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Helyben negyedévre 6 pengi
Helyben egy hónapra . 2 pengi

1 töke és a munka
Irta : vitéz Marton Béla

országgyűlési képviselő.

Elindulunk, hogy minden befo
lyástól mentesen, őszintén, világosan 
és bátran föltárjuk és megmutassuk 
a ‘magyar dolgozótársadalom idő
szerű sorskérdéseit, amelyeknek 
sürgős és kielégítő megoldása nélkül 
nincsen egészséges magyar élet.

A liberális állam politikai és gaz
dasági rendszerében a tőke és a 
munka évtizedes harcban áll. Az 
egyik oldalon az aránylag kisszámú, 
de tökéletesen megszervezett töke- 
érdekeltség, a másik oldalon elavult 
fegyverekkel küzdő, szervezetien 
magyar tömeg : a munkásság szo
morú serege. A harc már régóta 
tart és az eredmény ismeretes. A 
munkásság szélzüllötten, elnyomó 
rodva, tanácstalanul áll a trianoni 
magyar éleiben, törvényes védelem 
nélkül.

Azokbrn a külföldi államokban, 
ahol az államhatalom erélyesen be
lenyúlt a gazdasági élet irányításába 
és a széles néprétegek érdekében a 
nemzetközi tőkét az egyetemes nem
zeti érdek szolgálatába állította, ott 
a munkásság és az egész nemzet 
szemmelláthatóan megerősödött, mert 
a vak és rendszertelen osztályon- 
biráskodás helyébe a céltudatos 
nemzetvédelmi gondolat lépett.

Ezeknek a nemzeteknek ezt a 
forradalmi jelentőségű átalakulását 
nagyban elősegítette egy uj világ
nézeti felfogás : a ‘nemzet érdekeit 
mindenekfölé helyező társadalmi 
összefogás gondolata, mely egyfor
mán szolgálja a munkásság, vala
mint az összes termelő és foglalko 
zási ágak munkáltatóinak érdekét.

Ha a magyarországi helyzetet ál 
talános nemzeti és gazdasági szem
pontból vizsgáljuk, akkor megálla
píthatjuk, hogy nálunk is bontako 
zik már egy egészen uj nemzetvé
delmi politika.

Ez az uj gazdaság- és társada
lompolitika, mely a magyar mun
kásság életében történelmi fordulatot 
kell, hogy jelentsen, szemben az el 
múlt idők munkásellenes irányzatá
val, — a magyar dolgozókat is be
akarja kapcsolni a nemzet egyete
mességébe és ott méltó helyei, tör
vényes vedelmet és jogot kíván biz
tosítani hatalmas, becsületes tábo
ruknak.

Erre az intézményes nemzetvé
delmi politikára most már halaszt 
hatatlanul szüksége van nemcsak a 
dolgozók millióinak, hanem az egész 
országnak.

A magyar munkaadóknak és mun 
I kavállalóknak is meg kell érteniük 

az idők szavát. Fel kell szabadul
niuk a nemzetköziség és az anyag
elvű eszmék bűvölete alól, mert a 
sorsközösség nemcsak követeli, de 
parancsolja, hogy az erőket szétfor
gácsoló és megnyugvást nem te
remtő osztályharcos küzdelem he
lyett a társadalmi és gazdasági élet 
égető kérdéseit végre közös erővel 
oldják meg.

A sokat küzdött és csalódott mun
kásság arra a megállapításra jutott, 
hogy teljesen uj utakat kell keres
ni, uj eszméket kell a lobogóra írni, 
hogy a munka világának szomorú 
arca egészséges szint, éleitől duz
zadó jókedvet és megelégedést mu 
lásson végre.

Melyek azok az uj utak? Uj esz
mék? Ha a régi szakszervezetek 
képtelenek a magyar műn ásfelada 
tokát megoldani, ha a régi munkás* 
vezérekben többé nem bizhalnak 
meg a dolgozók, akkor hat hol a 
kivezető ut, mi a teendő?

Erre ad feleletet az általunk meg
indított nemzeti munkásmozgalom, 
melynek eszmei tartalma, eljövendő 
nagy munkája uj korszakot jelent a 
magyar nemzeti éleiben és a mun 
kásság szervezkedésének történeté 
ben. Uj korszakot, mely a munkás
kérdések megoldását állami feladat
nak tartja es a tömegeket azért 
szervezi meg, hogy a magyar kor- 

’mányzat által részben megindított 
és tervbe vett szociálpolitikai elgon
dolásokat és törvényeket a maga 
súlyával és szervezettségével a gya 
korlali éleiben mielőbb megvaló
sítsa.

