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Toldi Miklós 
érem.

Mi, akik az élet delelöjén 
túl kifelé igyekszünk ebből a 
gondokkal teli életből, vissza
emlékezünk gyermekkorunkra, 
amikor a gyermekek közötti 
versengés természetes ösztö
nén kívül alig volt egyéb ható 
erő, mely a sport szeretetére 
biztatta volna az ifjúságot.

A torna ugyan hivatalos 
tantárgy volt, de inkább jó 
naplopási alkalomnak vettük, 
mintsem komoly munkának.

A jó tanulónak nem is illet 
jó tornásznak lenni; s jobb je
gyet legfeljebb azért adtak 
neki a tornából is, hogy el ne 
csúfítsák bizonyítványát.

Ma azután alaposan meg
változott a világ. A sport, a 
torna elsőrendű feladatává vált 
az ifjúság nevelésének.

A sport szeretete, a testi kul 
túsz tovább kiséri az ifjúságot 
az iskolákon túl is és külön
böző egyesületekbe, atlétikai 
klubbokba tömörülve kel ne
mes versenyre egymással.

Boldog megértéssel szemlél
jük a versenyt, melynek nyo
mán uj, egészségesebb, erőtel
jesebb, magabizóbb generáció 
alakul ki, biztosabb pilléré
ként az itjabb ezredévre ké
szülő magyarságnak.

A sport szeretete azonban 
nemcsak nálunk éli virágkorát, 
hanem joggal mondhatjuk vi
lágszellem is, aminek legéke
sebb bizonyítéka a négyeven- 
kent megismétlődő és egyre 
nagyobb arányokat öltő olim- 
piasz.

Horthy Miklós kormányzó 
teljesen méltányolta a sporl- 
fejlödés fontosságát s a sport
ban kiváló egyének számára 
speciális érdemrendet aiiboll 
f* l : a Toldi Miklós rend bronz, 
ezüst és arany osztályát.

Az erejéről, bajvívó üg\ ■ s
:ir>ről, jó magyarságáról h..

I di Miklós emlékét becsülte 
n rmányzó azzal, hogy
a ' i ügyességben világ vagy 

viszonylatban kiváló
nk j < szére ezt az érdemren
dül Japitotta.

Deákkorunk hősének : Toldi Iminél 
Miklósnak emleke elevenedik I most 
fel előttünk s kívánjuk, hogy | Toldi

Frommer pisztolyai agyonlőtte 
magát és meghalt egy bajai 

folyamőr katona.
Tegnap délután a bajai ár

védelmi laktanyában halálos 
dráma játszódott le. Mészáros 
József 23 éves folyamörkatona 
délután 3 órakor Frommer 
pisztolyával szivén lőtte magát 
és nyomban meg is halt.

A laktanyában rögtön ész
revették a történteket és a 
mentőkért, valamint orvosért 
telefonáltak, akik azonban

& francia parasztig szervezkedik 
a kommamisták

Egy francia íöldmives képviselő 
Pierre M ithé drámai felhívást intő 
zett a francia föld munkásaihoz. A 
felhívás többek között a következő 
két mondja :

— Parasztok ! A kommunisták 
nagyszabású vállalkozásba kezdtek, 
bolsevizálni akarják a vidék l diós 
ságát és mezőgazdasági sztrájkot 
akarnak szítani. Ezek a „jó fran 
ciák" kitünően megválasztottak az 
időpontot a zavargások szitására; 
moot kezdődött az. aratás és most 
kell gondoskodnunk télire való ke

Trianon revíziójáért ismét síjs 
szállott egy magyarbarát angol 

képviselő.
A legőszintébb hálával Írjuk « 

sorokat. — W R Duckworlh kép
viselő a Marning Poslban közölt 
nyílt levelében a legmelegebben he 
ly : Sír Róbert Gower és Mait 
la i k i viselők — akiket a szegedi 
b t e T zscf Tudomány Egyelem 
csdK nem rég avatott igaz magyar 
barátságukért diszdoklorrá — múlt
kor közzétett nyílt leveleit, amelyek 
a trianoni szerződés módosítását 
sürgetik.

Magyaiország feldarabolása a há
ború ulán — írja Duckworlh kép
viselő — oly kegyetlen, olyan igaz

több fiunk jöjjön haza 
a berlini olimpiászról 
éremre méltóan.

már csak a beállott halált 
tudták megállapítani

Megindították -■ i • -t 
annak merábri' r- -t hogy a 
fiatal katonát o i <■ ’gette a 
halálba.

