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előléptetése.
Csillaghullás volt tisztviselőéknél,
A napilapok julius elseje óta úgy
szólván naponként több oldalas név
sort közölnek az előléptetett és
uionnan kinevezett tisztviselőkről.
Szó sincs róla : a tisztviselőtársada
lom nagy létszámához viszonyítva
örömmel látnánk ennél sokkal hoszszabb névsort is. De az a tény,
hogy közel kétezren igy is része
sülhettek benne, általános örömet
és megelégedést keit.
A magyar tisztviselői kar példás
kötelességleljesiléssel és hősies ön
feláldozással végzi munkáját. Rend
kívüli áldozatot kívánt tőle minde
nekelőtt a világháború. De kaivá
riáj uk ezzel nem zárult le. A pénz
romlás idején a korona értékcsők
kenését követni nem tudó fizetések
úgyszólván a legszegényebb táisadalmi osztállyá lelték a magyar
köztisztviselői kart. És amikor a
pénzügyi egyensúlyt helyreá llitották és megkezdték a szanálás mun
kájál, ismét a tisztviselői kartól kí
vánták a legnagyobb áldozatot.
Csökkentették a fizetéseket és nyug
dijakat s megkezdődtek a B listá
zások. Az előléptetéseket és uj ki
nevezéseket pedig egyszerűen le
zárják Kétségtelen, hogy a maga
sabb államérdek megkívánt bizo
nyos általános intézkedéseket — de
mégsem nevezhettük igazságosnak
azt a rendszert, amely ennek a tár
sadalmi rétegnek terhére hárított át
minden hátrányt és nehézséget.
Gömbös Gyula miniszterelnök kor
mányában mindjárt az első évben
volt annyi bátorság, hogy megszün
tette az általános előléptetési és ki
nevezési tilalmat. 1933-tól kezdve
ismét minden évben, julius 1-ével
megtörténnek az előléptetések. Most
már negyedik éve, hogy körülbelül
2000—2000 tisztviselő megkapja jo
gosan várt előléptetését. Hangsú
lyozzuk : kétségtelen, hogy ez a
szám jobb is lehetne. De maga a
tisztviselői kar is tudja, hogy az
ország mai pénzügyi és gazdasági
helyzetében ennél nagyobb áldozatot
az államháztartás gépezete nem bir
el. És ebben a tudatban szívesen
méltányolja a határozott jószándékot.
Da méltányolja nemcsak a tiszt
viselői kar, hanem az egész társa
dalom is. A tisztviselők és a társa

dalom többi rétegei, főleg a falusi
, kisemberek közé megpróbállak né
hány évvel ezelőtt éket verni a konj kolyhintök. Túlnyomórészt politikai
célzattal igyekeztek általános liszt■ viselőellem s
hangulatot
kelteni.
Szerencsére ez csak átmenetileg
sikerüli.
A tisztviselői kar egész lélekkel,

nagyszerű felkészültséggel és áldo
zatkészséggel szolgálja az államgé
pezetet, az állampolgár összességé
nek érdekét. Valamennyien kiveszszűk tehát részünket örömükből,
abban a reményben, hogy a követ
kező években még sűrűbb lesz a
csillaghullás.

R szabadkai és haiáunenii magyar
kettősbirtokosak vámmentesen vi
hetik haza terményeiket.
A szerbpénzügyminisztérium
rendeletét adott ki, amelyben
megengedi, hogy a kettősbir
tokosok magyarországi terme
süket vámmentesen hozzák be
az országba. A rendeletet csü
törtökön kapta kézhez a sza
badkai vámigazgatóság és azon
nal közölte azt a rendőrséggel
és a többi hatóságokkal.
A rendelet értelmében jú
lius 13-tól kezdve augusztus
12-ig minden jugoszláv kettős
birtokos, akinek Magyaror
szágon van földbirtoka, telje
sen vámmentesen hozhatja be
ottani termését az országba.
A vámigazgatóság közlése
szerint a termést csak Kun
baja—Rudics-szállási és Sza
badka— kelebiai utón lehet

| behozni.
A Kuiibaja-Rudics-szállási
utón a termést csak kedden,
csütörtökön és pénteken, a
Szabadka—kelebiai utón pedig
hétfőn, csütörtökön és szom
baton lehet szállítani,
A vámigazgatóság felszólítja
azokat a kettösbirtokosokat,
j akik termésüket be akarják
i hozni az országba, hogy azt
24 órával a beszállítás előtt
j jelentsék be a vámigazgató
ságnál.
A bejelentésnél közölni kell
azt is, hogy melyik utón akarja
az illető kettősbirtokos a ter
mést behozni. Erre azért van
szükség, hogy a vámigazgató
ság a jelzett helyre kiküldhesse közegeit.

