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Egységes nemzeti ünnep
a Kormányzó tiszteletére.
Egy angol politikus néhány évvel
ezelőtt, hosszabb időt töltött Keleteurópában s igy alkalma volt a
magyar viszonyokkal megismerkedni.
Mikor véleményét megkérdezték ta
pasztalatairól, azt válaszolta :
— Ha a magyarokat sok csapás
és sok igazságtalanság is érte az
utóbbi évtizedben, de szerintem még
sincs okuk a lemondásra, még kevésbbé a kétségbeesésre. Két nagy
erő még mindig az ő érdeküket
szolgálja. Az egyik a Duna, amely
mintha maga is érezné, hogy mivel
tartozik a felséges városnak, hatal
masan szélesedik ki Budapest alatt,
Magyarországon a leghatalmasabb,
a legszélesebb. A másik nagy erő
pedig egy ember: a Kormányzó,
akinek a nyugodt önmérséklete és
széles látóköre, fajtájának izzó szeretete sok barátot szerzett már a
magyarságnak, olyanokat is, akik a
nagyhangú és jólmegszervezett ma
gyarellenes propagandától félreve
zetve hozzájárullak e jobb sorsra
érdemes történelmi nemzet megalá
zásához és kálváriájához. Alkalmam
volt személyesen is megismerni a
Kormányzót s ezek után megértem
a magyarok rendületl n nagy bizal
mát szebb jövendőjükben.
Az angol politikus szavai most
eszünkbe juttatják a születésnapi
évfordulót, amely — Istennek hála
— teljes testi épségben és egész
ségben ért meg, olyan lelki rugékonyságban, ami lácáfol a hatvannvolcas évfordulóra. De hogyan ün
nepelt ezúttal az ország? A nem
zet ünnepelt. Minden felekezet temp• mában hálaadó istentisztelet volt
áréit, hogy az Isten kegyelme erőt
.idolt az első magyar embernek,
hogy a nehéz viszonyok közepette
l ezél az ország gépezetén tartva
azt a fenyegető veszedelmek közé
lte is jobb jövő felé vezethesse.
S könyörgés azért, hogy még so1 aig az ő öntudatos biztos veze'<■ se alatt maradhasson a megcson
kilőtt haza, amelyet az ő keze épi' 't romokból, a teljes összeomlás
ból, az egy városra, Szegedre zsurodoit központból olyan országgá,
amelynek nyugalma, biztos fejlődé
még az idegenben is tiszteletet
■ reszt.
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— Nincs ma talán egész Európábau biztosabb hely, mint a kis
Magyarország — mondotta szellemi
együttműködés nemzetközi konfe
renciájának egyik résztvevője.
S hogy ez igy van, hogy a nyug
talanná lett Európa minden orszá
gában közelgő társadalmi földren
géseket jeleznek az események,
csak éppen Magyarorszag belső
rendje nem tükrözi a nyugtalansá
got — abban nagy érdeme van a
Kormányzó egyéniségének, aki viszsza tudta adni a magyarságot ön
magának, megértetve véle, hogy uj
jászületésél nem kalandokkal szol
gálja, hanem a nyugodt munkálko
dással és a szüntelen célratörekvéssel, minden magyar akaratnak arra
a célra való irányítással, amelyről
egy nagy francia mondotta, hogy
„mindig rágondolni és sohasem be
szélni róla."
A törvényhozás csütörtöki ülését
Sztranyavszky Sándor a Ház elnöke
a következő szavakkal nyitotta meg :
— A mai ülésünket imádságos
áhítattal a Kormányzó egészségéért
Istenhez kü'dölt fohásszal nyitom
meg.
Ebben a cikornya nélküli néhány
szóban, amely szinte már a távira
tok összevontságát mutatja, benne
van az ünnepelt egyénisége, amely
visszahúzódik minden fölösleges kül
sőséglől, főként ha ez az ö szemé
lyét akarja előtérbe helyezni. Benne
van annak a felfogásnak az érvé
nyesítése is, amely azt vitte bele a
köztudatba, hogy úgy ^ünnepli őt a
legszebben a nerpzet, ha minden
fia dolgozik a hazáért.
Milyen hűen fejezte ki ezt a va
lóságot Hóman Bálint kultuszmi
niszter, mikor Kun Béla képviselő
szavait megerősítve a gyermekvé
delmet szolgáló ovoda-javaslatra azt
mondta :
— Igen, ez a javaslat a véletlen
folytán igazi születésnapi ajándék
nak számit. Születésnapi ajándék a
Kormányzónak, akit semmi sem ör
vendeztet meg oly nagyon, mintha
az. ő baranyai beszédéhez hűen, —
a gyermek és a családvédelmet
tailjuk a szemünk előtt, annak aka
runk érvényt szetezni az élet min
den vonatkozásában.