Törvényekért harcol tehát a Nem
zeti Munkaközpont. Törvényes biz
tosítékok nélkül nem tudjuk elkép 

! zelni a magyar munkássors jobbra- 
fordu ását. Törvényt akarunk tehát 
a becsületes megélhetés védelme 
érdekében. Törvényt, a dolgozók 
szociális és kulturális érdekeinek 
védelmére I És törvényt a munka 

i megbecsülése érdekében I

A Nemzeti Munkaközpont—Ma
gyar Munkások Országos Szövet
sége elveti az osztályharcos szelle
met, mert törvényes védelem mel
lett nincs szüksége a munkásságnak 
arra, hogy továbbra is társadalom 
ellenes mozgalmakkal próbálja iga
zát keresni és esetleges újabb vere
ségnek kitenni az anyagilag amúgy 
is legyengült dolgozókat.

A tőke és a munka viszonyának 
végleges rendezéséhez csak a meg
értés szelleme vezethet el törvényes 
biztosíték mellett. Hisszük, hogy ezt 
az uj világnézeti felfogást, mely 
mindenek felett a nemzet egyete

A Nemzeti Munkaközpont 
bajai csoportjának 
alakulása.
A központ 
Bajai Posztó

Tegnapi számunkban már jelen
tettük, hogy kedd este a bajai gyá
rak nappali partiban dolgozó mun
kásai és munkásnői kimondották a 
Nemzeti Munkaközpont bajai cso
portjának megalakulását.

Szerdán délelőtt tiz órakor az 
éjjeli partiban dolgozó munkásgárda 
tartott alakuló gyűlést, melyen 
ugyancsak részt vettek dr. Molnár 
Sándor igazgató, Gerhardt József 
sajtófőnök a budapesti központ ki 
küldöttei, valamint többen Baja vá
ros vezető társadalmából.

Dr. Knézy Lehel elnöki megnyi 
tójában különösen kiemelte a nem 
zeti alapon szervezkedő munkás
ságnak azt a legfontosabb célkitű
zését, hogy

törvényes intézkedésekkel 
szabályozzák a munkabér 

kérdését.

A mai gazdasági viszonyok kö 
zött nem bizhaló a régi liberális 
gazdasági rendszer felfogásának meg 
felelően tisztán a munkaadó és mun
kás egyezkedésére a bérviszonyok 
szabályozása, mert nincs az a mun
kás szervezet, amely egymagában 
elég erős volna a munkásság érde
keit megvédeni; de az örökös bér
harc veszedelme zavarja a tőke 
nyugodt munkáját is s ezért szük
séges, hogy a törvényhozás bele 

mes érdekeit nézi és kívánja szol
gálni, meg fogja érteni az ország 
társadalma. Hisszük, mert meg va
gyunk győződve, hogy az uj magyar 
világot, egészséges, fejlődő Magvar- 
országol megszervezni és megszilár
dítani e nélkül nem lehei.

A megoldás útja adva van. A 
magyar munkásságnak nemzeti ala
pon kell szervezkednie a munka 

i alkotmányáért, a munka államáért, 
I melyben a toké, a gép es a terem- 
I tő munkáskéz a hivatás gondolatá- 
1 bán összeforrva dolgozik a magyar 
I jövendőért !
I -

ü ---------  

kiküldötteinek tárgyalásai a 
és Takarógyár vezetőségével.

nyúljon a bérszabályozás kérdésébe 
törvényes alapon.

Az iparügyi minisztérium a szak
mák egész során már rálépett erre 
az útra, most már csak az kell, 
hogy az ipari munka minden ágá
ban és igy a Baján különösen fon
tos textiliparban is minél előbb tör
vényes intézkedések szabályozzák 
az ipari munkaidőt s a létminimum 
bérösszegét.

Dr. Molnár Sándor fel
szólalása.

Dr. Molnár Sándor központi 
igazgató hosszabb beszédben ismer
tette a Nemzeti Munkaközpont, 
Magyar Munkások Országos Szö
vetségének célkitűzéseit, azokat a 
szervezeti és gyakorlati eredménye
ket, melyeket a nemzeti alapon mű
ködő Nemzeti Munkaközpont eddig 
is elért.