A „bátor, a kultur és nagy Románia" már
a magyar hatottaktól is fél.
A székelyhidi régi magyar
temetőben, amelyet senki sem
őriz, ismeretlen tettesek vad
pusztítást végeztek. A fejfákat
kidöntöttük, a márvány sír
emlékeket összetörték, a sirok
vaskerítéseit szétrombolták és
a virágokat elpusztították.
Még jó, hogy az örök ál
mukat alvó, drága porladó ma

gyarokat nem bántották. —
Vagy kitudja, mire képes ez
a „nagy kultur nép“? Való
színűnek tartják, hogy szélső
séges románok követték el a
pusztítást, amely a székely
hidi magyarokban nagy elke
seredést és megdöbbenést
keltett.

Az irányított gazdálkodás
Franciaországban.
A gazdasági viszonyok s ezek
velejáróiként az emberi é'etviszonyok nagyban és egészben azono
sok egész Európában.
Legékesebb bizonysága ennek
Franciaország legújabb rendelkezé
se, mellyel a gabonaértékesítés le

bonyolítására központi hivatalt állí
tott fel.
Magyarország évekkel előzte meg
Franciaországot s hogy nálunk a
mezőgazdaság már azzal a nyugodt
érzéssel dolgozhatik, hogy munká
jáért megkapja a tisztes megélhe

tést biztosiló ellenértékét, azt a
Nemzeti Egység kormánya előrelá
tásának köszönheti, mely a válság
elmérgesedése előtt már megszer
vezte az értékesítés központi irányí
tását és kedvező szerződésekkel
— mindig kellő időben — biztosí
totta a termés megfelelő áron való
értékesítését.
Az úttörő munka érdeme kétség
telenül bennünket magyarokat illet
s a franciák akkor, amikor ben
nünket követnek, már bizonyos ta
pasztalatokra tekinthetnek vissza.
Az uj francia központi értékesí
tési szervvel szemben a kereske
dők, a szabad kereskedelmi rend
szer hívei részéről ugyanazok a ki
fogások merültek fel, mint nálunk :
féltették a liberális, szabad keres
kedelmi icndszert.
A francia kormány, melynek feje
a szociáldemokrate León Blum,
azonban túltette magát az ortodox
liberális felfogáson s keresztülvitte
a gabonaértékesítés központosítását,
ami szükségkép azzal jár, hogy nem
mindenki kereskedhetik szabadon
gabonával, hanem csak az, aki a
központ részéről bizonyos kontin
genst kap.
Most kiderült, hogy a liberaliz
musnak, mint szellemi irányzatnak,
semmi köze sincs a gazdasági élet
hez; a gazdasági élet a maga ter
mészetes törvényszerűségein kívül
mindjobban megtelik szociális tarta
lommal s minden kormány kényte
len ehhez, az uj irányzathoz csatla
kozni anélkül, hogy emiatt a libe
ralizmus eszmei tartalma elleni ál
lásfoglalásról lehetne szó.

Négyszáz betege
van a bajai
közkórháznak.
A bajai közkórház a vidék egyik
első egészségügyi intézménye. Állan
dó túlzsúfoltsága azonban igen meg
nehezíti a hivatása magaslatán ál
ló orvosi kar munkáját, A kórház
nak májusról háromszáz ötvenkilenc
betege maradt, júniusban felvettek
haromszázhalvan beteget, a junius
végi állapot háromszázkilencvenhét
fő. A kórházi születések száma jú
niusban tizenkettő, a halálozásoké
tíz volt; elbocsátottak a hónap fo
lyamán háromszázötven beteget.
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Női

Fürdő

harisnyák, keztyük,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

,
nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

REIKUftRöT DIVATCSARNO KBAN BAJA
Szeptember 24-én
ér Bajára a Túrni
Szövetség Magyar
Egészségvonata.