LEHEL

íme I Az ország megajándékozza
Kormányzóját születésnapja alkal
mából. Mivel ajándékozza meg ?
Gyermekvédelmet szolgáló törvény
javaslattal.
Mert ez a Kormányzó legkedve

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Helyben negyedévre
6 pangd
Helyben egy hónapra .
2 pengd

sebb gondolata. Kell e több magya
rázat, hogy miért férkőzött a Kor
mányzó személye oly közel az egész
magyar nép szeretetéhez ?
Hiszen szeretet csak szeretetet
termelhet.

A nagybaracskai
mandátum.
A közigazgatási bíróság helyt adott i
De érezte az egész vármegye is
a peticiós kérelemnek, kiigazította gróf Teleki János országos tekinté
a választási eredményt és száz szó lyének előnyeit ; a megye kikerekival megválasztott képviselőnek dr. tésének ő volt a legsúlyosabb szavú
támogatója ; nem volt olyan fontos
Mojzes Jánost jelentette ki.
Köteles tisztelettel fogadjuk a ügye a vármegyének, melyben döntő
közigazgatási bíróság ítéletét; azzal befolyását nem éreztette volna.
A polgárságnak volt alkalma ar
vitába nem szálluuk; tudjuk jól,
hogy minden per úgy végződik, ról is meggyőződni, hogy gróf Te
hogy az egyik vagy a másik fél leki János sohasem személyeskedés
megnyeri; a jogerős ítélettel szem sel, hanem munkával és eredmé
ben pedig nincs más megoldás, mint nyekkel igyekezett polgártársainak
a megnyugvás. De viszont olyan bizalmát megnyerni.
Gróf Teleki János közlekedési
pervesztes alperest sem láttunk még,
aki elismerte volna, hogy a bíróság politikánk európai hirü szakértője ;
aki elméleti elgondolásait mintául
helyesen ítélt.
szolgáló szervezeten keresztül való
Ez az Ítélet egyébként a Nem
zeti Egység pártjának szervezkedé sította meg s aki elismert közgazda
sében semmiféle fennakadást jelen sági pozícióját nem a képviselőségen
teni nem fog; a választókerület pol keresztül szervezte, hanem évtizedes
gársága a választás óla eltelt csak szorgalmas, becsületes munkájával.
Nem tartozik azok közé a kép
nem másfél év alatt közvetlenül ta
pasztalta a jól szervezettség előnyeit; viselők közé, akik képviselőségüket
volt alkalma különbséget tenni a elvesztvén előbbi közéleti pozíció
között a fejlődés között melyen az jukat is elvesztik s elmerülnek az
egész keiület másfél év alatt át ismeretlenség homályában.
Gróf Teleki Jánost Magyarország
ment s azon stagnálás között,
mely az előző hosszú éveken át közélete nem nélkülözheti : a tor
nyosuló nagy bel és külpolitikai
jellemezte.
Gróf Teleki János az azelőtt tel események szükségessé teszik, hogy
jesen háttérbe szorult kerületet az egész emberek kerüljenek a po
szinte a vármegye vezelőkerületévé litikai élet élvonalára s az eljövendő
tette s egyéni, közéleti súlyának nagy feladatok megoldásánál köz
reműködjenek.
egész erejével vitte diadalra legvi
tálisabb ügyeit.