Mészáros József semmiféle 
búcsúlevelet, melyből végzetes 
teltének okára következtetni 
lehetett volna, nem hagyott 
hátra.

nyerünkről. A rossz időjárás is a 
lázűlóknak kedve?, és az aratás si 
kere igen kétséges. Egy perc vesz 
legelni való időtök sincsen parasz
tok ! Szervezkedjetek és készülje
tek fel a védekezés; í AIkos-átok
meg a sebezhete>lle. -. ■ - h
tailau parasztit óntól u íz
mus ellen. Ne enged) 
csábításnak és akad’Ivó,. m
a mijorok elfoglalásai, l! • <-•
fel minden eszközt, iné; o
szak eszközét is a z;n ellá
voliiására.

' ságtalan és észszerűden volt, hogy 
addig nem lehet Európa békéjét 
biztosítani, amíg nem adják vissza 
a magyar nemzetnek egykori terü
leteinek azokat a részeit, amelyek 
földrajzilag és néprajzilag lényégé 
ben magyarok.

Nem lehet semmi kétség, hogy a 
területi módosítás elkerülhetetlen és 
ezért minden szempontból fontos, 
hogy ezt a módosítást nemzetközi 
megegyezés alapján, a népszövet
ségi alapokmány 19 ik szakasza ér
telmében hajtsák végre, ne pedig 
ellenállhatatlan erővel kényszerítse 

ki Magyarországból, Ausztriából, 
Olaszországból, Németországból és 
esetleg egyéb hatalmakból ajtó ha
talmi csoport.

A magyar nép mindeddig dicsé- 
retremélló türelmet és önmegtartóz
tatást tanúsított a majdnem elvisel 
hetetlen m“gpróbáltalások közepette, 
de természetesen ennek a türelem 
nek is van halára, ha a húrt még 
sokáig feszitik.

Németh a Gömbös
Iwmw külpoütigá

jának sikereire!.
i A Börzenzeitung budapesti tudó

sítója Magyarországnak a német —
I osztrák kiegyezéssel kapcsolatosan 

elfoglalt álláspontjáról írva megál
lapítja, hogy Magyarország őszinte 
örömmel fogadta az osztrák—német 
kibékülést. Az osztrák német kibé
külés ténye — Írja a tudósító — 

' ismét igazolja az utóbbi években 
: folytatott magyar külpolitika helyes- 
: ségét.

Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter jog
gal lehetnek büszkék külpolitikai 
nagalatt; -uk sikerére. A magyar 

• mány z évek folyamán inegta- 
. u! . azt, hogy a politikai helyzetet 
i! ódig k- llő óvatossággal mérle-

I:•■. de ■ adatában van annak, hogy 
. rémet-o íták kibékülés nagyban 

.ájáru! Kárpátok medencéjé- 
' ■ ifog! I magyar helyzet lisztá-
z thoz.. . ;?gyar külpolitika ügye- 
s .1 k rülto ki az utóbbi évek fe- 
..■ getö zátonyait és nem engedett 
a nyitott kapu elvéből.

Magyarország még a legkritikusabb 
időpontokban sem leit hiilh n állás
pontjához, hanem közvetítő maradt 
olyan országok közölt, amelyekhez 
egyaránt erős baráti kapcsolatok 
fűzték. Valóban a legnagyobb elég
tétellel töltheti el a Gömbös-kor- 

| mányi a a tény, hogy úgy Bécs, 
! mint Róma és Berlin egyaránt ér

tékelte a magyar kormánynak az 
utóbbi három esztendőben elfoglalt 
álláspontját.

A magyar kormány feladata bi 
zonyára nem volt könnyű, de an
nál nagyobb dicséret illeti meg a 
magyar politika felelős vezetőit az 
általuk bebizonyított nagyszerű ál. 
lamférfiu képességekért.
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Női
harisnyák, keztyük,

fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
A spanyolviasz 

országa.
A nem nagyon éles eszű ember

re azt szokták mondani: nem talál
ta fel a puskaport, vagy a spanyol
viaszt.

Ha most azt a borzalmas polgár
háborút nézzük, mely Spanyolor
szágot dúlja, kell hinnünk, hogy 
olyan emberek vezetik, akik soha
sem találták volna fel a puskaport, 
vagy hogy az egész nemzet meg
őrült, mert valóban ugv viselkednek, 
mint valami őrültspanyol.

