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Valami W^ténik.
Az európai helyzet általá

nos enyhüléséről szólnak a 
világ minden tájáról befutó 
hírek.

Ugylátszik a hadiszergyá- 
rak eleget kerestek már s 
most újabb feszültséget feli
dézni nem tartják szükséges- 
nak.

Legfeltűnőbb s bennünket 
legközelebbről érdekel a né
met—osztrák közeledés kér
dése.

Az osztrák Anschlus kérdé
se, amely benne fekszik a tör
ténelem irányvonalának logi
kus menetében — úgy látszik 
megoldatlan marad, mert az 
abesszin győzelem révén rend
kívül megerősödött, hatalom
ban és tekintélyben megnöve
kedett olasz birodalom szava 
erősebb volt mint a német 
aka rat.

Nekünk magyaroknak élet
érdekünk az Anschlus minél 
messzibb időre való kitolása ; 
legalább is addig az időig, 
amíg a teljesen független és 
önálló életet élő Magyarország 
a maga nemzeti eletet minden 
vonatkozásban kiépíti.

Most erős közeledés mutat
kozik Németország és Ausztria 
között.Németország tiszteletben 
tartja Ausztria függetlenségét és 
nem avatkozik belső ügyeibe,kü
lönösen nem támogatja a nemze
ti szocialista pártot. Ellenben 
mélyiteni fogják a kulturális kap
csolatokat. Mi a magunk részé
ről nem is látjuk érthetőnek a 
németek erőlködését az An
schlus keresztülvitelére.

Lényegében itt csak formai 
dologról van szó. Ha az oszt
rákokban megvan a lelki disz- 
pozió a német birodalomhoz 
való csatlakozásra, akkor a 
közjogi különállás úgyis csak 
a formaság, mely a történelmi 
válság első szelére összeomlik 
s a kritikus döntő percekben 
megtörténhetik az összeolva
dás.

Nézetünk swrint 
osztrák uralkodó ssalád sem 
akadályozhatja meg; először 
azért, mert w Petrák ural? 
kodó is német és láttuk Pá
lunk az októberi forradalom 

idején, hogy az uralkodó csa
lád tagjai sem vonhattak ki 
magukat a tömeghangulat elől; 
másodszor azért, mert egy 
kritikus történelmi fordulón, 
amikor a germán és szláv

Br. Hojiss mos felszólalásai.
Mérjünk eguenlö mértékkel.

i Már közöltük, hogy a közigaz
gatási bizottságban kellemetlen fel
tűnést kelteit, hogy dr. Mojzes Já
nos országgy. képviselő folyton a

■ saját kerülete ügyeivel foglalkoztatja 
I a közigazgatási bizottságot.
■ Többen a bizottsági tagok közül 

kifejezési is adtak ebbeli felfogá
suknak.

Apatini Fernbach Bálint dr. főis
pán a györgypusztai üggyel kapcso
latban hivatkozván a koiinányzó 
kegyelmi lényére, melyet mindenki 
köteles tiszteletben tartani, lezárta 
a vitát s áttért a következő tárgy-

| sorozatra.
A közmunkáknál nem létező ese

tek miatti panaszokat terjesztett elő 
dr. Mojzes János, hogy tudniillik a 
reá szavazottak nem kapnak köz- 

I munkából napszámot. Mi igen sok 
ellenkező esetet hallottunk, de 
egyetie-n-egy olyan esetről sem tu- 

' dunk, hogy azok a munkaadó gaz 
dák, akik Mojzespárliak voltak s 
felmondták szerződéseiket borbély- 

I nak, kovácsnak, napszámosoknak, 
kereskedőknek slb. azért, mert 
gróf Telekire szavaztak, most az 
elbocsátott munkásokat visszavették 
volna. Mérjünk egyenlő mértékkel 
Tessék megmutatni, hogy kenyér
elvétellel nem fenyegetnek a Moj 
zespárli gazdák szegény munkás 
embereket; szüntessék meg a lelki

Ivády Béla ny. miniszter a pásztói 
kerület képviselője.