A bér és kenyérkérdésen felül a 
munkásság összes szociális, kulturá
lis és társadalmi problémáival fog
lalkozik a Nemzeti Munkaközpont 
és igyekszik,

a társadalmi szolidaritás, az 
egymásért való kölcsönös fe
lelősség gondolatát

belevinni a köztudatba s minden 
társadalmi osztályt sajátjává tenni.

A nagy lelkesedést kiváltott be
széd u>án a gyűlés kimondotta,
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Pulóvert
Harisnyát
Combinét
OeíiliOÜ divatcsarnokból.

olcsón Kalapot
Inget 
Nyakkendőt
Keztyüt

hogy csatlakozik a Nemzeti Munka 
körpont b. iái csoportjához s az 
éjjeli partiban dolgozó munkások 
és mu .kasnői; részéről ugyancsak 
öt tagot delegált az intéző bizott
ságba.

A gyűlés azután felkérte a Nem
zeti Műnk központ budapesti ki
küldötteit, hogy a B i i Posztó és 
Takarógyár vezetőségénél a növekvő 
drágaságra való tekintene! bérjj.vi
tás kieszközlését kísérelje meg.

Tárgyalások a Posztó
gyárban.

Szerdán délután fél öt órakor fo
gadta Mayer Miksa vezérigazgató a 
Nemzeti Munkák . pn J igazgatóját: 
dr. Molnár Sándort sa kíséretében 
megjelent dr Knézy Lehelt

útiatok a munkások 
reseti viszonyairól.

ke
it

A tárgyalások a munkások kefe-
seli v iszonyai körül forogtok. ^A í hogy rosszabb anyagból dolgozókat a gyümölcstermelés kiépítésére
gyár vezetősége kész. adatokkal to- aránylagosan kárpótolják. vonatkozó tervezete.
leadta a kiküldötteket s általában A tárgyalások, melyeket a köl A kö.ségek közül János
azt i■íz. álláspontját hangsúlyozta, csönös megértésre való tőrei', vés halma öt, Bácsalmás és Nagy-
bojfy a gyár állagban Baján a lég- szelleme hálóit ál, azzal fejeződtek.- baracska négy négy ügyet tér-

liláját.

heti 10 pengője
„ 10—15 „
„ 15—20 „

van 49
96
41

Az intézőbizottság ülése.

A kiküldöttek még szerda estére;
20—25 „ .. 7 Összehívták az. intézőbizottság textil

.. 25—30 „ .. 4 sz-akosztályát, mely foglalkozván a
,, 30 nál . több 2 kedvezményekkel, különösképen Ui

munkásnak s illetve munkásnőnek. rossz anyagokból és gyengébb gé
A tiz. pengős jövede mek a kez pekből származó hátlányokkal szem

dőmunkásoké, akiknél ez a körűi bán fejezte ki aggodalmát; egyéb
meny ezután a bérfi/e éi borítékon ként azonban megnyugvással vette
fid les' tüntetve. a prémium határ értékének leszál

Kédvezmények.

elvileg el- 
béremelés 

ahol 2—3 
már ezen

Mayer vezérigazgató 
zárkózott az általános 
ellen, kivéve a fonodát, 
filléres órabérjavilást ad 
a héten ; ellenben hajlandónak nyi
latkozott a prémiumok teljesítményi 
összegének leszálli'ásánál kedvez
ményt adni.

Az a munkás ugyanis, aki eddig 
egy heti munkaidő alatt bizonyos 

' minimális vetést tudott produi ölni, 
; külön 8 százalék jutalomban rész.e- 
I sült.

Ezt az eredményt azonban csak 
nagyon jó anya gfhll és jó géppel 

; lehetett elérni.
Mayer Miksa vezérigazgató a 

munkaeredmény - megkönnyítését 
óhajtván elérni, kilátásba helyezte 
2oo.ooo vetés helyeit 15o.ooo vetés 
produkálásánál 15 százalék, 15 > 000 
vetés helyeit llo.ooo vetés produ

i kálásánal 8 százalék bérjavilás.t
A cérnánál 23o.ooo vetés helyeit 

17o.ooo vetés produkálásánál 15 
százalék; I80.000 vetés helyett 

i 145.000 vetés produkálásánál 8 szá
zalék a prémium.

Minthogy ezeket az eredménye 
ki csak jó anyaggal lehet elérni, 

í kijelentette Mayer vezérig izgató, 
hogy Zsombor mérnöknél heti 250 
pengő áll rendelkezésre azon célra,

A gyár számítása.

