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i| Halyben negyedévre 6 pangó
| Helyben agy hónapra 2 pang!

Gömbös Gyuía minisstereinök teijesen 
felült irémdesen visszaér Nagytéténybe, 
majd augusztus 9-én elfoglalja hivatalát.

Augusztusra várható a megyei közigaz
gatási gyakornokok kinevezése.

Gömbös Gyula miniszterel
nök két hete tartózkodik a 
királyszállási erdöbirtokon, ahol 
pihenője kitűnő eredménnyel 
járt. A miniszterelnök már tel
jesen felépült és már egyre 
sűrűbben fogad látogatókat.

Legutóbb Darányi Kálmán 
h. miniszterelnök látogatta meg 
s úgy vele, mint a többi láto
gatójával együtt megvitatta az

„Megvagyunk győződve, hogy mi, csehek 
jó viszonyba kerülünk a magyar néppel** 

— mondja Benes köztársasági elnök a 
„Nemzeti forradalmak'* című emlék

iratainak előszavában.
A csehszlovák könyvpiacon 

feltűnést keltő könyv jelent 
meg magyar nyelven. Benes 
köztársasági elnök „Nemzeti 
forradalmak" című emlékira
tainak magyar kiadása hagyta 
el a sajtót. A könyv értékét 
és jelentőségét növeli az is, 
hogy Benes előszót irt a ma
gyar kiadáshoz, amelyben meg
lepően békülékeny és barát
ságos hangon nyilatkozik a 
csehszlovák—magyar viszony
ról.

Benes többek között a kö
vetkezőket írja a magyarokról:

Borzalmas szerencsétlenség 
Hercegszántón.

A cséplőgép dobja többi kiszakította egy fiatal leány 
karját.

Borzalmas szerencsétlenség tör 
tént ma hajnalban Hercegszántón. 
A határban a cséplési munkálato
kat végezték és az etető gépnél 
dolgozott Nagy Verona 17 éves 
hercegszántói leány is.

Nagy Verona, aki már különben 
is fáradt volt, munkaközben egy 
pillanatra félrenézett s eközben az 
etető gép elkapta jobb karját. A 
fiatal leány iszonyú sikoltozására 
megállították a gépét és nyomban 
segítségére sietlek, de a szerencsét
len leánynak addigra már a gép 

aktuális politikai és külpoli
tikai kérdéseket s az esemé
nyek alakulásait állandóan fi
gyelemmel kíséri.

A jelenlegi tervek szerint 
Gömbös Gyula rövidesen visz- 
szatér Királyszállásról Nagy
téténybe, hogy azután augusz
tus 9 én a miniszterelnökségen 
átvegye hivatalát.

„Jól ismertük és ismerjük a 
magyar nép nagy kulturális, 
politikai és szociális kvalitásait 
és soha sem akartuk útját állni 
a magyar nemzet szabad fej
lődésének, mert megvagyunk 
győződve, hogy mi, csehek jó 
viszonyba kerülünk a magyar 
néppel."

Benes köztársasági elnök
nek ez talán az első elfogu
latlan és jóindulatú vélemény
nyilvánítása a magyarságról s 
véleménye politikai körökben 
is feltűnést keltett.

tőből leszakította a jobb karját.
Eszméletlenül borzalmas vérpa

takban hozták be Nagy Veronát a 
kö/kórházha, ahol azonnal műtéttel 
sietlek segítségére. A szerencsétle
nül járt leány állapota rendkívül 
súlyos és a nagy vérveszteség kö
vetkeztében életbenmaradásához ke
vés a remény.

Herczegszántón a tragikus ese
mény nagy részvétet kelteit, annál 
inkább is, mert Nagy Verona a 
legszebb lányok egyike volt.

Az általános figyelem és érdek
lődés központjában áll a Bácsbod- 
rogvármegyénél betöltésre váró köz
igazgatási gyakornoki állások sorsa. 
Az állások körül erős a versengés, 
mert a pályázók nagyobb részének 
elsőrangú a minősítése. Három di 
jazott és két díjtalan közigazgatási

Törvényben elrendelték Liszt Ferenc 
emlékének megörökítését.

Kétszázezer darab két pengős emlékérmét adnak ki a 
jubileumi év emlékezetére.

Liszt Ferenc hallhatatlan emléké- , 
Dek és az idei Liszt emlékérmek 
méltó megörökítését biztosítja az 
államfő intézkedése. Magyarország 
kormányzója nagybánvai vitézHorthy 
Miklós az 1936. évi XXI. törvény
cikkben elrendelte a Liszt Ferenc 
omlókét megörökítő kétpengős ezüst
érmék verését.

