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A pacsai kerület.
A pacsai kerület ismét a 

Nemzeti Egység gondolatának 
győzelmét jelenti a széthúzás, 
pártoskodás szellemét szolgáló 
szélsőséges ellenzéki propa
gandával szemben.

Természetes, hogy a szélső
séges ellenzéki lapok megeresz
tik ismét fantáziájuk szárnyait 
és bár semmiféle olyan eset 
elő nem fordult, mely peticiós 
panasz tárgyát képezhetné, 
tele tüdővel igyekeznek beha
rangozni az ujabbi petíció le
hetőségét.

Senki hitet ezeknek a hí
reknek nem ad. Ismeretesek 
az ilyen híreknek a forrásai : 
érdekességet kölcsönözni a 
lappéldánynak, hogy minél na
gyobb számban fogyjon.

A pacsai győzelemnek poli
tikai és alaki okai vannak.

Politikai okai azok az ered
mények, melyek hangosan be
szélnek : a gabonaárak meg
állapítása, a megnyílt és egyre 
növekvő kiviteli lehetőségek, 
jó gyümölcsárak stb.

Magyarországon mindig fol
tos politikai faktor volt a ter
més jósága, mert nyomában 
jólét és megelégedés fakad ; a 
rossz termés pedig kedvetlen, 
elégedetlen hangulatot támaszt.

Ha a jó terméshez a kor
mány még jó értékesítési le
hetőségeket is teremtett, ak
kor a néphangulat szükségkép 
jó s megnyilatkozik a politikai 
hangúlatokban is.

A másik tényezője a pacsai 
győzelemnek alaki: a Nemzeti 
Egység pártszervezetének vi
szonylagos tökéletessége. Csak 
viszonylagos tökéletességet ál
lapítunk meg, mert a baloldali 
szocialista szervezetek tökéle- 
tességben, fegyelmezettségben 
meg mindig mintaképül saol- 
ga'hatnak a kisgazdapárt sza
mara is; de viszonylagos a 
szervezet tökéletessége az an- 
gol és francia munkáspártok 
szvrvezeliségéhez képest.

Nagy Emil vplt igazságügyi 
miniszter maga is hosszasan 
foglalkozott a szervezkedés 
problémájával s titkosságot, 
de különösen politikai váltó 
ga7daságot el sem tud kép

zelni jól megszervezett s kü
lönösen a gyakorlati kivihető
ségig pontosan előre meghatá
rozott programmal bíró párt 
nélkül.

A Nemzeti Egység pártja 
kész programmal, gondosan 
kidolgozott szervezeti utasítá
sokkal alapozta meg a párt 
létét és jövőjét.

Semmi sem áll útjában an
nak, hogy más párt is kiépítse 
a polgári és nemzeti gondolat 
jegyében a maga szervezeteit; 
csak azok ellen a szélsőséges 
törekvések ellen harcol a Nem
zeti Egység pártja minden ere
jével, amelyek a Spanyolor
szágban véres polgárháboru-

Súlyos, motorkerékpárbaleset érte 
dr. Dobó Árpád volt bajai rendőrtanácsost.

Könnyen végzetessé válható bale
set érte dr. Dobó Árpád rendőrta
nácsost a baja rendőrkapitányság 
bünügvi osztályának volt vezetőjét. 
Dr. Dobó Tompos Lajos rendőrfelü- 
gyelö és Bérces Rezső rendőrségi 
kezelővel a pécsbányatelepi kiren
deltségről motorkerékpáron kedden 
délután kirándultak a Dráva part
jára.

Este 8 óra Iáiban jöttek haza, 
amikor Szalánta község halárában

Augusztus 1-től. másfél hónapi 
próbaidőre leszállítják a dunai 

közúti hid vámját.
A fiirdöforgalom fokozására a hidvámot ötven százalékkal 

mérsékelték.
A közönség részéről már több 

ízben kívánságok hangzottak el n 
közúti hiddá átalakított bajai dunai 
vasuü hídon való közlekedés díjté
teleinek megfelelő csökkentése ér 
dskébep,.