Jgnjeretes, hogy a pásztói 
kerületben az általános válasz
táskor a választási biztos nem 
fogadta el alaki okokból az 
ottani kisgazdapárti jelölt Cse- 
resznyás AUdár utóutési iveit 
S megy^Jasztpti
képviselővé nyilvánitotta Ivády 
BéU #y. ípldmivejésügyí mk 
pisítérb a Németi Egysei 
pártjának elnökét. 

világuralom, enyhébb esetben 
kontinentális uralom kérdése 
fog eldőlni, nem vonhatja ki 
magát a német nemzetiségű 
osztrák a világáramlat hatása 
alól.

kényszert; talán jó példával járhat
nának elő azok a kisgazdapárti gaz
dák, akiket ilyen lelki terror miatt 
meg is büntettek.

Ha a kisgazdapárt a szent puri
tanizmus tógáját akarja felvenni, ak
kor teremtsen először otthon a saját 
portáján rendet. Mindenesetre több 
jogerős büntető ügyszámot tudunk 
produkálni, mint a közigazgatási 
bíróság ítéletében szavazati jog fel- 

, függesztéssel megnevezett egyének 
szá ma. De mennyi olyan munkaadó 
volt még, aki! nem tudtunk a bí
róság elé állítani, mert nem volt 
elég bizonyíték a rendelkezésünkre.

Teljesen feleslegesek és céltalanok 
azok a deputociozások, melyek csak 
megfélemlítést céloznak s afféle ha- 
szabeszélés színezettel bírnak.’

A komoly polgárság látja, hogy a 
hatóság a rendet és békességet a 
legszigorúbb tárgyilagossággal és 
jogszerűséggel tartja fenn.

Mi a választókerület dolgozó pol
gársága nevében kérjük, hogy a 
hatóságok kísérjék a legélesebb fi 
gyelnmmel a gazdák munkameg
osztását ; néhány nyugtalan minden
áron szerepelni vágyó ember nem 
állandósíthatja a nyugtalanságot itt 
a határszélen : az örökös akciók re
akciókat fognak szülni s azt hisszük 
ez a mai nehéz időkben senkinek 
sem érdeke.

A kisgazdapárt petícióval 
támadta meg a választást. Ivá
dy Béla a közigazgatási bíró
ság ítélete előtt Ippippdpfb Qenj 
akarván az eljárt kír. tvszékí 
tanácselnök, választási biztos 
esetleges jogi téved?senejc jiö* 
yetkezipénysít viselni.

A ^mondás folytén 9 közi
gazgatási biróság megszüntette 

az eljárást s uj választást ren
delt el.

Az uj választás tegnap, va
sárnap délután tartottak meg, 
melynek eredményeként 1365 
szótöbséggel ismét Ivády Bé
lát választották meg ország
gyűlési képviselővé.

Öngyilkossági szán
dékkal drótszögeket 
nyelt sBéry-parkban 

elkeseredett 
háziinas.

Tegnap délután a Déry-park- 
ban nagy riadalmat keltett 
egy 19 — 20 év körüli fiatal
ember segítség kiáltása. A fia
talember hosszabb időn át ül
dögélt az egyik pádon, úgy 
hogy a parkőrnek is feltűnt, 
de másfelé terelődött a figyel
me s nem törődött vele.

Egyszercsak velőtrázó kiál
tozásokra figyelt fel a park 

, közönsége. Többen is a kiál
tás irányába futottak, de ak
kor már eszméletlen állapot
ban feküdt a földön a kiálto
zó fiatalember.

A közkórházba vitték és 
megállapították, hogy Csator- 
dai Endrének hívják s dr. 
Flórián Géza ügyvédnél a 
NÉP bajai elnökénél volt házi
inas. Csatordai összeveszett a 
személyzet egyik tagjával s 
ezt oly érzékenyen vette, hogy 
elkeseredésében drótszögeket 
nyelt, hogy meghaljon.

Azonnal műtétet hajtottak 
rajta végre, állapota azonban 

i így is súlyos.

Kiderült, hogy 
elmebajos az utcai 

botrányokozó.
Szombaton a délgjőlti órákbgn 

.izgatottan viselkedő emberre figyel
tek a járpkejők. A gyanúsan visel
kedő emfecr ,a déli órákban beájjj 
tolt a rendőrségre is, ahol nyomban 
észrevették, hogy elmebajossal v^n 
dolguk. A zavaros válaszokat a/jó 
fiatalembert, névizerint Sapkás Ki- 
rolyi » köíkórtóí sJrasfiy^yjrlíw- 
tébe vitték.
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Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

NŐI
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
A világ legnagyobb 

könyvtárai.
A könyviár kétségtelenül fokmé

rője a kultúrának; nálunk ma még 
inkább § társadalom gondoskodik 
könyvtárak felállításáról és fentar- 
tásáról, minisem a közület.

