövezetvámokat egy összeg

Minden személy után, akár visz terh 
Ló, szarvasmarka slb. nagy áltat utár 

1 Borjú, csikó, sertés, juh slb. kis állat 
i Egy fogatú rendes kocsi után egy ke 

Egy fogain rendes kocsi után egy k< 
i Két fogatú rendes kocsi után egy ke 
, Két fogatú rendes kocsi után egy k<

Kerékpár után egy személlyel 
Motorkerékpár után egy vezetővel o 
Motorkerékpár után egy vezetővel o 
Személyautó után egy vezetővel 
Teherautó után egy vezetővel üresen 
Teherautó után egy vezetővel teherr 
Teherautó után egy vezetővel teherr* 
Autóbusz után két vezetővel

Jegyzet: A kocsin vagy ai 
még 4 fillért számítanak fel mind a 
menetben. Akik a kövezetvám alól i 
második hasábon levő (alacsonyabb)

A közönség egyelőre nagy meg
nyugvással tapasztalja, hogy a vá- 

' ros igyekezete nem volt hiába való, 

ódázásál addig, amig nyugodlabb 
légkör borítja el Európát. A mai 
helyzet beláthatatlan veszélyeket 
rejt magában.

Aggodalmainkat megszívlelhetnék 
azok az urak is akik oly tüzesen 
harcolnak ma a titkos választói 
jogért. Ám ha némileg bekövetkezik 
a lelkek megnyugvása, úgy jöjjön a 
titkos választói jog, mi is nagy 
örömmel fogjuk köszöntem. KV.

leszállított hidvámtételek.
bén tartalmazza.

Bármennyire is jelentős a leszál
lítás, mert például egy kétfogalu 
terhes kocsi által a bejövetelkor 
eddig fizetett 1 P 76 fillérrel szem 
ben, a jövőben a bejövetelkor 1 P 
8 fillér s visszamenetkor az. eddigi 
I P 8 fillér helyeit csak 40 fillért 
kell fizetni, a város közönsége egy 
ben a vidéki, főleg dunántúli kö
zönség érdekében kívánatosnak tar
tanánk, ha a helyi hatóság a kér
dést továbbra is szőnyegen tartaná 
és igyekeznék további leszállítást 
kieszkzölöni.

Az uj hidvámtarifa táblázata igy 
szói.

Bajára Bajáról 
jövetkor menetkor 

fill. fiit.
et, akár nem 4 4
í drbként 30 10
után drbként 14 5

icsissal, üresen 56 22
icsissal, teherrel 78 30
icsissal, üresen 86 32
icsissal, teherrel 108 40

26 6
Idalkocsival 58 30
Idilkocsi nélkül 30 16

180 80
220 120

ál 2 tonnáig 360 160
»l 2 tonnán túl 400 200

280 160
tón slb. ülő minden személy után 
városba jövetelkor, mind visszza- 
lentesek, jövetkor és menetkor is a 
dijakat fizetik.
az első hidvámmérséklések megtör
téntek.

Az iWM 
erteitőe.

A Nemzetközi Erdőgazdasági 
Kongresszuson azt mondotta Horthy 
Miklós kormányzó, hogy ,,mi ma
gyarok szeretjük az erdőt, úgy, 
ahogyan egy szabad levegőhöz 
szokott nemzet szeretheti.** Az erdő 
rengetegében a sudár növésű szál
fák sokaságában való gyönyörködés 
egyéletü velünk. A magyar ember 
lelkét szinte vallásos érzés tölti el, 
amikor a természet templomában, 
az erdőben barangol.

A kárpátok hegykoszorujával 
övezett ezeresztendős országunk 
régi évszázadaiban s a Trianont 
közvetlenül megelőző időkben nem 

i voltak erdőgondjaink. Messze év
századokban felismerhető kultúra 

I bizonyítja, hogy a magyar nemzet 
! más nemzeteket megelőzve rend

szeres és okszerű erdőgazdálkodást 
folytatott.

Joggal hivatkozott Darányi Kál
mán földmivelésügyi miniszter a 
a nemzetközi erdőgazdasági kong
resszuson arra, hogy az okszerű 
erdőgazdálkodás nyomai nálunk 
már XVI. században fellelhetők, 
aminek természetes velejárója volt 
az, hogy nálunk szakszerű erdő
gazdák, erdészek óvták, nevelték s 

, részesitelték rendszeres ápolásban 
erdeinket.

i Mária Terézia idejében már er
dészeti főiskolát létesítettünk Sel
mecbányán, mely intézmény hosszú 
időn keresztül egyedülálló magas- 
nivóju szakképzettséget nyújtott az 
erdészeti pályára törekvő ifjúságnak. 
Mint sok más kultúrintézményünk
nek, úgy ennek a főiskolának is 
menekülnie kellett Trianon után s 
most Sopronban nyert otthont.