A gyár vezetősége arra számit, 
hogy a prémium halárleljesUményé- 
nek leszállítása által átlagos bétjö 
vedelemszaporodás fog előállani, 
mely legnagyobb lesz a második 
jövedelmi kategóriánál, amennyiben 
reméli, hogy a heti 10—15 pengős 
jövedelmek, heti 15—20 pengős át
lagra fognak emelkedni.

Érdekes agrárpolitikai tereek 
Bácsmeg^e szeptember 31-i 

kisgyíilése előtt.
Letűnnek a kisgyüiések ügyrendjéből az állandó 

fellebbezgetések.
ISzeptember utolsó napján 

lesz Bácsbodrog vármegye e 
havi rendes kisgyíilése, mely
nek tárgysorát most állította 
össze és adta ki a vármegye 
vezetősége.

A kisgyülés negyven ügyet 
tárgyal ; közöttük legtöbb fi
gyelemre tarthat számot vitéz 
dr. Bajsay Ernő alispánnak a 
vármegyei háztartás rendjével 
kapcsolatos előterjesztése, va
lamint a vármegye állattenyész
tésének fejlesztésére, tejszö
vetkezetek megalakítására és 

jesztenek a kisgyülés elé, a 
többi község alig szerepel egy 
két tárggyal.

Jellemző a községeknek a

Társatialmi és müvésxkulturáilh események 
sorozata lesz a Liszt Ferenc-Kör 

uj munkaesztendejének programja.
A bajai Liszt Ferenc Kör 

egy évtizednél hosszabb ideje 
szolgáltatja Baján a zenekul
túrát és remek teljesítmények 
igazolták, hogy az országos 
viszonylatban is komoly jelen
tőségű zeneegyesület a tiz esz
tendő alatt szinte nélkülözhe
tetlen zenekulturális központ
jává lett Bajának és 
egész Bácsbodrog 
nek.

Azonban egész 
óta nem jutott a 
mény olyan nagy 
sághoz, mint október 

egyben 
vármegyé-

fennállása 
zeneintéz- 
nyilvános- 

1-én,

lakosság megelégedésével ta
lálkozó közigazgatasi tevékeny
ségére, hogy az állandó fel
le bbezgetések lassan elmarad
nak; a küszöbön levő kisgyü
lés elé már csak egyetlen fel
lebbezés kerül; ebben Hor
váth Péter és társai emelnek 
kifogást a nagybarac kai köz
ségi előljáróválasztások ellen.

A tárgysorozat általában ki
sebb jelentőségű ügyekkel fog
lalkozik. Legnagyobb részük 
segélyezési adótörlési újabb 
állás szervezési közmunká
vá! tsági ügy.

Kelebia és Tompa község 
együttesen kérik a Máv 
lebiai vonalán a trianoni 
tár mentén levő 
járó áthelyezését.

A kisgyülés 
egyébként nyolc 
tási kérelem zárja be.

ke- 
ha- 

vasuti utat-

tárgysorát 
nyugdíjazta-

amikor a magyar rádió is köz
vetíteni fogja a bajai Liszt 
F'erenc Kör emlékünnepét, me
lyet a magyar zene halhatat
lan nagy mestere születésének 
125 -ik és halálának 50 ik év
fordulója alkalmából rendez.

Az emlékünnepség nagysza
bású programmal a Nemzeti
ben este 8 órakor veszi kez
detét és a megnyitó beszédet 
gróf Zichy Jánosné v. b. t. t. 
és ismert nevű magyar poli
tikus felesége mondja, aki a 
Budapesti Országos Liszt Fe
renc Társaság elnöke.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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 láró férfi és nöl karérék 2 évi jétállással mér 6 pengéiéi.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron ve&z-ek.
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A Liszt hangverseny nagy
szabású programjából kiemel
jük dr. Koudela Géza, pápai 
kamarás a Liszt Ferenc em
lékév igazgatójának ünnepi 
beszédét es dr. Csekey István 
a szegedi egyetem nyilvános 
tanárának Liszt Ferenc szár
mazásával és hazafiságával fog
lalkozó előadását.

Az október 1-i nagy prog
ramot, a zenei és társadalmi 
események egész sorozata kö
veti. Október 19 én Bajára 
jön és a Liszt Ferenc Körben 
vendégszerepel Winifred Chris- 
tie a híres angol zongoramű
vésznő.

November 3 án Yeichi Ni- 
mtira es Lisan Kay a világhí
rű japán táncospár tartja fel
léptét.