A spanyol nemzet sorsa kissé 
talányos. Mi, akik a világháborút 
átszenvedtük innen messziről irigy
kedve gondoltunk mindig a spanyo 
lókra, akik egész végig semlegesek 
maradlak a világháborúban ; élvez
ték rendkívül kedvező gazdasági 
konjunktúra minden előnyét anél
kül, hogy egyetlen emberük is éle
tét vesztette volna.

Innen messziről azt képzeltük, 
hogy Spanyolországban minden fe
nékig tejfel; az emberek jó módban 
élnek.

Tudtuk, hogy Spanyolország hit 
buzgó állam; sok kolostora szolgálja 
a vallásos élet mélyítésének gondo
latát.

Annál nagyobb meglepetésként 
értek bennünket a nem is nagyon 
táj múlt eseményei : a támadások 
az egyhazak, templomok ellen; a 
szocialista front megerősödése és a 
király elűzése.

Azóta szocialista kormány vezette 
az országot, de a belső forrongás 
nem ért véget, sőt még v s/edel- 
mesebb arányokat öltött; nyílt pol
gárháborúhoz vezetett.

A régi királyság hívei — ezidő- 
szerint még az elűzött király névé 
nek felhasználása nélkül — megkí
sérlik a szocialista kormány elker- 
getését és a régi polgári alkotmány 
helyreállítását.

A zavarosban mindjobban meg
sokasodnak a kommunista tömegek 
s könnyen valóra válhat a régi igaz

ság, hogy a veszekedő polgári és 
szocialista front között győzedel
meskedni fog a harmadik : a kom 
munista.

Minden okunk megvan arra, hogy 
a legéberebb figyelemmel kísérjük 
a spanyol eseményeket.

Spanyolország csak látszólag fek
szik messze tőlünk; valójában itt 
van szomszédunkban, hiszen igaz a 
régi közmondás, hogy az egész vi 
lág egy nagy falu.

Már pedig ha a faluban viharos 
időjárás alatt tűz támad, akkor talpra 
kell állni az egész falunak.

Hát álljunk is talpra s vigyázzunk 
azokra az elégedetlenséget mester
ségesen szító elemekre, melyek tu 
dalosán rombolják a hatóságok te
kintélyét ; olt vannak ezek mindé 
níitt a falvakban, városokban ; föld 
munkások közölt, a kis és nagyipari 
műhelyekben.

A főispám változásokról 
elterjedd hírek.

A Független Magyarság ju
lius 19-i száma hozta a hirt, 
hogy Karay-Krakker Kálmán 
pestmegyei főispán távozik s 
helyére dr. apatini Fernbach 
Bálint bácsmegyei főispán kerül.

Az „Uj Nemzedék" is át
vette ezt a hirt s kiegészítette 
még azzal a toldattal, hogy a 
bajai tudósító beszélt apatini 
Fernbach Bálint dr, főispánnal, 
„aki kijelentette, hogy maga 
is hallott ezekről a hírekről, 
de őt eddig hivatalosan nem 
értesítették a készülő változás

Dr. Borbiró Ferenc polgármester „Baja és 
a racionalizálás** címen tart Miskolcon 

előadást a Magyar Városok Országos 
Szövetségének kongresszusán.

A Magyar Városok Országos ' kongresszusnak bajai vonatkozása 
Szövetsége augusztus 2 án és 3 án is lesz, amennyiben egyik előadója 
kongresszust tart Miskolcon. A dr. Borbiró Ferenc Baja város pol

Hasonlatosak ezek a tűzzel játszó 
j gyermekekhez.

Nincs az a jelentéktelennek látszó 
gyalázkodó, elégedetlenkedő, titok
ban lázitó, sorok között gyanúsító, 

■ suttogó, rágalmazó egyén — mely 
I elég jelentéktelen lenne.

Egy szál gyufától keletkezett már 
városrészeket tönkretevő tüzvesze- 
delem.