10 26 takarmány, 37 70 kapás, 3 40
egyéb í ermények, 3’04 ugar ;
Baja városábun százalékokban :
3122 gabonatermő, 6 94 takarmány,
57 39 kopár, 3 04 egyéb termények ;
3'04 ugar.
Érdekes jelenség, hogy Bácskabán Baja város határában legnagyobb az ugar arányszáma.
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Országos viszonylatban vannak
járások és városok, ahol az ugar
arányszáma ennél is nagyobb.
Legnagyobb az ugar arányszáma
az ózdi iárásb-n, ahol a föld 15 41
százaléka ugar, utanna következik
rögtön az encsi járás 10 45 száza
lékkal.

A Turul Szövetség érdekes moz
|
galma a Magyar Egészség Vonata.
|
<4 kulturális és egészségügyi célok
szolgálatába állított egészségtanai a
lénytechnika csúcspontja.
A huszonhárom kocsit számláló
vonat a korszerű kiállítás művésze a Tábla is tizenöt évi fesyházra ítélte a
ráss bajai Szilveszter bosraohösét.
tét tanúsítja, felhasználja a tudo
mány elsősorban a fénytechnika
Részletesen foglalkozott a Baja- [ bírni, amire az nem volt hajlandó.
vívmányait. Célja, hogy a népelel- Bácska a véres bajai Szilveszterrel, ! Az elkeseredett férfi újra visszatért,
mezés, étel és vízellátás az anya amikor Matheisz Antal 49 éves ba megleste az udvaron s több szurásés csecsemő védelem, a baleset el jai munkás meggyilkolta vadházas j sál megölte. .A bajai törvényszék
leni védekezés, az egészséges táp társát özv. Grünfelder Antalné Le 1 Milheiszt 15 évi fegyházra Ítélte.
lálkozás ismertetése lesz az egész ! vang Erzsébetet, mert az asszony Fellebbezés folytán most került az
ségügyi vonat.
i megunta iszákossága miatt és el | ügy a Pécsi Kir. Tábla elé, mely
A Turul Szövetség rendezte moz I hagyta.
megerősítette az alsófoku ítéletet.
galommal kapcsolatosan augusztus
Matheisz meglátogatta az asz- A vádlott és védőié semmiségi pa
15-én két turnusban kezdi meg a kör szonyt és a visszatérésre akarta ra
naszt jelentetlek be a Kúriához.
útját, illetve a városok és nevesebb
helységek érintését Magyar Egész
ség vonata. Bajára szeptember 24 én
ér a vonat és egy napig tartózkodik
itt. Baján kívül Bácsmegye közsé
gei közül a már majdnem városi
nívójú Bácsalmáson is időzni fog
az egészségügyi vonat.

S kánikulai szárazságon kívül a
sáskák milliói pitóitoiak
Amerikában.

Termésterületek
elosztása mivelési
ágak szerint Bács
kában.
Az Országos Mezőgazdasági Ka
mara évi jelentésében közzé tette
megyénként a területek mivelési
agok szerinti eloszlását.
Igen érdekesek a Bácsbodrog
megyére vonatkozó adatok.
A bácsalmási járás földje száza
lékokban : 46 19 gabonatermő, 5 42
takarmány, 48 10 kapás, 0 24 szá
zaléka egyéb termények ;
a bajai járás földje százalékokban :
38’25 gabonatermő, 9’70 takarmány,
50'40 kapás; 1’10 ugar;
a jánoshalmai járás területe szá
zalékokban 47'20 gabonatermő,

Az Egyesült Államok kö
zépső részén uralkodó hőség
nek eddig több, mint kétszáz
halálos áldozata van. Newyorkban tegnap 46 Celsiust
mutatott a hőmérő, ilyen nagy
hőséget legutoljára 1916. aug.
7-én mértek.
A Harlem folyó felvonóhidját, midőn felvonták, hogy
egy gőzös áthaladhasson alatta,
nem lehetett ismét összehúzni
annyira kitágultak a hőségben
alkatrészei. A tűzoltók órákhosszán át locsolták a hid vas
alkatrészeit és csak hosszas
erőfeszítés után tudták a hidat
újból összecsukni.
A járdák aszfaltburkolata
spongyaszerü péppé olvadt és
az öntözőkocsik vizsugarai fel
hőkként párologtak el az izzó
utcai kövezeten.