A város közigazgatási bizottságá
nak ülésein tekintélyes törvényható
sági bjzoijsági tagok szólják fg) 
ilyen irányban és a közérdek szem 
gj.ő/t tartásával lapunkban jy min
denkor kifejezést adtunk ezeknek a 
megokolt kívánságoknak.

A legutóbbi felszólalással kapcso 
latban dr. Borbiró Ferenc polgár
mester kijelentette, hogy a problé 
ma legfőbb wton halad a megoldás 

hoz vezettek ; ezeknek a ve
szedelmeknek a határokon 
való átcsapását óhajtja a Nem
zeti Egység szervezete minden 
erejével megakadályozni s le
hetetlenné tenni, hogy az elé
gedetlenség, békétlenség szel
lemének demagóg eszközökkel 
való szitásával a forradalom 
rémét nálunk is felidézzék.

A pásztói és pacsai válasz
tások igazolták, hogy a szer
vezetek, mint a nemzeti tár
sadalom akaratának élő orga
nizmusai kitünően működtek 
s a hozzájuk fűzött várako
zásoknak tökéletesen megfe
leltek.

a motorkerékpár oldalkocsija levált 
és mindhárman az ulmenli árokba 
zuhantak,

Dr. Dobó Árpád a jobb alsó láb
szárán csontig hatoló 10 centiméter 
mély sebet kapott, valamint a jobb 
csuklóján és fején is súlyosan meg
sérült.

Két kiránduló társaival, akik 
ugyancsak megsebesültek, a pécsi 
sebészeti klinikára szállították őket.

felé, aminek akadálya annál ke- 
vésbbé sincsen, mert megállapítást 
nyert, hogy a hid forgalma péhány 
hónap alatt igen jelentékeny ösz- 
szegre nöyekedett. A híd fenntar
tási költségeinél jóval nagyobbra 
erpelkedelt a bevétel, tehát a hid 
vámtételek mérséklésére irányuló 
mozgalom is teljesen érthető volt.

Illetékes helyről értesülünk, hpgy 
4 h)4yániot egyelőre kísérletképpen 
augusztus 1 tői szeptember 15 ig 
terjedő próbaidőre és n fürdóíoy- 
galom előmozdítására ölvén száza
lékkal csökkentik. A határozat ér
telmében a városi vámsorompókon 
át Rajára jövő vidéki személysxái- 

litó jármüvek : kerékpárok, egy
vagy kétfogatu kocsik, személy
autókra szorítkozik.

A kedvezménynek egyéb kikö
tései is vannak és pedig : a hid- 
vámmérséklés csak a javadalmi hi
vatalnál vásárolható és lizszeri be
utazásra szóló bérletjegyekre érvé
nyes. Nem vonatkozik azonban a 
kedvezmény a hetipiaci napokon 
tehát szerdán, szombaton déli 12 
óráig a hídon átmenő jármüvekre.

Súlyos gyász a bajai 
Wiesel családban.
Súlyos gyász ért egy közismert 

tekintélyes bajai családot. Wiesel 
Sándor a jónevü régi bajai fakeres
kedés tulajdonosa és megalapítója 

í életének 84 évében hosszú munkás 
. élet után tegnap este Baján elhunyt. 
I Wiesel Sándorban dr. Bajai Ernő a 
; bajai társas elet egyik legszámotte

vőbb alakja, édesapját gyászolja. 
j Az öregur halála közelből érinti a 
i Deutsch, Bajai és Kabdebó csalá

dokat és Baja pálosban általános 
| részvéttel találkozik. Temetése hol- 
I nap pénteken délután 4 órakor lesz 
| a Várady Érsek úti temető halottas 
I házából.

Töbszáz főnyi ember
tömeg kísérte a ha- 
jóhozaBajárőltávozó 

P. Jugh Miklóst.
Jelentettük, hogy P, Jugh Miklós 

a bajai szentferencredi zárda plébá
nosát felettes hatósága Mohácsra 
helyezte át. P. Jugh Miklós ezúttal 
harmadik Ízben állott a bajai plé- 

; bánia élén és tizennégy esztendei 
áldásos működés után távozott ered
ményes munkássága színhelyéről.