Nagy nemzetek óriási könyvtára
kat tartanak fenn, hogy polgáraik 
számára az általános művelődés, de 
a tudományos kutatás lehetőségeit 
is fentartsák.

Ha a világ nagy könyvtárait szem 
beállítjuk, nemcsak a kötetek szá
mát kell figyelembe venni, hanem 
a munkák belső értékét.

A kötetek és gyűjtemények szá 
mát tekintve természetesen az ame
rikai nagy könyvtárak vezetnek ; de 
belső érték tekintetében legel.-ő a 
Bihliotheka Valikana, mely bár csak 
400000 darab kötetet tartalmaz, 
mégis a mintegy 45000 darabból 
álló kéziratgyüjteménye, belső érték 
és fontosság tárgyában az első he
lyen all az egész világon.

Kötefszámot tekintve első helyen 
áll a Washingtoni Library of Cong- 
ress 7 500.000 kötettel ; utána kö
vetkeznek Páris 4 millió, Moszkva 
3.909.000, London 3.200 000, Berlin 
2 300 000 kötettel.

Higiénikus tejtermékek :
vaj, sajt, habtejszln, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a R É D E V ■ tejüzemben.

Kétezerhatszáznegyven védő
oltást végeztek Bácsmegyé- 

ően a tífusz ellen.
Vitéz dr. Zákányi Andor Baja 

város és Bácsmegye tisztifőorvosa a 
megye közigazgatási bizottságának 
ülésén beszámolt a népegészségügy
ről. Tizenegy tifuszesetet jelenteitek 
a legutóbbi hónapban a községek
ből. Jánoshalmán és Kisszálláson 
lépett fel a tífusz első Ízben.

A közegészségügyi hatóság Já
noshalmán és Kisszálláson is elren
delte a veszélyeztelett területeken 
a védőoltásokat. Összesen 2640 ern 

bért ojlotlak be tífusz ellen; a védő- 
j oltásokat tovább folytatják.

Tífuszon kivíil diftéria hét, vör- 
heny hat, kanyaró tizennégy, tra
choma négy esetben fordult elő.

Tegnap hajnalban Bácsalmáson felvágta 
ereit egy vasúti tisztviselő.

Érdekes szenzációja van Bács
almásnak. Tegnap hajnalban magán 
autón a bajai közkórházba hozták 
a bácsalmási társaság egyik ismert 
tagját Hantos Frigyes 24 éves Máv 
tisztviselőt, aki a bácsalmási vasút
állomáson teljesít szolgálatot.

A szimpatikus modorú, jókedélyü 
fiatalembert vasárnap reggel felvá
gott erekkel találták a lakásán. 
Eszméletlen állapotban hozták a 
bajai közkórházba, ahol nyomban 
orvosi segélyben részesült.
Hantos Frigyes a kórházban, mikor 
magához, tért, a rendőrhatóság előtt

A szeremlei Ezsi-erdőnél a tóba fulladt 
egy 15 éves fiú.

Megrendítő tragédia színhelye volt 
szombaton este a szerem ei Ézsi- 
erdőnél, a Dunaág melletti tó. Itt 
fürdőit Korda Sándor külleleki 
földmives Sándor nevű 15 eszten
dős fia. A sekély vízben a fiú min
denféle mókákat végzett s közelben 
álló szüleinek azt mondta, hogy 
megmutatja nekik a búvár úszást. 
A szülők minden gyanú nélkül hagy
ták, hogy a fiú a víz alá merüljön 
s csak mikor már percek teltek el

Az áilaimendőrség az elmúlt hónapról 
három halálos balesetet, három eltűnést 

és öngyilkosságot jelentett.
Dr. Jávor Pál rendőrtanácsos, a

m. kir. rendőrség bajai kapitánysá
gának vezefőie a legutóbb kimerítő 
képet adott a város közrendészeté
ről.

A város területén az elmúlt hó

A fertőző betegségek a kimuta 
tás szerint oly kis számmal fordul
tak elő, hogy aggodalomra semmi 
ok nincsen 

kijelentette, hogy a baleset előtt 
reggeli borotválkozását végezte, igen 
sietett és idegességében megcsúszott 
kezében a frissen fent szerszám és 
átvágta az ereit.