Amikor tehát egyik szemünkkel 
a távol nyugat horizontját figyeljük, 
másik szemünket tartsuk a hazai 
égbolton, mert titkos erők, látha
tatlan hullámai keringenek a földie
kén s lehet, hogy újra történelmi 
pióbatétel vár reánk, akkor pedig 
erős, egységes, nemzeti öntudattól 
áthatott országra van szükségünk ; 
mert különben könnyen lesodorhat 

i bennünket a történelem színpadá
ról az a titokzatos végzetes erő, 
melynek jelenlétét, munkáját, fe
szültségét mindnyájan érezzük.

ról,"
Illetékes helyről nyert íel- 

| hatalmazás alapján jelenthet- 
| jük, hogy senki sem intézett 
ebben az ügyben Fernbach 

j Bálint dr. főispánhoz kérdést ; 
círca egy hét óta nem is volt 
Baján s igy nem is beszélhetett 
az Uj Nemzedék bajai tudó
sítójával.

Semmiféle nyilatkozatot dr. 
Fernbach Bálint főispán ebben 
az ügyben nem tett s maga 
is csak a lapokból értesült 
ezekről az „állítólagos" hírekről. 

gármestere.
Tudvalevő, hogy dr. Borbiró pol 

gármester a Magyar Városok Szö
vetsége pénzügyi és ad ügyi szak
osztályának elnöke, aki a Szövetség 
meghívására „Baja és a racionali
zálás" címen tart fontos előadást.

A Baját igen közelről érdeklő 
országos jellegű kongresszus kere 
lében dr. Borbiró Ferenc polgár 
mester hozzászól Magyari Zoltán 
egyetemi tanára közigazgatási szak 
vizsga bizottság alelnökének ugyan 
csak a racionalizálással összefüggő 
előadásához. Az érdekes vifaelőadás 
elé közigazgatási körökben nagy 
várakozással tekintenek.

Hsjó alá sodorta 
az ár a fürdözőt.
Dunavecsén az ott tartóz

kodó egyetemi hallgatók al
kalmi uszóversenyt rendeztek 
a Duna vízében. Eközben 
Németh József 19 éves mű
egyetemi hallgató rosszullett 
és bár ketten is segítségére 
siettek, az éppen akkor ér
kező mohácsi hajó hullámve
rése kiragadta a menteni igyek
vők kezéből az eszméletlen 
Németeket és a hajó alá so
dorta. Holttestét még nem si
került megtalálni.

Budapestre helyez
ték Haiss Bertalan 

postafőfelügyeEől.
Haiss Bertalan postafőfelügyelőt 

Bajáról a budapesti posta vezér
igazgatóságához helyezték át. Haiss 
Bertalan a bajai társadalmi és kul
turális életnek jelentékeny alakja és 
a postafelügyelőség élén eltöltött 
tizenhat esztendős működése érté
kes eredményekben gazdag. A ba
jai társaságnak ismert és igen nép 
szerű tagja Haiss Bertalan, aki szí n- 
patikus úri egyénisége révén is ál
talános megbecsülésnek örvend.

Haiss Bertalan augusztus 1 én 
foglalja el uj állomáshelyét. Nem-

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 javitás csak szakembernél.
Pontosan járö férfi és nöl karérék 2 évi Jótállással már 6 pongótél.

és briHiánsköveket a legmagasabb áron veszek
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csak a bajai postának jelent érzé- zése, de egész Baja várost sajnálat
kény vesztességet a rendkívül kép tál tölti el távozásának hire.
zett. értékes főlisztviselő áthelye- —

Hat felszólamlás érkezett a városhoz 
a vaskuti országgyűlési képviselő válasz
tók névjegyzékének kiigazítása ügyében.

Jelentettük, hogy Baja város 
központi választmánya még e 
hónap végén ülést tart a vas
kuti országgyűlési képviselő 
választók névjegyzékének ki
igazítása ügyében. Vaskuton 
már megtörtént a névjegyzék 
összeállítása és amint az vár
ható is volt, a választók szá
mában növekedés állott be.

Előfordult néhány törlés is, 
olyanoknál, akik elveszhették 
vagy nem tudták igazolni vá
lasztójogosultságukat.

A névjegyzék körülbelül vég
legezettnek tekinthető, mind
össze hat felszólamlás érkezett 
be a városhoz. Ezek ügyében

Rövidesen Bajára küldik a Jelky-szobrct, 
de a Mátyás-tér megfelelő átrendezéséről 
mindaddig nem lehet szó, amis a vásárok 

más területet nem kapnak.
Talán nincs is Baján ezidőszerint 

nagyobb érdeklődéssel kisért város
szépészeti megmozdulása, mint a 
készülő Jelky András szobor s ez
zel kapcsolatosan a Mátyáskirály tér 
átrendezése.