A jegyzőt és az örsparancsnok alhadna
gyot is meg akarta ölni a gyilkos toronyi
csendőr.
A toronyi csendőrlörzsőrmesler
borzalmas gyilkossága vasárnap lá
zas izgalomban tartotta Szombat
helyt és vidékét.
Mint ismeretes, Ferenc József
törzsőrmester szolgálati fegyverével
rálőit Bán Sándor próbacsendörre,
akit súlyosan megsebesített. Ferenc/.

azután a toronyi csendőrlaktanyába
ment, ahol Csik László őrmestert
rövid szóváltás után szivenlőlte. A
szerencsétlen ember azonnal meg
halt. Ferencz borzalmas tettének
elkövetése után menekülni próbált,
azonban egy nyolctagú csendőrörs
bekerítette, mire a gyilkos fegyve-
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révei a szájába lőtt és nyomban
szörnyethalt. A golyó az agyvelejét
roncsolta szét.
A sérült próbacsendőr — az első
áldozat — olyan súlyos állapotban
fekszik a kórházban, hogy eddig
még nem lehetett kihallgatni, pedig
az ő vallomása fog talán fényt de
ríteni a szörnyű gyilkosság inditóokaira.
A vizsgálat eddigi eredménye
megállapítja, hogy Ferencz a toro
nyi segédjegyzőt és az őrsparancs
nokot is halálra kereste, azonban
szerencsére nem találta meg őket.

Nagyban folynak az
előkészületekamélykuti katolikus nap
ünnepségeire.
Mint már jelentettük junius
28-án és 29-én gróf Zichy
Gyula
érsek részvételével
nagyszabású Katolikus Nap
lesz Mélykuton, amelyen két
szabadtéri gyűlés lesz, 28-án
délután pedig gyönyörű passió
játékot adnak elő a mélykúti
műkedvelők a templom dom
bon Szentiványi Béla, Bán
hegyi I, János és Jávor Fe
renc rendezésében.
A gyűlés előadói között
szerepelnek Fernbach Bálint
főispán, Bajsay Ernő alispán,
vitéz Bozóky Gyula ezredes,
Mihálovics Zsigmond, Winkler Elemér dr. szegedi ügyvéd,
dr. Máthé-Tóth Jenő, dr.
Wiederkehr József prelátus
és Mayer Dezső.
Az ünnepség fénypontja a
vasárnap esti szentséges kör
menet lesz, amelyen dr. Kerner István lelkiigazgató mond
szentbeszédet.
A mélykútiak kiváló espe
resük, dr. Horváth Alajos ve
zetésével nagyban készülnek
a nagyszabásúnak ígérkező
Katolikus Napra.

A népszövetségi szankciók visszavonásá
nak halk dobpergésébe belezug az uj
német bombavetők világraszóló
berregése.

A kiscsáyolyi búcsú.

Tegnap volt a kiscsávolyi
templom búcsúja, az úgyne
vezett Jézus Szive-búcsú. A
templomban egész délelőttön
A Nemzeti Szocialista Párt kur- pergés közben kénytelen volt a át rengeteg ember vett részt
visszavonulni.
Az az istentiszteleteken. Vidékről,
rnarki kei öleiének ülésén Göbbels népszövetség
birodalmi miniszter beszédet mon abesszin háborút a bombavető ra a környező falvakból szám
dott. Beszédében a többi között a jok döntötték el. Semmi kedvünk talan proseció érkezett a bukövetkezőket jelentette ki : Amíg sincs ahhoz, mondotta Göbbels, csuünnepségre. Az idegenfor
Németország lakosságát örömmel hogy a jövőben esetleg a Németor galmat hatásosan fokozták a
tölti el az újra megtalált élet ize, szág ellen provokált viszályt hason templomtéren felállított mézes
addig más népeket sztrájkok és lá ló módon oldják meg és ezért mi bábos sátrak is, melyek körül
zadások, valamint szociális és gaz is felszereltük magunkat bombavető egész napon át nagy népesség
rajokkal.
volt.
dasági válságok emésztenek.
A népszövetség nem tudott véget
vetni az abesszin háborúnak, a
szankciók megbuktak és halk dob-

A német népnek nincs támadó
szándéka és egyedüli célja az, hogy
békében dolgozzék jövőjéért.

Garantált minőségű hab-tejszínt
lehűtve is Rédey-tejüzemben vegyen.

Hidavatás.