Magas színvonalon álló erdőgaz
dálkodásunkra utal a legutóbbi idők 
egyik nagyjelentőségű törvényalko
tása, az uj erdőtörvény, amely 
igyekszik őstermelésünk e fontos 
ágazatának az erdőgazdaságnak meg
felelő fejlődést és korszerű előreha- 
dást biztositani.

Hirdetnünk kell ezeket az igaz
ságokat mo«t, amikor a Klímában 
székelő nemzetközi agrártudomá
nyos intézet szakemberei közöltünk 
vannak és ez a nagyszerű nemzet
közi szervezet minket tisztelt meg 
azzal, hogy második kongresszusát 
Budapesten rendezze meg.
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Diákok! Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón

i

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

A budapesti kongresszus lezajlása 
egesz csomó aktuális, speciálisan 
magyar kérdést vet fel. Mindenek 
előtt ez a mozzanat is élénken ér
zékelteti velünk a Gömbös-kormány 
programjának helyes irányát, ami
kor olyan gazdasági jelentőségű kér" 
déselc megoldását tartja a legfonto
sabbnak, amelyek messze a jövőbe
tekintő, általános magyar igényeket 
elégítenek ki. Ezek között említjük 
elsősorban az Alföld fásítását.

Alig néhány esztendeje annak, 
hogy az. Alföld felkarolása kormány
programot lett s máris örömmel ta
pasztalhatja még a felületes szem
lélő is, aki Alföldünkön végigutazik, 
hogy máris nyoma van a felkaro 
lásnak. Gyönyörű szőlőskerlek, gyü
mölcsösök, lombos fákkal beárnyékolt 
tanyaházak váltakoznak, de hiány
zik még mindig az erdők rengetege, 
aminek megvalósitása a mai idők 
programja lett.

Szükség van az intenzivebb er 
dősitésre, mert egy nemzet bármeny
nyire is bízik abban, hogy jelenlegi 
sanyarú sorsa csupán múló jelenség 
az ő ezredéves életében, mégis előre 
kell tekintenie. A fát az unokáknak 
ültetjük, mondja a régi közmondás. 
A munka az apáké s a lombok 
alatt az ivadékok pihennek meg. A 
mai magyar generációnak a vállára 
ez a munka is ránehezedik, de el 
fogjuk végezni s a feladatokat d« 
rekasan megoldjuk. Kötelez erre 
bennünket elsősorban a szomorú 
reális valóság, amely a statisztika 
adatait figyelve, azt tárja elénk, 
hogy tűzifa behozatalunk óriási áldó 
latokba kerül.

A nemzetközi erdőgazdasági kong
resszus bizonyára csak fokozni 
fogja azt az érdeklődést, amely máris 
megmutatkozik a Gömbös kormány 
Alföld fásítási programmja iránt s 
bizonvára el fog tűnni e probléma 
gyakorlatba vitelekor az a pártpo
litika, amelyik előbbrevinni úgy sem 
tudja az ország ügyeit. Az Alföld 
fásitásában ne keressen senki poli
tikát, hanem ismerje fel annak nagy 
nemzetgazdasági jelentőségét.

Megjelent az uj paprikarendelet, 
megdrágult a fűszerpaprika.

Amit a fűszerpaprikával kapcsolatosan fogyasztónak és 
termelőnek is tudnia kell.

Megjelent az uj paprika rendelet 
és a közönség nyomban keservesen 
tapasztalta, hogy a fűszerpaprika ára 
felemelkedett. Az uj rendelet alap
ján a polgármester a következőket 
közli :

Fűszerpaprikának a termelőtől, 
kikészitőtől és őrlőtől átvételét és 
kereskedelmi forgalomba bocsátását 
a Szegeden és Kalocsán létesítendő 

I fűszerpaprika termelő és értékesítő 
: szövetkezetek utján a földmivelé.*- 

ügyi miniszter által kijelölt szövet
kezeti központ végzi.

Paprikát továbbadás céljából a 
termelőtől csak a szövetkezet vá 
súrolhat. A fűszerpaprika beváltási 
árát a termelők szövetségei és a 
többi érdekeltek meghallgatása, után 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
állapítja meg. A szövetkezeti köz
pont a beváltott készleteket paprika 
nagykereskedők utján hozza förga 
lomba.