„Emlékezetül adom ezennel min 
denkinek akit illet, hogy Magyar
ország országgyűlésének képviselő
háza és felsőháza közös egyetértés
sel a következő törvénycikket al
kotta :

Amidőn a magyar nemzet nagy 
fiának, Liszt Ferencnek ihletett 
zeneköllészetét és művészetét — 
amellyel nevének és hazájának vi
lágszerte el nem múló dicsőséget

A főváros Hákóczi-uti halálházának 
eddig hét halottja és tizenhét 

sebesültje van.
Tegnap délután 3 órakor 

! vadul kezdett berregni a bu
dapesti mentők és tűzoltók 
telefonja. Izgatottságtól reme
gő hangok jelentették kilenc
szer egymásután : Segítséget 
kérünk I Borzalmas szerencsét
lenség történt, összeomlott a 
Berzsenyi-utca és a Rákóczi-ut 
sarkán levő ház.

Néhány perc múlva vad szi
rénázás közben robogtak az 
autók a helyszínre. A men
tőkkel és tűzoltókkal együtt 
vonultak ki a rendőrségi riadó 
autók is.

I Irtózatos kép fogadta az ér

gyakornoki állást fognak betölteni ; 
a pályázók száma pedig tizenöt.

Még nem véglegezett, hogy az 
állások sorsa mikor fog eldőlni, úgy 
értesülünk azonban, hogy dr. apa
tini Fernbach Bálint főispán augusz
tus elsejére már megejti a kineve
zéseket.

szerzett — emlékév tartásával ün
nepli : e kegyelet méltó kidombori- 
tása végett a törvényhozás elren
deli. hogy az 1929: XXVI. törvény
cikk értelmében verendő ezüstér
mék közül kétszázezer darab két
pengős érmet Liszt Ferenc, a nagy 
magyar zeneköltő emlékének meg
örökítésére kell verni.

E törvénycikk kihirdetéséi ezen
nel elrendelem, e törvénycikket, 
mint a nemzet akaratát, mind ma
gam megtartom, mind másokkal is 
megtartatom

Horthy Miklós Magyarország kor
mányzója.

Darányi Kálmán a miniszterel
nöki teendők ideiglenes ellátásával 
megbízott m. kir. földmivelésügyi 
miniszter.

kező segítő csapatokat. A Rá
kóczi-ut 73. szám eiőtt go- 
molygó porfelhőben ott feküdt 
a ház sarki része teljesen ösz- 
szeomolva. Eleinte azt hitték, 
hogy robbanás történt.

„Fiuk, gyerünk a romokra 
a lehető leggyorsabban, mert 
élő emberek is lehetnek elte
metve" — hallatszott szinte 
egyszerre a mentő, tűzoltó és 
rendőr parancsnokok vezény
szava.

Az ezrekre növekedett tö
meg irtózattal figyelte a mint
egy negyven tűzoltó halálfélel
met nem ismerő rettenthetet-
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
REÍNHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

Női Fürdő
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikíilök, 
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

len bátorságát, akik a fejük 
fölött négyemelet magasságban 
lebegő tetőszerkezet alatt dol
goztak. Ijesztő és rémes hírek 
váltogatják egymást, — Egye
sek szerint rengeteg halott van 
a romok alatt.

Egy tetőtől talpig poros rend- 
őrörmester kerül elő a házból. 
Benke Imrének hívják, 2877. 
a száma. Ö vette észre, hogy 
a falak repedeznek. Nem tö
rődve a veszedelemmel bero
hant a házba, a házban lévő 
üzletekbe és mindenütt torka- 
szakadtából kiabálni kezdett : 
Omlanak a falak, összeomlik 
a ház, meneküljön mindenki. 
A hős rendőrőrmester két nőt 
látott a ház előtt állni. Az 
egyiket a karjánál fogva való
sággal kipenderitelte a járdá
ról, a másikát már nem tudta 
megmenteni és a ledülő romok 
ezt a nőt eltemették.

Megérkezik Kozma Miklós 
belügyminiszter, Fereuczy Ti
bor főkapitány, Liber Endre 
alpolgármester a főváros fő
mérnökeivel és a szemben le
vő Kereszt patikában rögtön
zött főhadiszálláson tanácsko
zást tartanak a rendőrtisztek
kel, mentőkkel, tüzoltófőtisz- 
tekkel és mérnöki szakembe
rekkel.