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

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

Régi ékszereket, tört aranyat és

A deli államokban kataszt
rofális sáskajárás lépett fel. —
Arkansas egyik városát rette
netes mennyiségben lepték el
a sáskák tömegei és nemcsak
a mezőket és a fák lombjait
tarolták le, de a szó szoros
értelmében felfalták a szárí
tásra kiakasztott fehérneműket
is.
Newyork szegény negyedei
nek szűk utcáiban, ahol a hő
ség kisugárzása még a késő
esti órákban is elviselhetetlenné
tette a huzamosabb óttartózkodást. A hőmérő még este
10 órakor is 47 Celsius fokot
mutatott.
Állatok etetésénél és baromfiak
nevelésénél nélkülöyhetetlen a
fölözött tej, iró és savó,
amelyet házhoz is szállít a
RÉDEY TE1UZME.

líétföíi kezdődik
Bajáo
a mesrtötanfQlyam.
Julius 13-án, hétfőn délután
4 órakor kezdődik Baján a
háromnapos mentőtanfolyam
a városi polgári fiúiskolában.
A Városok és Vármegyék Or
szágos
Menlőegyesületének
Központjából kiküldött orvos
tartja az előadásokat. A tan
folyamon mindenki díjmente
sen részt vehet. A tanfolyam
délelőttönként 8—10, délutá
nonként 4 —6 ig tart.

Kétévi dologházra
Ítélt a bsjai törvény
szék egy szökött fegyencet.
A bűnügyi krónikákban Kolom
pár Rostás Ferenc néven ismert
Cstiíáz Dezső 37 éves cigányt egy
régebbi ügyéből kifolyólag a b jai
törvényszék 3 évi dologházi a ítélte.
Csuráz Dezső a sopronkőhidai
fogházból három társával január vé
gén kitört, megtámadták és leütöt
ték a fegyőrt azután elmenekültek.
A szökött. íegyencet újból kétévi
dologházra ilelfe a bajai törvény
szék.

Sz Alsóvárosi Olvasókör
holnap ünnepli ne?yedszádos jubileumát.
Az Alsóvárosi Keresztény Olva
sókör holnap, vasárnap ünnepli
fennállásának félszázados jubileumát.
Az egész napos ünnepség délelőtt
10 órakor a zászlószenteléssel kez
dődik. A misét P. Jugh Miklós plé
bános, a Kör egyházi elnöke mondja
a szertartások alatt a templom ének
kar Schmidt Ferenc egyik hatásos
latin miséjét énekli a szerző vezény
lésével. A zászlót dr. Holló Arthurné gyönyörű ajándékát P. Jugh
Miklós fogja megszentelni s a mise
végeztével az Olvasókör zenekari

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Prima sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.
PMHSMK |*r6 terít és nöl karórák I é«i jótállással mér 6 panoMál.
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kísérettel viszi az. egyesületi szék
házába.
A diszgyülés szép programmal
délután 4 órakor kezdődik az 01
vasókörben A Dalos kör éneke
után vitéz Ócsay József világi el
nök nyitja meg a diszgyülést Az
ünnepi beszédet az egyházi elnök
mondja, utána ismét egy ének,
majd szavalat következik. z\ Dalos
kor Himnusza után lesz a zászló
szögek beverése.
A jubileumi bankett este 8 óra
kor lesz. A vendégeket vitézi Ocsay
üdvözli.
Higiénikus tejtermékek :
vaj,

sajt, habtejszin, tejfel
kitűnő tehéntúró naponta frissen
készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

HÍREK
— Ruszíí Károly tanfelügyelő
nyugdíjba ment. Ruszthi Károly,

Bácsbodrog vármegye volt tan felü
gyelőié, akii Budapestre a peslvár
megyei tanfelügyelőséghez helyezlek
át helyettes tanfelügyelő minőségben
nyugalomba vonult.
— Nagy szeretettel fogadták
hivei a jubiláns szentistváni plé
bánost. Loógó Pál szentistváni plé

bános, aki Zomborban julius 2 án
mondotta ezüslmiséjét, visszaérke
zett Szenlistvánra és átvette a plé
bánia ügyeinek vezetését. A jubi
láns plébánost Szentistvánon a la
kosság nagy szeretettel fogadta.
— Hölgyek lelkigyakorlata. Hol
nap, vasárnap este 8 órakot kezdő
dik a hölgyek lelkigyakorlata a ba
iái Krisztus Király Szövetség Szent
Imre Internálasában. A három na
pos lelkigyakorlaton a részvételi díj
bennlakók számára 8, bejárók szá
mára 2 pengő. A szenlbeszédeket
Horváth Dezső a pécsi egyházme
gyei áldozópap fogja mondani.
— Holnap délelőtt áramszünet.