Az a veszély fenyegeti a folyton 
emelkedő létszámú közkórházat, 
hogy a télen nem tudja betegeit 

elhelyezni.
Baja város kórházbizotfsága 

: tegnap délelőtt tartotta ülését 
a városházán, dr. Puskás De
zső h. polgármester elnöklése 
mellett.

Az ülésnek dr. Róna Dézső 
egészségügyi főtanácsos, kór- 

í házigazgató volt az előadója, 
aki bejelentette, hogy a kór
ház szénszükségletének bizto
sítása megtörtént. A beérke
zett nagyszámú ajánlatot szak
szerűségből Horváth Iván köz
üzemi igazgató és Nagy And
rás műszaki tanácsos is felül

Közvetlenül a szövetkezeti köz
ponttól szerezhetnek be fűszerpap
rikát azok a vandorpapúka árusok, 
akik a jelen rendelet hatályba lé
pésétől számítolt 30 nap alatt a 
helyi hatóság bizonylatával az ille 
(ékes szövetségnél igazolják, hogy 
fűszerpaprikának ilyen árusításával 
a jelen rendelet hatályba lépése 
elölt foglalkoztak.

A belföldi forgalomban a paprika 
nagykereskedői, kiskereskedői és 
fogyasztói árát a m. kir. földmive- 
lésügvi miniszter állapítja meg, 
amelynél magasabb áron árusítani 
tilos.

A fűszerpaprika iparszerü őrlé
sére a m. kir. földművelésügyi mi 

i niszler ad engedélyt.
A rendelet egész terjedelmében 

megtekinthető a városi gazdasági 
hivatalban (Városháza 6. sz.) a hi
vatalos órák alatt.

bírálták mielőtt a számvevő
séghez kerültek volna, átszá
mítás végett. Az odaítélés a 
szakértők és a számvevőség 
egyöntetű véleménye alapján 
történt.

Dr. Róna Dezső az ülés fo
lyamán a közkórház beteg
forgalmát ismertette és egy 
aggasztó jelenségre hivta fel a 
figyelmet.

Baja város közönsége saját 
tapasztalásból is jól tudja, hogy 
bizony a bajai közkórház túl
zsúfolt, mert az egész várme

gyében ez az egyetlen kórház. 
A kórház túlzsúfoltsága, bár 
készséggel és örömmel elis
merjük, hogy az intézmény 
orvosi kara és ápoló személy 
zete hivatása magaslatán sok 
kényelmetlenségre ad okot. A 
kifogásolni valók között áll 
első sorban a női sebészeti 
osztály mai állapota. Ezen az 
osztályon vannak a sebészeti, 
a nőgyógyászati betegek sőt 
a gyermekek is. Mindennek 
súlyosbítását jelenti hogy a 
szűk szülészeti szoba, mely 
ezelőtt az ínspekciós nővér éjt- 
szakai tartózkodási helyéül 
szolgált, ugyancsak a sebé
szeti kórterem szomszédságá
ban van. Az állandó nagy 
betegforgalom nem csak, hogy 
módfelett kimeríti az orvoso
kat és ápoló nővéreket, de 
rovására van a betegek nyu
galmának is.

A kórházigazgató a bizott
sági ülésen megállapította, hogy 
a kórház állandóan nagy be
tegforgalommal áll szemben. 
A folyton növekvő nagy be
teglétszám mellett számolni 
kell azzal a körülménnyel is, 
hogy a tél folyamán a 470 
férőhely nem bizonyul ele
gendőnek.

Az pedig, hogy a kórház 
megfelelő kibővítése megtör
ténjék, egyelőre szinte kivihe
tetlennek látszik.

SPORT.
A bajai alosztály bajnoksági

állása:

1 NSE 2 2 12:2 4
2 MOVE 2 1 1 — 7:3 3
3 BTSE 1 1 _  _ 5:1 2
4 TSE 2 1 — 1 13:4 2
5 BSE 2 1 — 1 3:6 2
6 DVOGE 2 1 — 1 4:10 2
7 MTE 1 — 1 — 2:2 1
8 BMTE 2 _ — 2 2:7
9 Bácska 2 — — 2 2:15 —

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan iáré férfi és nOi karárák 2 é»i jótállással már S pengét#!.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat es brilliaasköveket a legmagasabb áron veszek.
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Izületi csuznál és ischiásnal, 
neuralgikus és arthrilikus fájdul- ; 
máknál egy pohár természetes | 
,,Ferenc József** keserüviz, reggel | 
éhgyomorra hévévé, gyorsan elömoz- | 
dilin a gyomor és a belek miikö 1 
desét s igen könnyű, lágy székleté
tet, rendbehozzo az emésztését, élén
kíti a vérkeringését és jó közérzetet 
teremt. Kórházi bizonyítványok (a 
nusitják, hogy a Ferenc József viz 
rendkívül enyhe és jóltevö hatását 
vese , hólyag , prostata és végbél 
bajoknál, továbbá sérvben szenve
dőknél is.