Nyolc órára a tűzoltók és 
utászok felállították a fényszó
rókat és ezek világánál foly
tatják tovább a munkát. A 
tömeg egyre nő és lázas ide
gességgel figyeli a mentők nagy 
munkáját.

— Szív- és Idegbajotoknál, 
vese- és cukorbetegeknél, kttsz- 
vényben és csuzban szenvedők
nél az enyhe természetes 
„Ferenc József** keserüviz kitűnő 
en beválik, mert a beleket alaposan 
kitisztítja, a gyomor és a máj mű
ködését előmozdítja, az emésztést 
és az anyagcserét pedig lényegesen 
megjavítja.

A fogkefével követte 
és meghalt Baján a
A kórház előtt tegnap dél

után a járókelők idősebb férfit 
találtak, aki erősen küzdött a 
rosszulléttel.

Felvitték a műtőbe az ámul
dozó embert, aki a hozzáinté
zett kérdésekre elmondotta, 
hogy Bruckner Sándornak hív
ják, Somogyvármegyéből való 
és mert nem volt miből élnie 
elhatározta, hogy a halálba

Elítélte a szegedi Tábla dr. Boróczy Kálmán 
bajai ügyvéd elvált feleségét, aki a kis
korú Boróczy Zsombort külföldre csem

pészte édesapja elöl.
A szegedi Tábla Kovács Rókus- 

tanácsa mint felebbviteli büntető 
bíróság e hó 23 ikán tárgyalta dr. 
Boróczy Kálmán bajai ügyvéd elvált 
felesége debreceni Nagy Dóra sze
gedi lakos ellen a B. T. 254. § ába 
ütköző családi állás elleni bűntett 
miatt folyó ügyet azon tényállás 
alapján, hogy vádlott egyetlen fiát, 
a 11 éves Boróczy Zsombort három 
éve külföldön rejtve tartja az atya 
és a gyámhatóságok elől, melyek 
hat egybehangzó határozattal a fiút 
az apának Ítélték.

A fiú még csak levelet sem Írha
tott atyjának és az atya sem írha
tott. Az ezáltal okozott lelki fájda
lom az atyát idegösszeomlással fe
nyegeti, aki a gyermek életéért is 
állandó rettegésben él a szomszé
dos államokban lezajló forradalmi 
események miatt is.

A kérdés közérdekű, mert ujab 
bán úgy mint külföldön, hazánkban 
is elszaporodtak a családi gyermek
rablások és a jogrend szempontjá
ból is elvi kérdés, hogy a Belügy
minisztérium gyámha óaági határo
zatai végrehajlhatók-e vagy sem, 
az államhatalom rendelkezik-e elég 
erővel avagy megállani kénytelen 
Nagy D ra bűntársai előtt ?

el az öngyilkosságot 
somogyi csavargó.

menekül. Bruckner egészen 
különös módon akart véget 
vetni az életének és pedig le
nyelt egy fogkefét.

Műtét utján próbálták a 
gyilkos fogkefét eltávolítani, 
de nem sikerült. Az ártatlan 
tisztasági szerszám valóban 
megbosszulta magát, mert az 
öregember a kórházban ki
szenvedett.

A vád képviselője eze re az elv 
szempontokra rámutatott, amely 
elvi kérdés eldöntését a Belügymi
nisztérium és az Igazságyminiszte- 
rium is országos éidekből szüksé
gesnek nyilvánította.

A jelen eset mint konkrét eset is 
különös érdekű, mert amig külföldi 
hasonló esetekben az elég gyakori 
újsághírek szerint rendszerint azon
nali letartóztatás történik, de leg
utóbb nálunk is Budapesten Hadik- 
falvy Lacika elrejtése esetében a 
gyermek hollétéről tudó egyéneket 
a rendőrség gyermekrablás gyanúja 
címen helyezte előzetes letartóztatás
ba, minek következtében a gyermek 
két nap alatt előkerült.

Boróczy Zsombor esetében ugyan
ezt hiába szorgalmazza az apa, bár 
a bűnügyi eljárás három ismert csa
ládtag ellen is folyik.

Az atya helyzete annál kétségbe- 
ejtőbb, mivel Baján elhangzott ta
núvallomás szerint üzenetet kapott, 
hogy nem mehet a fiáért külföldre, 
mert a határon letartóztatják mint 
kémgyanusal.