Hantos Frigyes nagy vérvesztes 
séget szenvedett és állapota igen 
súlyos.

— Közvetlen kocsi Baja—Halas 
Budapest között. Apatini Fernbach 
Bálint dr. főispán közbenjárása az 
államvasutak igazgatósága f. hó 15 
tői ke/dve közvetlen kocsit kapcsol 
éjjel 23 óra 55 perckor Halason át 
Pestre induló vonathoz.

a művelet után s a fin még mindig 
nem jelentkezett elkezdtek utána 
kiáltozni s amikor ez sem vezetett 
eredményre mindketten a vízbe ve 
tették magukat. Egy negyedórái 
keresgélés után édesancyja holtan 
húzta ki a vízből a szerencsétlenül 
járt fiút. A tragédia a szereucsét- 
ten asszonynak valósággal eszét vet
te s ő rriaga is eszméletlenül zuhant 
a földre, halott fia mellé. A szeren 
csétlenség nagy részvétet keltett.

napban összesen hatvanhét büncse 
lekmény fordult elő. Az iktatott 
bűnügyek száma százhárom, a bűn
ügyi megkereséseké tizenöt volt. Ki
nyomoztak negyvenkilenc bűnügyet, 
eredménytelenül nyomoztak tiz eset

ben, nyo'c nyomozás folyamatban 
van.

Bűnügyekből kifolyólag feljelen
tettek negyven embert, kinyomoz
tak húsz tettest, előzetes letartóz
tatásban volt három egyén. Beje
lentettek 1211 pengő kárt, ebből 
megtérült 562 pengő. Halálos bal
eset tizenkilenc volt, előfordult 
ezenkívül bárom eltűnés és ugyan
annyi öngyilkosság.

Az államrendőrségi kihágások 
száma hetvenöt, a közigazgatási ki
hágásoké huszonháro’m volt.

Bejelentettek negyvenhét, kije
lentettek ötvennégy külföldit, a tar
tózkodási engedélyt hat esetben 
hosszabbították meg, lakhatási en 
gedélyt öt Ízben adtak.

Reggelihez, uzsonához megbízható 
URADALMI TEJET 

használjon. Higiénikus palackokban 
házhoz is szállít a P.édey tejüzem.

Az örökéletii kacsák is 
kimúlnak, de születnek 

helyettük mások.
Az egyik helyi lapban hónapokon 

át vissza-visszatért a hír, hogy dr. 
Marschall Ferenc földművelésügyi 
politikai államtitkár adminisztratív 
államtitkár lesz, lemond a mandá
tumról s helyette fellép gróf Teleki 
János : amikor ez a hir nem vált 
be, megszületett a másik kis kacsa, 
hogy dr. Alföldy Béla bácsalmási 
országgyűlési képviselő az OTI ve
zérigazgatója lesz, lemond s a he
lyébe Bácsalmáson fellép gróf Te
leki János.

Mi alegilletékesebb helyről szerzett 
| információk alapján jelentettük, 
, hogy a hírek teljesen alaptalanok 

s mint a következmények igazolták 
; is, híradásunk fedte a valóságot.

Most ugyanez a helyilap világgá 
. repítette a legújabb kacsát, hogy 

dr. Reményi-Schneller Lajos lemond 
Baja város mandátumáról, helyette 
gróf Teleki János fog Baján fellépni.

Mondanunk sem kell, hogy tel
jesen légből kapott hírrel állunk 
szemben, amelynek semmi alapja 
sincs.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.

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.
Pootosan far* férfi és né) karérék 2 évi jótállással mér 6 panKHál.

Régi ékszereket, tört aranyat és briffiáa^ctirv^et a UgmaxM^bb áron --r—fb
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Olimpiai válogatott lett Mamusich Tibor 
Európabajnok fiunk.

Amire a legnagyobb szivörömmel 
vártunk, az hekövetkezett.

Városunk büszkesége, annyi sok 
dicsőséget és örömet szerzett Eu
rópa bajnok fiunk Mamusich Tibor 
jogszigorló, dr. Mamusich József 
köztiszteletben álló ügyvéd fia, mint 
egyik legjobb magyar evezős ver
senyző, olimpiai válogatott lelt.