Bestiális kegyetlen
séggel halálra ta

posta másféléves 
kisgyermekét egy 
elvetemült gazda.
Öttömösön Csiszár Ferenc 

gazdálkodó vadházasságban élt 
Szabó Ilonával és velük volt 
másféléves Ferenc nevű kis
fiúk is.

A gazda nem szerette és 
kenyérpusztitónak nevezte 
gyermekét sőt azt is hangoz
tatta, hogy nem hajlandó rája 
keresni. Egy éjszaka a gazda 
gyűlöletében csizmájával ug
rott a gyermekére és sarká
val valósággal széttaposta a 
fejét. A kétségbeesett anya 
mikor látta, hogy közbelépése 
semmit nem ér, a csendőrök
höz rohant, de már csak a 
gyermek holttestét találták 
meg.

A bestiális ember közben 
elmenekült, de a csendőrök 
egy korcsmábein megtalálták 
és letartóztatták.

Halállal végződött a 
hercegszántói gazda 
harmadik öngyilkos

sági kísérlete.
Tegnap délután 5 óra tájban Her

cegszántón a kutgerincre felakasztva 
találták Tóth József 67 éves gaz
dát. Az idős emberi hozzátartozói 
vágták le a kutgérnről, de addigra 
már nem volt benne élet.

A szerencsétlenvégíi Tóth József 
makacs öngyilkosjelölt volt és már 
harmadik Ízben kísérelte meg az 
öngyilkosságot. Elsőizben a kútba 
ugrott, de teliét idejében észrevet
ték és kihúzták. Másodízben a pad
láson felakasztotta magát, de akkcr 
is sikerült megmenteni. Tóth Jó
zsefre ettől kezdve szigorúan vigyá
zott a családja, de tegnap mégis 
sikerült halálos szándékát végre
hajtania.

— 168 iker született Pekingben 
az elmúlt évben a hivatalos slatisz 
lika szerint, 62 pár fiú, 63 pár 
leány, a többi vegyes. Három pár 
meghall, a többi szépan fejlődik.

Madrid utcáin ömlik 
a vér, az angol lapok 
a spanyol vérengzés 
megszüntetését kö

vetelik.
Az angol lapok, elsőhelyen a 

Daily Telegraph éleshangu cikkben 
foglal állást a spanyolországi pol- 
gáiháboru ellen és azt Írja, hogy 
egész Euiópának érdekében áll a 
spanyol vérengzés megszüntetése.

Barcelóniai jelentések szerint Bil
bao város ellentálás nélkül megadja 
magát a nemzeti csapatoknak.

Madrid utcáin patakokban folyik 
a vér a szakszervezeti szövetség, 
az anarchista szövetség és a köz
társasági pártok tagjai egzmást gyil
kolják.

Barcelonában a szakszervezeti 
szövetség és az ibériai anarchista 
szövellség lemondásra akarja kény
szeríteni Companvs elnökét.

Sevillai jelentések szerint Trockij- 
nak határozott szándéka, hogy Ka- 
taloniában telepszik le.

A kormánycsapatok a toledói 
Alcazart még mindig bombázzák. 
Az erdőben 900 asszony és gyer
mek élete menthetetlennek látszik.

HÍREK.
— Kiskunhalas város inségmunka 

költségvetésének előirányzatához 90 
ezer pengőt kér a kormánytól a 
téli inségmunkák lefolytatására, il
letve a munkanélküliség leküzdé
sére.

— Tolna vármegyében a lég 
utóbbi hivatalos jelentésekben meg
állapították, hogy a közegészségügy 
a megelőző évi kimutatásokhoz vi
szonyítva rosszabbodást mutat, ami
nek oka a tífusz terjedésével ma
gyarázható.

— „Turul** Szövetség „Bácska" 
B. E. vezérsége ma, szerdán este 
fél 8 órakor tartja törzsfői táborát 
a Nemzeti Kaszinóban, amelyre a 
tisztikar tagjait ezúttal is meghívja 
a vezérség. Tárgysorozaton szerepel 
a kinevezéssel betöltendő tisztségekre 
javaslattétel, daru vizsga, valamint 
a jövő évi munkaferv megbeszélése.

— Goddard tanár newyorki la
boratóriumában kormányozható ra
kétarepülőgépet készít, amely szá
mítása szerint óránként 1600 kiló
méteres sebességgel repülhet a fel
ső légrétegben. Három óra alatt te 
hetné meg az utat Európából Ame
rikába s egy nap alatt repülhetné 
körül a világot.