A főlárgyalás izgalmai is fokoz
zák az atya kétségbeesését, aki 
emberfölötti munkával és roppant 

I anyagi áldozatokkal keresi a fiát 

az egész országban, mert a vádlott 
a Tábla előtt is beismerte, hogy cél
ja a fiút az atyától egész életre 
elszakítani, mert ott rossz, helyen 
volna és azt is kijelentette hogy a 
büntetést inkább leüli, de a gyér 
meket akkor sem adja ki.

A vádat a budapesti Főügyészség 
kiküldöttje dr. Bariba János buda
pesti kir. ügyész képviselte, a Mi
nisztérium delegálása folytán tekin
tettel a vádlott szegedi érdekeltsé
gére, akinek Vaday Viktor szegedi 
kir. ügyész a nagybátyja.

A vád képviselője kimagasló jo
gászi okfejtéssel indítványozta a 
cselekmény tárgyi súlyánál fogva 
vagylagosan a B. T. 317. és 323. 
§ ainak alkalmazását, melynek tény- 
álladékát az eset szintúgy kimeríti 
mint a 254. § ét, amellyel a fenti 
§ ok eszmei halmazaiban állanak.

A különbség az, hogy utóbbi §. 
a gyermekeltitkolás miatt egy évi 
börtönbüntetést szab, — mig a 317. 
§. büntetési tétele gyermekrablás 
miatt öt évi fegyház, — a 323. §-é 
pedig személyes szabadság megsér
tésének büntette ciméu szintén öt 
évi fegyház.

A táblai főtárgyalás szenzációja 
volt a vádlott azon beismerése, hegy 
a gyermeket az illető külföldi egyén, 
akit megnevezni nem hajlandó, sa
ját készségéből és saját költségén 

| tart.
Ez a beismerés megerősítette dr. 

Boroczyt abban a gyanújában, hogy 
a kegyetlen gyermekrejlés nem any- 
nyira a vádlott müve, mint inkább 
egy titkos társaságé, mely felöl más 
adatai is vannak.

Az eset szerinte amerikai gangs- 
terismus — csak azzal a különb
séggel, hogy nem pénzt követelnek 
tőle, — de a tervszerű elidegeníté
se által okozott lelki megkinoztalás 
annál kegyetlenebb.

Az atya mint sértett hivatkozott 
Németországra, mely az elmúlt hé
ten uj törvényt hozott az idegenek 
által elkövetett gyermekrablásra b 
azt halállal bünteti.

Az atya mint sértett beadványa-

Minden múlandó, 
ftz 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 javitás csak szakembernél.
Pontosan járó férti és nöl karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briíbáaeköveket a legmagasabb áron veszek.
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iban küzd azért, hogy Nagy Dóra az 
>nya helyett az ideg.-n rejtvetartók 
elleni eljárás gyorsittassék, akik el 
len az Öt évi fegyhárzal büntetendő 
személyes szabadság megsértésének 
büntette miatt a 323. §. alapján
Budapesten az Igazságügyminiszté- 
rium rendeletéie másfélévé külön 
bűnügyi eljárás folyik.

Ha ezáltal a gyermek előkerül, 
• z anya elleni bünügy fölöslegessé 
válik, — amit három évi kálvária 
járása dúcára lovagiasságból az anya 
javára elérni akar.

A Tábla 924—1936 szám alatt 
ítéletet hozott és a törvényszék fel
mentő Ítéletével szemben vádlottat 
a 254. §. alapján családi állás elleni 
vétség miatt elítélte és egy hónapi 
fogházzal büntette.

A feltűnően enyhe Ítélet ellen a 
kir. ügyész súlyosbításért az eny
hítő szakasz alkalmazása miatt, — 
vádlott pedig elitéltetése miatt sem* 
miségi panaszt jelentett be.

Az elvi jelentőségű ügyben so- 
ronkivül a Curia fog dönteni.

Tízezer osztrák poli
tikai bűnös kapott 

kegyelmet.
1400 politikai fogoly szaba
dult ki, 8600 egyén ügyében 
pedig megszüntették az el

járást.
Nagy napja volt csütörtökön Auszt 

riának, nem kevesebb mint 10 000 
politikai elitéit, illetve vádlott része
sült közkegyelemben, közel 7000 
nemzeti szocialista és többmiot 3000 
szociáldemokra'a. Körülbelül 1400 
politikai fogoly szabadult ki börlö 
nőkből, 8600 egyén ügyében, akik 
nem voltak letartóztatásban meg
szüntették a bűnvádi eljárást.