A Medgyessy Ferenc megmiulázta 
remek és monumentális Jelky-szobor 
már készül egy neves budapesti 
bronzöntő műhelyben és úgy hírlik 
nemsokára teljesen befejezik a szo
boröntést és Bajára küldik a mű
alkotást.

A Mátyás-király tér átrendezésé
nek az első mozzanata : a szobor
terep kiképzése és az uj tervnek 
megfelelően az u*alc átépítése szin
tén megtörtént. Az eddigi tapasz
talás azt bizonyítja, hogy a rend
kívül forgalmas útkereszteződésen a 
közlekedés a mostani beosztásban 
jóval biztonságosabb, mint amilyen 
az elmúltban volt.

HÍREK.
— Lázas sietséggel fegyverke

zik Románia. A bukaresti hadfel
szerelési minisztériumban lázas le 
vékenység folyik. Az egyik cseh 
gyárral megállapodás jött létre, 
amelynek értelmében a gyár több 
több fiókot állít fel Romániában, 
amelyek mind hadicélokra szolgá
ló vegyianyagot állítanak elő.

— Kalocsán versenyeznek a 
bajai Nőve ÚSZÓI. Vasárnap a ba
jai Move Társadalmi és Sportegye
sedet úszószakosztálya Kalocsán ver
senyez, az ottani sportegylet meg
hívására. Bajáról húsz Move úszó 

a központi választmány hatá
rozata dönt. A névjegyzékbe 
felvételt kívánók kérése való
színűleg teljesíthető lesz, mivel 
a felszólamlások többnyire meg
okoltak. A kiigazított névjegy
zékben körülbelül kétezer név 
szerepel.

A központi választmány 
ülését még nem hívták össze, 
lehet, hogy julius végén, illetve 
a napokban azonban a pol
gármester esetleges akadályoz
tatása esetén már csak au
gusztus első felében fogja a 
központi választmány a vas
kuti képviselőválasztó névjegy
zéket letárgyalni.

Hátra van a nem kis munkát je
lentő parkosítás. Ez egyelőre csak
nem megoldhatatlannak látszik. Az 

i értékes uj szobor, de Baja város 
nívója is megköveteli, hogy Jelky 
András emléke méltó keretet kap- 

i jón Azonban mindaddig, mig a vá
sárterületnek épen a Mátyás tér 
marad a központja terv szerinti 
modern és valóban szép tpre nem 
lesz Bajának a Mátyás-tér.

A város törvényhatósági bizott
ságának komoly és a szépészeti tö
rekvéseket a kulturember szemével 
mérő tábora remélhetőleg szintén 
felfigyel a körülményre és módját 
találja, hogy Jelky András emléké 
nek méltó megörökítése ilyen ki
csinyes és egészen gazdaságosan és 
könnyen megoldható szempontok 
miatt csorbát ne szenvedjen.

indul és minden szánban két-két 
versenyző .indul. A kecskeméti kis
kunviadal nagyszerű eredményei 
azt Ígérik, hogy a bajai úszók a 
kalocsai versenyen is sikert fognak 
elérni.

— Makacs székrekedés, vastag- 
bélkatarrus, puffadás, vértorlódás, 
anyagcserezavarok, sárgaság, arany 
eres csomók, csipöfájás eseteiben a 
természetes „Ferenc József** kese
rüviz — reggel és este egy egy kis 
pohárral bevéve — rendkívül becses 
háziszer. Klinikai megfigyelések ta
núsága szerint a Ferenc József fiz 
még ingerlékeny belü betegeknél is 
gyorsan, biztosan és mindig enyhén 
hat, úgy, hogy spasticus obstipatió- 
nál is alkalmazható.

Pótlásra utasították 
a pactai nyilatkeretz- 

tes jelöltet.
A pacsai választási biztos 

kedden délelőtt hirdette ki az 
ajánlások eredményét. Eszerint 
Huszovszky Lajos dr. NÉP 
hivatalos jelöltnek 4017, Bos- 
nyák Andor független kisgaz
dapárti jelöltnek 2588, dr, 
Dücsö Jánosné nyilaskeresztes 
jelöltnek 629 érvényes aján
lása van. Dücsőnének szerda 
estig 371 ajánlást pótolnia kell.