Hivatalos jelentés szerint az 
1935. január elje és 1936. augusz
tus 31-ike közötti időben összesen 
131 08o olasz munkást küldtek le a 
keletafrikai gyarmatokra. Ezek kö 
zül többen visszatértek, úgy hogy a 
jelenleg ott tartózkodó munkások 
létszáma 93 669.

— Kettős bajnoki mérkőzés lesz 
vasárnap délután. 2 órakor a TSE 
— BSE, 4 órakor a Bácska—Turul.

— Missziósok előadása Szent-
Istvánon. Sz entislvánon nagyszámú 

' közönség elölt hétfőn este budapesti 
missziósok tartottak. Előadást a szo
ciális kérdésekről és a családvéde
lemről. Az előadás az Olvasókör 
helyiségében volt és azon Loógó Pál 
plébános vezetésével élénk érdeklő
dés mellett nagyszámú hallgatóság 
jeleni meg.

— Diákokat teljes ellátásra fel 
Veszek. Cim a kiadóban.

— Magas vérnyomásnál és vér
keringési zavaroknál reggel éh 
gyomorra egy kis pohár természe
tes „Ferenc József" keserüviz na
gyon jót tesz, mert a beleket min
ijén megerőltetés nélkül csakhamar 
kiüríti, az anyagcserét megélénkíti 
és friss közérzetet biztosit.

Színházi iroda hírei.

Az Ur katonái. Az elmúlt esz
tendő legnagyobb irodalmi és mii
vészeli szenzációja kétségkívül Em- 
meth Lavery világhírű papi drámája 
az Ur katonái színjáték volt. Az 
együttes Jakabífy Dezső stílusos, 
mesteri rendezésében ma, szerdán 
este mutatja be az Ur katonáit, 
amely ünnepi eseménye lesz a bajai 
színházi évadnak. A jezsuita kolos
tor misztikus légkörében játszódó 
dráma főszereplője Horváth Jenő, 
mellette a drámai együttes minden

Uránia
Szeptember

16-áo
szerdán 

Az új szezon nagy meglepetése S R E N E 
óriási sikert aratott első filmje OUNNE

ellopott élet
(MAGASZTOS SZERELEM)
Egy nagy szerelem története 15 felvonásban.

KIEGÉSZÍTÉS :

San Moritzi téli sportok.
"Csodálatos szépségű kulim finn.

Fox hangos híradó.

értéke felvoul, hogy a szép dráma 
sikeréi biztosítsa. Az Ur katonái 
péntel en este is műsoron van.

Három ember a hóban — Har- 
czos Irén és Szabó Ernővel a fő 
szerepben.

Cigánybáró ---- szombaton este. 
Jókai Strausz operettjét mulatja he 
a társulat.

Lap tulajdonos:
ör. K « í Z V i. í ’í » L.

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

Bajtay László
kajakkészítő.

Garázs : Zádor fatelep. Telefon 215

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai IPg Niellékhe-

szobás és KuLaRÍbJt W lyiségekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

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

lehet.

Jé zongorát 
megvételre. kiadóban

Szeptember
17-én

csütörtökön
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

j DOROGhwiKOfZ
jjj Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

! DOrO@Í tojásszénj Dorogi diószén
w Kemény él lágy tűzifa ölben és aprítva.

GrűnM é$ Társa ba'jac"íX^

& Máv. menetrend május 15-íél:

ír

i Érkezés H o n n a n ?
ínci ulás

H o v á ?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, Kiskun halas, 

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

14 09 Uidombovár 14 26 Bálaszék, Ujdombová

16 47 P*»cs, Báta.szelc. Hala 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hét cegszánlO 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbygárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék 18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd. Budapest

24 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

28 . 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék. Ujdombovár. 
Budapest

Nyomatott RakanoL Goldberger IcftnwnvoimlA iában Raia.

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy , szil- és lágyfa íjként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK

Iroda: Hajnalán. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovi.ca pari) Telefon : 195

If É B T S € Szénkereifeedelmi 
W t& I Részvénytársaság 

Bajai fiólkja. Ferencie5?-tere> 2. T^I?ffeíJ«: 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú psrfiartdcemen? 

Dunakavics líőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és ■ unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdedében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 

szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember14-töl szeptember21-ig
GYARMATI EMU 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET íELVESZ
A NYaMDAVÁLLALAT.

BEfflBZBfflfe'jKZXKí 53fflE323í8Ia!S®iíBSaEBiKiíii 

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

ÍSugovicapart).

Batanek e> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