A maga nemében páratlanul álló 
kegyelmi aktus végrehajtása után az 
osztrák börtönök majdnem teljesen 
kiürültek s politikai fogoly mind
össze 224 maradt fogságban.

Holnap temetik 
Wolf Károlyt a Keresztény Párt 

vezérét.
Súlyos gyásza van a magyar ke

resztény politikai éleinek. Tegnap 
hajnalban tragikus hirtelenséggel el 
hunyt Wolf Károly országgyűlési 
képviselő a Keresztény Községi Párt 
vezére és a íőudvarnagyi bíróság 
volt elnöke, akit most nevezett ma
gyar királyi titkos tanácsossá a kor
mányzó.

A teljesen egészségesnek látszó 
Wolf Károly két esztendő óta, ami
óta felesége meghalt, súlyos beteg 
volt.

Emiatt átmenetileg lemondott párt
jainak vezetéséről. Utolsó politikai 
szereplése a képviselőház költség
vetési vitájában elmondott nagy be
széde volt.

Ebben a beszédben az ismert 
magyar politikus megjelölte politikai 
programját és célkitűzéseit.

Wolíf Károly volt Budapesten a 
Keresztény Nemzeti Liga, majd a 
Keresztény Községi Párt vezére és 
megalapítója. A Parinak es Wolíf 
Károlynak nagy érdeme, hogy a 
háború és a forradalmak ulán Bu
dapestből modern vi'ágváros lett.

Gömbös Gyula miniszterelnök a 
következő láviratbban fejezte ki 
részvétét a párt elnökségének :

„Mély megrendüléssel értesültem 
a párt kiváló vezérének, Wolf Ká
rolynak váratlan elhalálozásáról. 
Személyében nemcsak a székesfő
város és a Keresztény Községi Párt 
vesztette el pótolhatatlan vezéregyé
niségét, hanem az egyetemes ma
gyar közélet, amelyben tántorítha
tatlan hűséggel képviselte a keresz
tény és nemzeti gondolat épitőere- 
jét. Kérem a párt vezetőségét, fo
gadja a súlyos veszteség alkalmá
ból mélyen átérzett részvétem kife
jezését".

Gömbös Gyula.
A szívrohamban elhunyt 62 éves 

; Wolf Karoly holttestét Csopakról 
Budapestre vitték és holnap szom
baton délután a belvárosi templom
ból temetik.

Litvinov Montreuxban még 
ebéd alatt is töltött pisztolyt 

hordoz a zsebében.
Litvinov szovjet külügyi népbiz 

tos a monlreuxi Dardanella érte
kezlet alkalmával nagy ebédet ado’t 
az egyik igen előkelő vendéglőben. 
A kiszolgáló pincér véletlenül meg
csúszott, Litvinovba ütközött és a 
népbiztos kabátzsebében levő ke
mény tárgyba ütötte kezét. Litvinov 
látva a pincér meglepetését, zsebé
ből hatalmas önműködő pisztolyt 
rántott elő, igy szólva a megrökö
nyödött pincérhez : ,,Látja barátom, 
ez az amibe a kezét ütölje. Az 
ilyesmire egyszer még nagyobb 
szükségem lesz, mint az ételre, melyet 
a tálcáján hozott."

Erre aztán már kissé a vendégek 
is megrökönyödtek.

Autóverseny, repülönap, lát
ványos kiállítások lesznek 

Szegeden a szabadtéri 
játékok alkalmából.

A szegedi szabadtéri játékok iránt 
külföldiek részéről már eddig is je
lentékeny érdeklődés nyivánult meg, 
úgy hogy a szegedi idegenforgalmi 
hivatal a szabadtéri játékokra érke
ző idegenek számára külön attrak
ciókról is gondoskodik. Ezek sorá
ban egyik legérdekesebb és a kül
földiek számára a legvonzóbb kü
lönlegességnek Ígérkezik az alföldi 
cigánylakodalom bemutatása, ame
lyen a szegedi összes cigányzene
karok közreműködnek. A szabad 
téri előadásokkal kapcsolatban or
szágos jellegű repülőnapot is szer 
veznek, majd megrendezik az autó- 
és motoros csillagturát a szegedi 
vándordíjért. A szabadtéri játékok 
idején lesz a kereskedelmi testüle
tek országos értekezlete. Augusztus 

elsején nagyarányú éjféli garden 
partit tartanak ax ujsx«»gedi Róxaa- 
ligelben. Külön attrakciót jelent a 
mezőgazdasági gyümölcs kiállít ás, 
valamint a képzőművészeti kiállítás 
is. Naponta zenés hajókiránduláso 
kát tartanak a Tiszán és a város 
több pontján nyilvános sétahangver
senyeket rendeznek. Autós és autó 
buszos kirándulások lesznek a jel
legzetes szegedi lanyavilágba. Éjsza 
kánként különleges halászat lesz a 
Tiszán.