A bajai közönség rendkívül sze
rette a megnyerő egyéniségű fran- 
ciskánus szerzetest, amit bizonyít 
az, hogy tegnap este Bajáról tör
tént távozásakor óriási számú erjj 
bér kísérte a hajóállomáshoz.

A kísérők között volt dr. Kocfjs 
János városi tanácsnok, az alsóvá
ros! egyházközség elnöke és tiszti
kara, vitéz Ócsai József az Alsóv^- 
rogi Keresztény Olvasókör elnöke 
és tisztikara, valamint P. Jugh rep- 
geteg tisztelője és i&merőse, akik 
meghalva yeltek búcsút a Mohácsra 
helyezett népszerű franciskánus szer
zetestől.
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A Tátrában is lesz
szovietrepűlőtér.

Batizfalvát jelöltéit ki az uj 
repülőtér megépítésére.
Alksnis szovjet marsall Moszh- 

vába való visszaérkezése ulcin távi- i 
ralot küldött Machnik cseh hadügy- j 
miniszternek és Fajfr légi felügyelő- , 
nek. Az orosz tábornok mint isme- j 
reles meglátogatta a csehországi 
hadianyag gyárai és a Skoda mü
veket, azután a cseh légihaderő mu
tatványait nézte végig. Moszkvába- 
való visszatérése előtt tanácskozáso
kat folytatott a vezérkar főnökeivel | 
is. A cseh hadsereg vezetőivel foly- ' 
taloll tárgyalásoknak a nyomai máris | 
észlelhetők. A közmunkaügyi minisz- , 
térium kiküldöttei a Tátrában alkal
mas terepet keresnek újabb repülő
tér létesítésére.

Batizfalvát jelölték ki az uj re
pülőtér megépítésére. A munkálatok 
rövidesen megindulnak.

MegfeSeíö államsegély esetén 
a város megszervezi a tizen
kettedik tanári állást a pol

gári fiúiskolánál.
A városi polgári fiúiskolánál a 

diakok megnövekedett létszáma pár
huzamos osztályok létesítését tette 
szükségessé és az iskolánál működő 
tizenegy tanárnak ilyen módon nem 
négy, hanem nyolc osztály vezetését 
kell ellátni.

Hogy ez milyen tehertételt jelent, 
bizonyítja az a tény, hogy az erő 
sen igénybe veit tanárok közül ket
tő keltő huszonegy, huszonkettő, 
huszonnégy és huszonhat órát tanít 
hetenkint, egynek huszonhárom heti 
tanítási óra jut és még az igazga
tónak is több a tanítási órája az 
előirottnál.

A múlt esztendőben a kultusz
minisztérium újabb heti tizenkét 
órával növelte a tanítási anyagot, 
vagyis elrendelte nyolc mezőgazda
sági és négy testnevelési óra beállí
tását

A városi iskolaszék legutóbbi 
ülésén a bizottság tagjai egy újabb 
tanári állás szervezését sürgették, 
tekintettel arra, hogy a tanári kar 
mai létszámával az újabb órák el
látását nem tudja biztosítani.

A nagyon megokolt határozat a 
város elé került és úgy értesülünk, 
a város vezetősége nem zárkózik el

Nyolcszoros életmentésért bronzérmet 
adományozott a kormányzó egy bajai 

tanítónak.
A Kormányzó a miniszterelnöki 

teendők ellátásával megbízott föld- 
mivelésügyi miniszter előterjeszté
sére Rédli Viktor bajai tanítónak 
nyolcszoios életmentésért a bronz
érmet adományozta. A kitüntetett 
fiatal bajai tanító, akinek bravúros 
életmentéseiről Baján alig tudnak, 
a legnagyobb élet veszedelmek között 
vitte véghez hősi cselekedeteit.