Már a magánházak
lépcsöcsarnokában
Az éjtszaka avatta fel a Kamarásduna uj
sincsenek biztonság
hídját egy szerelmes öngyilkosjelölt.
ban Baján a kerék
Tégnap ejjel 11 óra tájban László is a vízbe ugrott s
párok.
öngyilkossági jelenet játszódott egyesült erővel kimentették a
le a Kamarásdunán. Madarász
Dezső, a csónakház tulajdo
nosa hangos csobbanásra lett
figyelmes, mely a hid irányá
ból hallatszott.
Rosszat sejtve csónakon a
' csobbanás irányába sietett,
amikor észrevette, hogy egy
ember küzd a habokkal. Utánaugrott és emberfeletti erői feszítéssel igyekezett a halál
lal vívódó embert a vízből ki
menteni. Igyekezete azonban
; hiábavalónak bizonyult, mert
í a makacs öngyilkosjelöltben
heves ellenkezésre talált, a
szerencsétlen ember dulakodni
kezdett vele s már-már a de) rék életmentő is veszedelembe
került. Madarász semmiképen
sem akarta a halálraszántat
elengedni s az élet-halálküzdelem tovább tartott.
A korzó közönsége is fel
figyelt az izgalmas jelenetre s
a parton állók közül Bajtay

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._______________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

már elalélt öngyilkos jelöltet.
Értesítették a mentőket s a
szerencsétlen kimentett embert
a kórházba vitték, aki — va
lószínűleg a rossz ugrás kö
vetkeztében — ütödéseket
I szenvedett.
Mikor eszméletre térítették,
kiderült, hogy Kucsera Lajos
nak hívják, 23 éves s a múlt
évben kiüldözött jugoszláviai
magyarokkal került Bajára. A
sorsüldözött fiatalember sok
féle foglalkozása között leg
utoljára a sirásásig jutott. El
keseredését az okozta, hogy
reménytelenül szerelmes volt
s ezért mindenáron megakart
halni. A kórházban megigértették vele, hogy lemond ön
gyilkossági szándékáról.
Kucsera Lajos avatta fel
eszerint a Kamarásduna hidját és ez volt Madarász Dezső
21-ik életmentése.

Baján esztendők óta renge
tegre emelkedett a biciklilolvajlások száma. Utcák, terek
egy-egy kritikusabb pontján
semmiesetre sem lehet felü
gyelet nélkül hagyni a kerék
párokat s a közönség lassan
már kezd elővigyázatosabb
lenni. Ami a legutóbbi kerék
párlopást illeti, az már mégis
párját ritkítja.
Szombaton délután 1 óra
tájban Kiss Lajos bajai ma
gántisztviselő bement a Má
tyás király-tér 6 számú házba,
a Czukor-palotába, kerékpár
ját ezelőtt az épület lépcső
csarnokában hagyta, ahova
idegenek úgyszólván soha nem
mennek. Mikor kijött kelemeilen meglepetéssel tapasztalta,
hogy kerékpárja eltűnt.
A rendőrség erélyes nyo
mozást indított a tolvaj után,
aki a vakmerő lopást elkö
vette.

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 járó férfi és női karárák 2 évi Jótállással már 6 pengSIBI.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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- Felavatták a?
piittat. Kaliforniában az elmúlt ua-

Az Astra biztositó R. T.
(Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni,
Olajz Állami Biztoiitó intézet, magyarországi

pokban tette le egy apáca a pilóta
vizsgát. Ez az apáca akiről nagy
elismerései emlékezik meg a Vali
kán hivatclos lapja — világ lelsö
repiilöapácája.

leányvállalatának)

Higiénikus tejtermékek :
vaj,

bajai főügynöksége.
Baja. Haynald utca 19

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-,
szavatossági-, autó-, élet- és
j áradékbiztositásokat.
Másodszor is nagy sikere volt Jánoshal
mán Lovas Andor karnagy és dr. Zámbó
Endre járásorvos operettjének a „Két és
fél eljegyzés ének.
Kél érdekes bácskai szerző Lo
vas Andor a bajai belvárosi temp
lom karnagya és dr. Zámbó Endre
a jánoshalmai járásorvos arattak
legutóbb müvészsikert Jánoshalmán.
Lovas Andort, mint tehetséges ze
neszerzőt Baján és Bácskában js
jói ismerik, nem egy komoly sikerű
értékes szereplésével váltó ta ki is
mételten nemcsak a közönség lel
kesedését, de a kritika elismerését
is. A bajai művészetpártoló közön
ség sokat és szivesen tapsolt már
Lovas Andornak, aki ezúttal a vár
megye legnépesebb és legkulturál
tabb községében a már-már városi
nívón álló Jánoshalmán részesült
meleg ünnepeltetésben. Másodízben
most mutatták be Jánoshalmán az
ottani értelmiség számára a ZámbóLovas operettet: Két és fél eljegyzés.
A kitűnő tollú bácskai iró dr.
Zámbó Endre gördülékeny bájos