A villamosüzemek igazgatóságától
nvert értesülésünk szerint folyó hó
12 én vasárnap reggel 5 órától elő
reláthatólag déli 12 óráig a város
déli részén különböző fenntartási
munkálatok miatt áramszünet lesz.
— Elveszett egy brilliáns fülbe
való. A rendőrség felhívja a meg
találót, hogy a törvényes következ
mények terhe alatt az államrend
őrkapitányságra szolgáltassa be.
— Elhízásnál, szlvelzsirosodás
és májelzslrosodás eseteiben reg

gel, délben és este egyharmad po
hár természetes ..Ferenc József**
keserüviz — félórával az étkezés
előtt bevéve — rendkívül értékes
háziszer, melynek hatása gyors, biz
tos és mindig kellemes.
— Jő volt a tanítási eredmény
Bácskában. Dr. Ortay József kir.

tanfelügyelő legutóbbi tanügyi jelen
tésében megállapította, hogy a vár
megye választmányi népiskolájában
kedvező volt a tanítási eredmeny.
A tanítóság igén szépen agilison
dolgozott; mindössze egy két helyen
kellett figyétméítélésl alkalmaiul.
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ciAJA-BAC-ÓKA

Agyvértódclás,
szivszorongás, nehéz légzés, félelem
érzet, idegesség, felfújás, lehangoltsúg, álmatlanság, gyengeségi álla
potok, munkaképtelenség a rendkí
vül enyhén ható természete s
,,Ferenc József** keseriiviz haszná
lata állal igen sokszor gyorsan megszüntethetők Tudományos megái
lapilások
megerősítik,
hogy a
Ferenc József viz a makacs szék
szorulás és az emésztőcsatornán át
történő mérgeződés mindenféle je
lenségénél — öregeknek és fiatal
nak — a legjobb szolgálatot teszi. I
1
— fiz aratási piac. Feltűnően :
érezhető a b’aiai piacokon a nagy j
munkaidő. A vidéki gazdák szórvá I
nyosán jönnek be ; 15—20 kocsi
álldogál mindössze ; a baromfipia I
con is a megszokott árusoknak mind
:
össze egy harmada várja vevőjét.
Gyümölcsöt sokat hozlak be s
az ára is igen olcsó. J > volna a
termelőket figyelmeztetni, hogy java
gyümölcseikből egy esetleges kiállí
tásra a szép példányokat őrizzék.
— Az iskolánkivüíi népműve
lési bizottság közgyűlése. Baja

város iskolánkivüíi népművelési bi
zottsága hétfőn, julius 13 án déle
lőtt 11 órakor tartja közgyűlését a
városházán. A bizottság közgyűlé
sén állapítják meg a jövő évi mun
katervei és a költségvetést és a köz
gyűlésén ismertetik az elmúlt évi
munkaprogramot.
— Az 1936. évi

A Dobszay csárda
Jó halpapribása,
Minden este várja,
Nincsen sehol párja.
Cigány húzza rája.
Szúnyogok kizárva!

i

'
1
.

SZÍNHÁZ.

A Pécsi Nemzeti Színház f.
hó 25-én .,ÉreHségi“-zik vá '
rosunkban.

Az. úgynevezett „vacsora utáni,,
előadásokra hűtött színházteremmel
várj i Baja város színház szerelő
közönségét Fodor Igazgató. ?\z. elő
adások pontosan fél 9 ór. kor kez
dődnek es 1I órakor végződnek. A
műsoron mindvégig a legjobb, legújabb és legnagyobb siketeket elért
prózai és operett d-trabok szerepelnek.
Nagy szeretettel és bizalommal
várjuk a pécsieket és i« méljük, hogy
Ö í is épen ilyen s/.ei -Ieltel készül
nek hozzánk
Ht az. előliünk fekvő ptospektusból minden szép igéiét valóra
válik, akkor biztosan nem fog el
maradni Bij.i nvaralóváros művészi
szórakoztatásának anyagi sikere sem.