Hisszük, tudjuk és reméljük, hogy 
Baja városának minden polgára ag

Tegnap délután a Kamarásduna veszélyes 
szakaszán vizbeesett apja hátáról egy hét 
éves kisleány s csak hosszas küzdelem 

árán sikerült kimenteni.
Vérfagyas/tó jelenet játszódott le 

tegnap dulután a bajai Kamarás- 
dunán. Négy óra tájban Gilián Sán
dor napszámos hét éves kis leányát 
hátára véve kelt át a Kamarásdu 
nának egyik fürdésre veszélyes és 
rendői hatóságilag is tiltott szakaszon.

Gilián nem törődött a figyelmez
tető táblával, hanem a veszélyez
tetett területen sebesen úszni kezdett. 
Egy ideig nem is történt baj, de 
mikor úgy a viz közepén jártak a 
kisleány a sebes iramtól való félté 
ben erősebben kapaszkodott édes
apja nyakába, aki rákiáltott, hogy 
ne szorítsa meg annyira mert nem 
kap levegőt.

A kisleány megijedt és egészen 
elengedte apja nyakát, miközben a 
vízbe esett Gilián tovább úszott s 
csak pillanatok múlva eszmélt a 
kisleány eltűnésére. Nyomban visz 
szauszott, de nem tudta magát tá

Tizenöt embert ölt meg a hőség és az 
orkán Romániában.

Plojestiben, a Dunakikötöben
Romániában az utóbbi napokban 

évek óta nem tapasztalt hőség ural
kodik. Az óriási meleget heves vi 
harok szakítják meg, amelyek min
denfelé súlyos károkat okoznak. 
Plojestiben a Duna-kikötőben a 
vihar millió károkat okozott.

A vihar ereje olyan nagy volt, 
hogy a hajókat egymáshoz verte és

Százezer frontharcos tüntetett vasárnap 
a béke mellett Verndumban, ahol a világ

háború legnagyobb haditemetöje az 
úgynevezett „csontház** áll.

Szombatoe és vasárnap több 
mint százezer frontharcos za
rándokolt Franciaország min
den részéröl a douaumonti 
erődhöz, Verdun közelébe, 
ahol a világháború legnagyobb 
haditemetője, az úgynevezett 
„csontház" áll. A zarándokok 
3 millió egykori francia front
harcos nevében hódolnak a 
hősi halottak emlékének és 

gódó és legnagyobb szeretettel fogja 
kisérni minden igyekezetét a berlini 
nagy küzdelmek idején és mint ed
dig, továbbra is azzal a biztos tu
dattal indulhat a nagy világküzde
lemre, nemcsak szülővárosának min
den polgára, hanem egy megcson
kított szent haza minden szivdob- 
banása vele fog küzdeni, harcolni 
egy világraszóló magyar dicsőségért.

jékoztatni s tanácstalanul kutatott a 
vízben.

Szerencsére a borzalmas jelenet 
nek szemtanúja volt Hepp Péter, 
aki habozás nélkül a vízbe vetette 
magát s valóságos élethalál küzde
lemmel kimentette a már elalélt 
gyermeket, s a végzetesnek induló 
vizbeesés igy jól végződött.

Az eset niellett nem tudunk el
haladni anélkül, hogy ne figyelmez 
tetnők ismét a közönséget : saját 
élete érdekében kei ülje a fürdésre 
nem alkalmas területeket.

Eddig már három halottja vau 
Baján a dunai fürdőzésnek, azaz 
megállapítottuk, hogy eggyel keve
sebb mint azt a legutóbbi hírek 
alapján jelentettük. De az a három 
emberélet is kell, hogy óva intsen 
mindenkit a dunai bravúroktól és 
a veszélyes területek favorizálásá
tól.

a vihar milliós kárt okozott.
számos fát kitört.

A városokban kibírhatatlan a hő
ség és rengeteg ember kap hőgutát. 
A városok vezetői elhatározták, 
hogy naponta többször öntözik az 
utcákat. Eddig a hőségnek, valamint 
a viharoknak összesen tizenöt ha
lottjuk van.

egyúttal kifejezésre juttatják 
őszinte békevágyukat is.

A béketüntetésen 18 állam 
frontharcos szervezetei képvi
seltették magukat.

Állatok etetésénél és baromfiak 
nevelésénél nélkülöyhetetlen a 
fölözött tej, író és savó, 

amelyet házhoz is szállít a 
RÉDEY TEJUZME.