meseszövésü szövegéhez irt zenét
Lovas Andor. Sok eredetiséget,
mély művészi kompozíció közül a
legnagyobb sikere talán hatásos
táncbetétjének az angolkeringőne.k
VJIt.
Különben az előadás művészi és
technikai rendezése is figyelmet ér
demlő volt. A kitűnő szereplő gár
dából elegáns finom játékstílusával
és rutinirozotlságával vált ki a bá
jos Kartp Ibolyka, Király Lászlóné,
dr. Kiss György, Király László,
Kishonty István, Hangya Pál — aki
egyúttal az előadást rendezte is —
alakították sikerrel a főszerepeket.
Nagy sikere volt a nyolctagú táncos
görl csoportnak és a zenét szolgál
tató hat tagú jazz-zenekarnak. Az
előadás bevételéből a Jánoshalmai
Dal- és Zene Egy esület a hangszer
állományát egészítette ki.

sajt,

habtejszln,

tejfel

kitűnő tehéntúró naponta frissen
készülnek a R É D E Y ■ tejüzemben.

— Élve a Dunába dobtak egy
fiatal nőt. Vasárnap reggel a Ko

mórom melletti Szőny község hatá
rában fiatal nő meztelen holttestét
fogták ki a Dunából a vasárnapi
kirándulók. A győri ügyészség el
rendelte a boncolást, mert a nyo
mozás alapján valószínűnek tartják
hogy a fiatal úri leány ellen isme
rétién tettesek merényletei követtek
el majd pedig elve a Dunába dob
ták. A nyomozás a legnagyobb
esélyei folyik.
— Gyomor-, bél- és anyagcse
rebetegségeknél,
vérszegénység,

sápadtság és lesoványodás esetei
ben reggel éhgyomorra egy pohár
természetes „Ferenc József** kese
rű viz az emésztőszervek működését
kathatósan előmozdítja s igy meg
könnyíti a tápanyagok vérbejutását.
ú ai élet királynője Roberta.

Két hatalmas film egy miisorban
az Urániában.

Rider Haggard világhírű fantasz
tikus regénye elevenedik meg a

vásznon Ez az Allantis szerű rend
kívül érdekes témájú film a közön
ség minden rétegét érdekelni fogja,
mert olyan rendezésben, meg/álszásban és kiállításban kerül színre,
ami nagy meglepetést fog kelteni.
A műsor második filmje Roberta
zenés vig/áték a javából. A film 3
főszereplője Iréné Dune, Ered Astaire és Ginger Rogers garancia ar
ra, hogy u néző közönség egy kü
lönleges élményben részesül.
Amit ez a film zenében táncban,
nyújt az feledhetetlen, a hölgy kö
zönségnek pedig egy külön megle
petést tart, mert egy olyan diuatrevüt mutat be, ami már a jövő
1937. divat elöfutár/a.
Mindkét filmet egy műsorban
délután a teremben, este a kertben
mulatja be az Uránia, szerdán és
csütörtökön.
Gyakran visszatérő
székszorulás,

rossz emésztés, vastagbéihurut, fel
fúvódás, oldulfájas, légzési zavar,
szívdobogás, fejnyomás, fülzugás,
szédülés és lehapgoltság esetén a
természetes „Ferenc József** keserüviz gyorsan megélénkíti a gyomor
és a belek működését, az emésztést
rendbehozza,
megszabadítja
az
embert a kellemetlen érzésektől s
tiszta fejet és nyugodt alvást teremt.
Számos kiváló orvos a
Ferenc József vizet bélféregüzökuráknál is igen jó eredménnyel al
kalmazza.

Laptulajdonos :
De. KHÉZV IEHH.