Szives tájékoztatásul közöljük ol 
vasóközönségünkkel azokat a filléres 
vonalokat, melyeket a Máv. Bajától 
is előreláthatólag indítani fog a 
„Szegedi Szabadtéri Játékokra." A 
Máv hivatalos és pontos menetrend
jét a kellő időben részletesen is 
közölni fogjuk.

Augusztus 8. Bizánc.

Kaposvár—Pécs—Ujdombovár— 
Bátaszék — Baja — Bácsalmás— Já 
noshalnia—Kiskunhalas felszállással.

Augusztus 15. János vitéz.

Kaposvár—Pécs— Ujdombovár — 
Bátaszék—Baja — Bácsalmás — Já
noshalma—Kiskunhalas fölszállással.

| — Megjelent a Milliók könyve
I legújabb száma : Wire : Nancy Lee 
I öröksége cimü érdekes, érzelmes 
j történet. Ára 20 fillér. Kapható min- 
i denütt. Minden számhoz kereszt- 
! rejtvény, nagy rejtvényolimpiász.

URÁNIA
«C==< «C==S >==» 4K==í >==3»

Julius hó 25-én

Julius hó 26-án
MAY KAROLY gyönyörű regénye filmen

Magyar nyelvre szinkronizált film!

Sivatagon keresztül
Kalandok a sivatagon keresztül 10 f.

Ezt követi:

Zoro és Huru
ragyogó uj v i g j á t é k a

Cirkusz hősei
Vígjáték 10 felvonásban. — HÍRADÓ

— Névmagyarosítás. Dr. Sztran- 
kő Lajos, a bácsalmási járdsbiró 
ság vezetésével megbízott büntető 
járásbiró, családi vezeték nevet bel- 
Ügyminiszteri engedéllyel „Szenti 
ván" ra magyarosította.

— Lezuhant egy cseh katonai 
repülőgép. Prága repülőterén szer
dán súlyos repülőszerencséllenség 
történt. Egy katonai repülőgép gya
korlatozás közben lezuhont. Veze
tője, egy repülöfőhadnagy éleiét 
vesztette.

— Vér-, bőr- és idegbajosok 
igyanak hetenként többször, reggel 
felkeléskor egy pohár természeses 
„Ferenc József** keseriívizet, mert 
ez mindig alaposan kitisztítja és 
méreglelenili a gyomorbélcsalornát 
s ezenkívül az emésztést és az 
anyagcserét is jótékonyan befolyá
solja.

Laptutajdouoa:
Or. KNÉZ? LEHH.

Szentist vánon,
Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
füszerü/.leltel és trafikjoggal.

Étdeklődni lehet • Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.
—ü-l'.!'.•J-*11 ! . JL!------------ ! ------—■■■;■------ fM.ÍX.’—

Fizessen elő 
a BAJA-BÁCSKARA.
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Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

13.Iroda : Hsjnald-u.
Telefon : 42.

vékony 
vékony 
aprított

tüzifakereskedök
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195.

dorong ölenkéni 17
30

3

lágy 
kemény dorong 
lágyfa q-ként

p 
p 
p

co

N
IA

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK 1 

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

■f É O ¥ £ C Szénkeretkedelms 
® í ÍC 3 Részvénytársaság

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

Lágy baltazott fa
„ vékony dorong 

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva! 

napi árban
Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép 
Fával égeteitmész

Kutgyiirü
Cementcsövek
Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Portland cement 
üstököl fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Hófehér beremendi mész
Hagysziiárdságu portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése elült saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Grünhut és Társa bTj a

A Máv. menetrend május 15-től:

Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

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

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

Érkezés H onnan? Indulás
H o v á ?óra perc ’ óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovát 5 19 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. Sárbogárd, 
Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

/4 01 Budapest. Kiskunhalas. 
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bálas/.ék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpesl, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55 Bátaszék. Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

33 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicagart).

Bakanek é< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
NvrnnaÍAH SUAcadrU Goldb^rger könyvnyomdái! b 4 n Ham.