Legelső életmentése 1922 ben 
történt, amikor a megáradt Lajta 
elragadott egy fiatal leányt, akit 
Rédli Viktor bátor küzdelemmel ki
mentett.

A fiatal bájai tanító 1926. nyarán 
a hajmáskéri katonai lövöldénél tar
tózkodott. A közeli községben egy 
éjszaka egymásután hat ház gyűlt 
ki. A lángokban álló házak iszonyú 
pánikot okozlak ; az egyik égő ház
ban melynek falai már roskadoztak 
a tűz alatt, benszorult egy öreg
asszony a kél kis leányunokájával. 

Bajai urinő tizenhat ev alatt 
a harmadik nő. aki Signum 

Laudist kapott.
Ritka kitüntetés ért egy bajai 

, származású urinőt özv. Rombay 
Dezsőné Werner Rózsát a volt ba
jai Korzó-mozgóképszínház ezidő 
szerint Budapesten élő engedélye
sét. A belügyminiszter előterjesztő 
sére a kormányzó a közjótékony
ság terén kifejtett önzetlen odaadó

a tizenkettedik polgári fiúiskolái 
állás szervezése elöl, ha a minisz
térium megfelelő államsegélyt bizto
sit a személyi kiadásokra.

Az esetben, ha az újabb állás 
szervezése nem történik meg, a bi
zottság legalább óradíjas helybeli 
tanerő alkalmaztatását kéri.

I A halálos veszedelemben forgó sze
rencsétlenek kétségbeesett jajkiál

| fásaira rohant be az égő házba 
! Rédli Viktor s mindhármukat ki- 
i hozta a lángtengerből.

Rédli Viktor legutóbbi élelmen 
tése 1934. decemberére esik. A 
fiatalember a Tóth Kálmán utcai 
vasúti sorompó felé igyekezett és 

! hallotta már a vonat közeledését, 
amikor észrevette, hogy egy öt esz
tendős bajai kislány játszik a síne
ken alig pár lépépésnyire a robogó 
vonat előtt. A vonat a kislány mö
gött volt már, amikor Rédli Viktor 
egy merész ugrással, szinte az utol
só pillanatban elrántotta a gyerme 
két a vonat elől. Többi életmentése 

; is hasonlóan nemes mozzanatokban 
bővelkedik, azonban a szerény 
Rédli Viktor, aki cserkészliszt és 
leventefőoktató is, soha nem jelent 
kezelt életmentései megjutalmazá- 
sáért.

| munkásságáért elismerését fejezte ki.
A Signu m Lalid is mögött, amit 

* tizenhat év óta harmadik Ízben 
I nyert el nő. érdekes történet huzó- 
j dik.

A Baján igen jól ismert és jóté- 
j konyságáért különösen a szegényebb 
i néprétegek között megbecsült és 

népszerű urinő, a város egykori 
polgármesterének néhai Henneberg 
Christiánnak az unokája Baján ne
velkedett és bár életkörülményei 
úgy alakultak, hogy huzamosabb 
időt később nem igen tölthetett 
szülővárosában, ma is teljes szívvel, 
lélekkel bajainak vallja magát és 
ezt a tényt sok nemes dokumen
tum őrzi.

Nagyarányú szociális tevékeny
sége mellett különösen az egyházi 
célok érdekében kifejlett önzetlen 
nemes adakozásaival tűnt fel.

A néhai Henneberg Christián 
unokája örökölte az egykori szená
tor família tradícióit és életét úgy
szólván teljesen a közjó, a kulturá
lis és karitatív célok szolgálatába 
állította.

Annakidején a Szociális Misszió
társulat gyermekfelruházási céljaira 
700 000 koronát adott, ugyanannyit 
áldozott egy másik jótékonysági 

I célra. E pénzösszegek még a pen
gőt megelőző időszakban is tekin
télyes adományok voltak és hatha
tós segítséget nyújtottak. A jóté
konyságáról nevezetes Rombay De- 
zsöné egyizben hatvan magyar ka
tonát vendégelt meg potnpás lako
mával, igazi magyaros vendégszere
tettel. A kiscsávolyi templomnak ő 
állíttatta fel a keresztüli képeit és 
ajándékozta a Lisieuxi kis Szent 
Teréz képét. Mik or h franciskánus 
templom nagy harangját inegöntötlék 
és a hatalmas rézalkolmányt csak 
a tüzoltólorony megbontásával tud
ták felhúzni, ennek a költségeit is 
a nemesszivü urinő viselte, később 
pedig felállította a templom misz- 
szióskereszt jét.