— Változatlanság a bajai bör
tönök Világában. Júniusban a ba 
jai börtönök statisztikája nem mu
tatott lényegesebb változást. Letar
tóztattak kilencven embert ; ezek 
közül börtönre ítéltek huszonkettő, 
fegyházsa egy, fogházra negyvenhét, 
elzárásra egy, előzetes letartóztatásra 
tizenegy, vizsgálati fogságra három 
egyént. Őrizetben faltoltak három 
fiatalkorul, fellebbezés alatt állott 
két egyén ügye.

— Elveszett egy erszényben 27 
pengő körüli összeg. A rendőrség 
felhívja a megtalálót, hogy a (ör
vényes következmények terhe alatt 
az államrendőrkapitányságra szol
gáltassa be.

Laptulajdonos :
ü r. N E l V LEHEL.

URÁNJA
julius hó 22-én szerdán
Gárdonyi Géza halhatatlan remekműve

A bor
Ezt követi :

Szivek szimfóniája
Schubert film 12 felvonásban.

Főszerepben . Eggerth Márta és Járay János.

Julius hó 23-án csütörtökön
C-Jki Gergely bűbájos vigjátéka

Nagymama
Kiséröfilmek :

Meseország — Dalol a múlt — Nászul a holdban — 
Hattyuszerelem — Nagy bakancsban kis fiú — 

Tavaszi dal.

Meghűlésnél, náthaláznál, to
rokgyulladásnál, mandololobnál, tül- 
kalarrusnál, valamint idegfájdalmak- 
nál és szaggatásnál naponta fél po 
hár természetes „Ferenc József** 
keserüviz nagyon jót tesz, mert a 
gyomorbélcsatornát alaposan kitisz
títja és desinficiálja, azonkívül pedig 
megfelelő emésztést biztosit.

KERESEK
2 szoba konyhás 
különálló családi 
házat bérbe, vagy 
havi 40 — 50 pengő 
havi lakbér törlesz
téssel megvételre. 

Úgy •anilt kél di
ákot teljes ellá
tásra jeles tanuló 
mellé felveszek. 
Cím : F>anck Mi
hály Bálaszék. 

Szentist vánon,
KalC&Ow Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
fűszer üzlettel és trafikjoggal.

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

BELVÁROS légi orgalmasabb helyén

üzlethelyiség
KIADÓ I

Cim a kiadóhivatalban :
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Lágy baltázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
J-íédfarku cserép 
Hornyolt cserép 
Ffeval égetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGiUTÁ^YŰSfiílS ÁRBAN KAPHATÓ

Kutgyürü 
Cementcsövek 
Cementváiyuk

PortlBncí cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

QrOnhuS és Tána
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a Máv. menetrend május 15-Wi:
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Honnan? i Indulás
Hová?I óra perc

Gara 4 , 40 Hercegszántó

Ujdombovár 5 /9 Gara

Hercegszántó 5 : 20 Bálaszék, Sárbogárd.
Budapest

Budapest, Kis'.um >jrts
Bácsalmás 5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas

B1 lapest, Csikéria

Pécs, Búd ipest 8 15 Ujdombovár. Sárbogárd. 
Budapest

Budapest. Sarbogár l. 
Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest
Budapest. Kiskunhalas

10 05 Buja, Bálaszél., Pécs

Uldombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

Pécs. Hál,.„el., n„,„ 14 15 Hercegszántó

Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

Hercegszántó 14 38 Gara

Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

Ujdombovár. Pécs.
Bátaszék 18 55 Bátaszék. Pécs. 

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

Budapest, Csikéria

Bpest, Sárbogárd j 23 49 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest
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Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK 

Iroda : Hajnald u.
Telefon ; 42.

Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195

13.

vékonw 
vékony 
apriíoít

!ágy dorong ö|eni‘é"' 
kemény dorong 
iágyfa g-ként

P
P
P
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FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

É O 1* Ü € Szénkereslcedelmi
W ia IC I £■ 3 Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész
Nagysxiiáidságu porHandcemeat 

képér faissügeteis 
teljés vagonban bármely állomásra és < uuapaili rak
tál unitból minden mennyiségben h á z li o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjeíii 
szoigalstöt tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva 

julius 20-tűl julius 27-ig
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
fi fIVÜMDAVÁLLALAT.

ruháit
csináltassa

Háté Lajos
férfi szabónál

(SugovkaparO.

Nv«ma4nH Rdwmek és Qoldb-r
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