December 17-én lesz a Kör 
hetedik zenekari estje.

Januártól júniusig a nagy
szabású zenei programnak 
gazdag változatosságával szol
gál a Liszt Ferenc Kör. Ebbői 
a figyelemre méltóan nívós 
keretből elég felemlíteni 
Schmidthauer Lajos az európai 
nevű magyar orgona művész- i 
szereplését, aki mellett több 
zenei kiválóság is Baján a 
Liszt Ferenc Körben hangver
senyez.

Anarchista rémura
lom dui Mba© 

környékén.
Bilbao és Sanlander felett meg

jelentek a nemzeti hadsereg repülő
rajai és ezrével dobálták le Mola 
tábornok proklamációját, melyben 
mind a két várost felszólítja, hogy 
az ágyúzás elkerülésére haladékta
lanul adja meg m igát.

Bilbaoban az anaichislák lefog
lalták a kikötőben hotgonyzó hajó
kat és a városban utcai harcok foly
nak. /X lakosságot rémületben tart
ják, a bankokat és magánházakat 
fosztogató anarchisták gazdálkodá
sai.

K.
— Izr. Istentisztelet. Jomkipur 

ünnepen aa istentiszteletek a kö
vetkező időben kezdődnek Kol- 
nidré pénteken délután fél 6-kor, 
szombaton reggel a Sachrisz 6 óra
kor kezdődik.

— Október 1-én megnyílik Me
gyeri Sára áll. eng. gép és gyors
író tanfolyama. A tanfolyam elő 
készít gyors és gépírásból irodai 
vizsgára és vállal mindennemű gép
írást munkát, illetve másolást. Elő
zetes jelentkezés Budapesti-ut 3 sz. 
alatt.

— Kiadó lakáj. Budapesti ut 
42. számú házban 3 szobás utcai 
lakás november 1 éré kiadó.

— Aki egész nap ott görnyed 
az Íróasztal mellett így élt regge
lenként egy pohár természetes 
,(Ferenc József" heserüvizet, mert 
az a bélmüködest előmozdítja, a 
vérkeringést élénkíti és a munka- 
képesseget előmozdítja, vérkeringést 
élénkíti és a munkaképességet fo
kozza.

— Nyugalomba vonuló bácskai 
jegyzők és tisztviselők. Egyszerre 
hal bácsmegyei községi tisztviselő 
kéii nyugdíjaztatását. Csernyus Ger
gely bácsborsódi, Hd.’ósy Kornél 
dívodi jegyzők. Terézhalmy Géza 
mélykuli községi orvos, Tóth István 
here- gszánlói, Ujházy Péter garai 
községi irodatiszt nyújtották be 
nvugdijazás iránti kérelmüket a vár 
megye kisgyülése elé. Lukovich Pál 
volt rémi községi s.-géd egyző vég- 
kielégil s iránli kérelemmel fordul 
a kisgyiilés plénuma elé.

Uj plébános Mátételkéu és 
Szerentlén. Gróf Zichy Gyula ka
locsai érs>k Saljai Emil sz.eremlei 
plébánost, aki lemondott állásáról 
Ma'éleliiére ideiglenes lelkésznek 
o'-vezl'- ki, Sze«ereiére plébánosnak 
Wei-.lein Ádám bogyiszlói adminisz
trátort küldte ki a kalocsai érsek.

— 50 százalékkal leszóSlitottAh 
Bácsalmáson a borfogyasztási 
adót. A I )ácsalrnási szőlőtermelők 
— a község legnagyobb része eb 
bői él — már évek óla harcot foly
tatnak, hogy a magas borfogyasz
tási adót szállítsák le. Most hosszú 
évek uláu első i/beu sikerült olyan 
költségvetést összeállítani Bácsal
máson, amely lehetővé tnszi a b"r 
fogyasztási adó leszállítását.

— A párizsi és párizskörnyékf 
csokoladégvárak munkásai és alkal
mazottai beszüntették a munkái és 
megszálltak a gyárépületeket.

— Kaptafával verte meg a sír
ásó iszákos édesapját. Csátalján 
a sirásó összeveszett az édesapjával, 
aki többször ittasan került haza 
ilyenkor kellemetlenkedett a család
jának. A sírásót egy ilyen alkalom 
kor úgy elfutotta a méreg, hogy 
előkapta a kaptafáját és azzal ver- 

i te meg az öreget, mire az feljelen
tette őt az ügyészségen. A bajai 
törvényszék tegnap 20 pengő pénz 
büotelésre Ítélte a verekedő fiút, 
de az Ítélet végrehajtását felfüggesz
tette.