Fodor Oszkár igazgató vezetésé
vel már 25 én kezdi meg vendég*
játékát a Pécsi Nemzeti Színház j
Baján. Budapesten több, mint s/áz
előadást ért el nagysikerű vigiáíékával az „Eret'ségi"-vei tartja a
bemutató előadást.
Valóban érettségije lesz ez. a szinLaptulajdonos :
háznak, mert biztosan reméljük,
üt. KH RH LEHEL.
hogy az idén százszázalékkal jobb
lesz, a társulat, mint tavaly és méltó
lesz régi nagy híréhez.
Szét tistvánon,
Mária utca 6 sz. alatti
Boldog örömmel közöljük, a tár
sulat főszereplőinek névsorát, amely
ben sok-sok országos viszonylatban
is kitűnő erőt és kedves rég szi
füszetüzlettel és trafikjoggal.
vünkbe zárt ismerőst találunk.
Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás
Főszereplők minden előadáson : ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.
Harczos Irén, Székelyhidy Adrientia,
Daruvári Mária, Egry Berta, Bakó
Baba, Vass Irma, Danis Jenő, Szabó Vlll-ihos fiam részére
Ernő, Bende László, Oroszlán György lehetőleg isr. helyen
Rálkai István, Koltay Gyula, Andellátest keresek
rássy Márton és a teljes pécsi tnüvészegyültes.
a jövő tanévre. Cim a kisdóban

családi ház

október havi

vidéki távbeszélő névsorba a posta
személyzete jóléti alapítványának
hirdető irodája hirdetéseket vesz fel.
Igazolvánnyal ellátott kiküldöttje a
közel jövőben az érdekelt előfizető
kéi felkeresi. Közelebbi fel világosi
fást a postahivatal ad.

Szombaton 11-én, vasárnap 12-én

Reggelihez, uzsonához megbízható
URADALMI TEJET

A délutáni előadások filléres, az esti előadások rendes

használjon. Higiénikus palackokban
házhoz is szállít a Rédey tejüzem.

helyárakkal.

— Jó tanács fiatal, kezdő po
litikusok számára. Ha rövid az

Minden idők legszebb filmje.

érved told meg egy gorombasággal,
esetleg keltővel.
— Trafikkezelönönek elmenne
polgárit végzett jómodoru fiatal le
ány. Cim a kiadóban.
— Pénztárosnöi állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésü leány
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

Utcai 2 szobás
lakát fürdőszobával
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek
kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet királyné-u. 2., házmesternél.
Csak megbízható helyen szerezze be
fej- és tejtermékszükségletét.
RÉCE Y-ftl* vlkkend sajt
a 8 t r a n d o 1 ó k öröme.

Fekete rázták
Főszerepben :
Lilian Harvey és Willy Fritsch

Híradó!

Híradó!

MM*. iulivs 12.

4

Wiesel
Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Az Arira Biztosító R.T.

Fatelep: Sugovica part.

Iroda: Hajnald-u. 13.

(Az Istitutö Nazioneie déllé Asslcurazioni,
Olaiz Állami Biztosító intézet, magyarországi
leányvállalatának)

Telefon: 42.

bajai főügynöksége.

,ra
$

Baja, Haynald-utca 19,

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-,
szavatossági-, autó-, élet- és
járadékbiztosításokat.

Telefon: 195

vékony lágy dorong
vékony kemény dorong
aprított lágyfa cs-kent

17 P
30 P
3P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I
Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható !

É SS T E C Ssénkereikedelmi
W É tt 3 E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Lágy baltázott fa
„
vékony dereng
Kemény vékony dorong

Hófehér beremendí mész
Nagyszilárdságú portlandcement

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban
Kutgyürü
Cementtsövek
Cementvályuk

leijes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
üitökös fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Kátránypapir és minden más épitöanyag

Éjjeli

LEGJUTÁHVOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
julius S-tói julius 13-ig

Dr. MAKRftV LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

gyógyszertára.

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

1

Hona a n ?

Indulás
óra pei c

09

Gara

4

40

Hercegszántó

1

25

Ujdombovár

5

19

Gara

7

32

Hercegszántó

5

42

8

15

9

57

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

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

47

Pécs, Bátaszék, Baja

14

15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

40

Budapest. Kiskunhalas,
Bácsalmás

9

26

Pécs, Budapest
Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék

13

19

14

01

14

09

lő

5

20

Bácsalmás

Bpest, Kiskunhalas

15

47

18

55

41

23

55

08

Bpest, Sárbogárd

23

49

58

23

"1

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

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Kaja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK

Budapest, Kiskunhalas.

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

19

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A ESVOMDftVÁLLALAT.

H o v á ?

7

faiszigetelő

köpor

Dunakavics

!

í

Nyomatott Ralunek h> Goldb T

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