URÁNIA
Junius 20,

Junius 21,

Junius 22.

szombaton

vasárnap

hétfőn

FARKAS MIHÁLY
Reményi Schneller Lajos országgyűlési
képviselő uj hivatalhelyisége.
A földhitelintézetek összevonása
által alakult uj földhitelintézet, az
Országos Földhitelintézet, amelynek
vezérigazgatója dr. Reményi Schnel
ler Lajos, városunk országgyűlési
képviselője, julius 1 tői uj székhá

zában, Budapest, V. Bálvány u. 7.
szám alatt kezdi meg működését.
Ez időtől kezdve tehát Reményi
Schneller Lajos dr. képviselőnk az
eddigi M. Nádor utca 32. helyett a
fenti cim alatt lesz.

HÍREK.

d. e 9 órakor dr. Knézy Lehel
elnöklete alatt ülést tartott. Az ülé
sen elhatározta a bizottság, hogy
felterjesztést intéz a kormányhoz
rozsmagtermelö szerződések kötése
iránt. A mezőgazdasági napszám
bérek tárgyában inserveniálni nem
tartotta szükségesnek a bizottság,
mert a bajai napszámbérek átlagban
25—30 százalékkal meghaladják a
környék napszámbéreit.

— Kirándulás

Máriakőnnyére.

Szombaton, junius 27 én a hajai
női egyesületek kiráudulnak Máriakönnyére.
— Holnap kezdődnek a képe
sítők a bajai tanitónőképzöben.

A bajai zárda érseki (anitonőképjében holnap, kedden kezdődnek a
szóbeli képesitőzések valószínűleg
három napon át fejeződnek be.
— Baja város mezőgazdasági
bizottságának ülése. Baja város
mezőgazdasági bizottsága

vasárnap

- Állatvásártér és Epreskert utca

sarkán levő volt Piczkóné-féle űz
let és lakóház 24 én d. u. 4 kor a
bajai járásbíróság 28 sz. szobájában
elárvereztelik.

zseniális magyar rendező ragyogó francia filmje a

VARIETÉ
A szív, izgalom, szerelem és cirkuszi produkciók 12 f.

Főszerepben:

Anna Bella, Fernand Gravey és
Jean Gavin.
Kiegészítő műsora meglepetés lesz.

HÍRADÓ!

19*6.

4

junius 23.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl
érkező vonatot.

Km.

1

0
3
11
15
16
24
25
28
29
34
39
42
48

7I!
725
745

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

2

Állomások

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnald u. 13.
Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.

Telefon : 42.

7“
8“
820

825
835
840
900
910
915
925

in
|
1

érk
A

Bácsbokod vasútállomás
Bácsborsód
Gara községhatár f. m.
Gara vasútállomás
Gara községháza
Csátalja községháza
Csátalja vasútállomás
Nagybaracska piactér
Nagybaracska rév (átkelés)
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
Riha f. m.
y
érk. Mohács dunapart

1425
14'5
1355

1345
1340
1320
1315
13°5
13“
1240

,, d.

12“
1225
12'5

Ezen menetrend érvényes 1936. április
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János

autóbusz vállalat

CSATALJA 70.
•<g=sr:

Lágy baltázott fa .... P 16 — j
m
„
vékony dorong . . . P 18- Í
* Kemény vékony dorong . . P 32[l]
Ölenként házhoz szállítva!
Kutgyiirü
Cementcsövek
Cementvályuk

Í
S

Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával egetettmész

Portland cement
Unököi fehér cem.
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGIUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

j

TársaJtj a

Honnan?

Indulás
óra perc

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

7

32

Hercegszántó

5

8

15

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

9

26

Pécs, Budapest

13

19

/4

5

20
42

9

57

01

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Uidombováír

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

19

58

23

41

Ujdombovár. Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

23

08

Bpest, Sárbogárd

18

55

23

55

23

49

Bálaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors
Bátaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest, Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

P
30 P
3 P

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható !

Aff É T E C
VEK i E3

Szénkeretkedelmi
Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi 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 é»
vasárnap d. u. nyitva
junius 22-töl junius 29-ig
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Hová?

7

4|
I ■

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

GYARMATI EMIL
gyógyszertára.

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés
óra perc

kereskedelmi

vékony lágy dorong ölenként
vékony kemény dorong
aprított lágyfa q-ként

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart)

Bakanek *> Goldberger
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek la Goldb-rger kftnvvnvomdáíában Baja.