— Aki sokat avett vagy ivott 
éS rOSSIUl érzi magát, annak egv 
pohár lermészetadla„Terent József" 
keserüviz igen gyorsan és alaposan 
kitisztítja a gyomrát és a beleit és 
felfrissíti egész szervezetét!

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

Bajtay László
kajakkészítő.

Garázs : Zádor fatelep. Telefon 215

SPORT.
Dr. Sáross György 
ma játszik Baján

Délután 4 órakor a nagy magyar 
váltogatott jái ' kos negyedórás ,,pesti" 
tréi inget mulat be a bajai közön
ség:.ek, majd tréningmérközésen 
vesz reszt. Az érdeklődés páratlan.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSt<ARA.

SZÍNHÁZ.
Kitünően sikerült 

az uj Zítachy darab 
bajai premierje.

A kezdetben tulerősen kirívó szín
ben induló és majdnem drámaivá 
fokozott darab lassan csakugyan 
vígjátékká alakult és kitünően el 
szórakoztatta a premier szép számú 
közönségét.

A.z uj Zilohy darabnak Baján 
határozottan sikere volt és a bemu
tató1 joggal könyvelheti a Fodor 
társulat a legjobb előadásai közé. 
A prózai együttes művészi össz
hangja könnyed gördülékeny szín
padi élményben részesítette a br- 
mulaló és várhatóan a következő 
előadáisok közönsógót.

A címszereplő Harczos Irén lég 
jobb szerepeinek egyikél alakította 

az Urilányban és a játéka igazán 
szép és művészi volt. A közönség 
őszintén tapsolta Sokoldalú szin- 
jáiszó) készségének újabb bizonyságát 
adta az intelligens játéku tehetséges 
Székelyhídi' Adrién a fél világi hölgy 
szer epében. Pető Endre a bohém, 
könnyelmű arqnyílja tökéletes ka
rikatúráját rajzolta meg és nagy 
közönségsikert aratott Szabó Ernö- 

\ vet, ezel a minden szerepében ki
tűnő művésszel együtt, aki az elő
adás legnépszerűbb alakja volt.

Danis Jenő minden túlzottság- 
tó' mentes tipikus vidéki köí orvosa 
most is pompás élményt nyújtott. 
NyiŰ színi tapssal nyilvánította mii- 
vészeiének megbecsülését és nagy óbb 
szerepekben is szerelné látni a kö
zönség. Horváth Jenő, Vass Irma, 
Egri Berta, Oroszlán Gy. voltuk 
erősségei a darabnak, melyről mégis 

‘ merész volt azt állítani, hogy — 
j fehér.

Színházi iroda hírei.

retibemutaló.

Csilleidőkön este Urilany.
Pénl<-1 e : az. Ur katonái — féló

rés hehrára kk a 1
K<lz bácsi — szombaton délután

5 órak< ■ r. bilién s heiyárakkal ke
rül szírii e.

Szou ibaton C \ ti g. lány — ope-

I ,ap< jdonos ;
vi. !í W '• i’. ¥ t fc 0 » L.
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Váradi Érsek-ut
drb. II. seprű 

.. Hl. „ 
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2’—

10 iv pergamentpapir —'62

25. szám árai:
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs

kosár — 20
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár — 30
„ 15 kg os kosár —40

„ 50 kg os kosár 1‘—

Hegedű fokkal eladó.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGImKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

BOíOOÍ tojásszén 
9@ÍOgí diószén 

Kemény éj lágy timfa ifiben ét aprítva.

Grűnhut és Társa bTj a ce_menTelxíÍ60n

I
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í 
í
J
I 
l
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A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés Honnan? Indulás

Hová? 1éra 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, Kiskunlialas, 

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

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

/8 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,

Bátassék 18 55 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

U 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

18 •8 Bpeet, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

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.

Wiese! Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Etn
M É ® T E C Szénkereskedelmi i 
W & K I & Részvénytársaság |

Bajai fiókja. Fer^rtciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér darabos mész
Nlagyszilárőságu portiandcement 

Dunskavics kőpor faiszigetelő 
teljes vajíonban bármely állomásra és unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 21-töl szept. 28-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYOMDAVALLALAT.

■MaHflK&RSHKnisiaaMBmaaKza

BEI

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «> Goldberser
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