Agyvértóduíás.
szivszorongás, nehéz légzés, félelem 
érzel, idegesség, fe/fájás, lehangolt- 
ság, álmatlanság, gyengeségi álla
potok, munkaképtelenség a rendki 
mii enyhén ható természetes 
,,Ferenc József** keseriiviz haszná
lata által igen sokszor gyorsan meg 
szüntethetők. Tudományos megal 
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.

Minden igényt kielégít : 
RÉDEY TEJÜZEME.

— Orvul le akarták lőni az 
arabok a palesxtinai angol fő
biztost. Arab benszülöttek merény
letet kísérellek meg Sir Arthur 
Wanchope palesztinjai angol főbiz
tos ellen. A készülő merényletet 
azonban még idejében megakadá
lyozták. Az arabok tüntetése a zsi 
dó bevándorlás ellen tovább folyik. 
Több helyen véres összetűzések 
voltak az arab benszüiöttek és az 
angol katonaság között.

— Az Alsóvárosi Keresztény 
Olvasókör tegnap ünnepelte félszá 
z-idos jubileumát. Helyszűke miatt 
holnap adunk az ünnepségről rész
letes ismertetést.

wíim
Julius 14-én kedden fái 3, este fél 9-kor

Címzett ismeretlen
Kitűnő énekes, zenés vígjáték.

Második film

Mazurka
Szenzáci s bűnügyi dráma 12 felvonásban.

Julius hó 15-én szerdán

Légy jó mindhalálig
Második fimünk

Csókra születtem
Legvidámabb magyar tárgyú német vígjáték 10 f.

Híradó! Híradó I

Bácska Bonyhádi TK. 7:3 (4:2) 
A Bácska szép játékkal fölényesen 
győzöl'. Különösen a fiatalok vittek 
egv kis lendületei a csapa1 játékába.

— Rendkívüli kisgyülés lesz 
szerdán a városnál. Baja város 
törvényhatósági bizottsága sz< rdán, 
15-én rer-.dkit üli kisgyülést tart. A 
kisgyülés délelőtt fél 12 órakor 
kezdődik, egyetlen tárgya a posvá- 
nyoson építendő laktanya ügye lesz.

Lap tulaj dónoa : 
üi. KNÉZY l. fc 9* &

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

Szentistvánon,&SISMária utca 6 sz. alatti 

családi ház 
füszerüzleltel és f rafik joggal.

Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

V8ll-íkos fiam részére 
lehetőleg izr. helyen 

ellátást keresek 

a jövő tanévre. Cim a kiadóban
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Portlsnd cement 
üstökül fehér cem.

Kutgyíirü
Cer.ieótcsövek
Cementvályuk

13.

II óva?

ír

Smkemkedelms
Részvénytársaság

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

(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító intézet, rnagyaronzági 

leányvállalatának)

Mai főiigynőksége.
Baja, Haynald-utca 19

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

járadékbiztosításokat.

Lágy oahazott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva I

napi árban
Módfaritu cserép
Hornyolt cserép 
Fával égetettmósz Elszigetelő lemez 

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁKYGSABB ÁSiBAH KAPHATÓ

és cejpentárugvárban
Telefon 160.

Érkezés
Óf I |>TC s

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó
7 25 Ujdotnbovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

7 40 Budapest Kiskunhalas. 
Bácsalmás 5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 

Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 19 Budapest, Sarbogárd, 
Bátaszék 9 57 Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest

74 01 Budapest, Kistunlialas.
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

74 09 Ujdotnbovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovó
76 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó
78 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 38 Gara
78 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors
19 58

Ujdombovár. Pécs, 
Bátaszék 18 55 Bátaszék. Pécs, 

Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

23 08 Bpesl, Sárbogárd 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK 
Iroda : Hajnald u.

Telelőn : 42.
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195

vékony 
vékony 
a nyitóit

lágy dorong <>iCni<»nt 

kemény dorong 
Hányta fi-ként

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlasidcement 

Ounakavics kőpor falszigetelő 
vs vagonban bárm-iy állomásra és •• unaparti rí 
linkből minden mennyiségben házi) o z. szállít 
Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 

kérje ajánlatunkat!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 13-tól julius 20-ig

Dr. GElRINGEft JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVDMDAVÁLLALAT.

Máté Lajos 
ferfj szabónál 

(Sugovkaparö

könyvnyomdája
Baja. Ferersciek-tere 2. szám.

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Baluneli «• Goldberder k6nvwnvsmdAMb>n Baja.