A különböző városok, köztük a 
főváros és Baja huszonhat oldalas 
felterjesztésben sorolták fel a nagy
asszony jótékonyságát, amit legfel
sőbb helyen most méltón megjutal
maztak.

— Alkoholisták, akik gyomor
hurutban szenvednek, elvesztett 
étvágyukat napi kb. 150 gramm 
természetes „Ferenc JŐZSef** kese- 
riiviz használata folytán gyakran 
meglepő rö'vid idő alatt visszamerik

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 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 javítás csak szakembernél.
Pontosan |árő férfi éj nái karórák 2 évi lötállással már 6 pengéiéi,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron vesaek.
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Mindenkihez!
A bucsuzás az éleinek legnehe- 

zebb pillanata. A szív érzése, a 
könnyek hullása a legnemesebb bi
zonyítéka a távozásnak. Lelkem és 
életein munkájának legszebb virágát: 
Baját tépte le a kéthetesen parancs
szó, melynek magam alávetni mint 
szerzetesnek kötelességem. Ennek 
engedve itt kell hagynom munkám 
virágos kertjét szerető híveimet, és 
egy nagyon kedves, fájdalmas és 
való emléket, megboldogult jó test
vér öosém virágos sírjál. Áldott le 
gyen dr. Kocsis Jánosné nagyságos 
asszonynak szive és keze, aki e sirt ; 
távollétemben gondozni fogja. Az 
idő rövidsége miatt itt búcsúzok | 
mindenkitől : híveimtől, Baja város 
társadalmától, a mindig szerelő be
tegektől és szegényektől és minden
kitől í.kik szerettek és azoktól is 
akik tévedve merev szívvel árnyé
kot hintettek lelkipásztori munkám 
hoz. Távozásomban egy vigasztal: 
soha senkinek nem ártottam, de 
mindenkinek jót akartam és teltem.

Isten veletek jó híveim ! Isten ve
led Baja I

P. Jugh Miklós.

Rothermere: 
„A béke érdekében 
nagyarányú módosí

tások keltenek.
Lord Rothermere a svéd 

lapoknak adott nyilatkozatá
ban a háborús veszedelmekkel 
foglalkozik és kijelenti, hogy 
az államférfiul bölcsesség kö
veteli, hogy európa többi or
szágai megértessél vizsgálják 
meg Németország jogos köve
teléseit. Tekintettel a békét 
fenyegető veszedelmekre az 
európai államférfiaknak nagy
arányú módosításokra kell haj
landóknak lenniök és népei
ket is ilyen módosításokra kell 
előkésziteniök.

Több ezer főnyi 
embert vitt a bajai 

Dunára a két napig 
tartó ötven fokos 

hőség.
A bajai strandok és általában a 

Duna partjai soha nem voltak Ba
ján olyan népesek, mint az elmúlt 
napokban /\ borzalmas hőség em- 
bérek ezreit vitte a vízre, aki te
hette valósággal menekült a kínzó 
meleg elől. A frissilö italok és fagy- 
lallárusok rekordforgalmat csináltak 
a strandolok tömegeiben. Már a 
reggeli órákban megnépesedlek a 
fürdőterületek, a közönség nagyobb 
része csak késő este vállt meg a 
Dunától, melynek vize szintén szó 
katlan módon meleg volt. Az ab 
normis nagy hőség Baján tegnap 
és tegnapelőtt árnyékban 39—40 
mulatott.

HÍREK
— Izr. Istentisztelet. Pénteken 

délután az istentisztelet 7 órakor 
kezdődik.

— A bajai III. Rend uj lelki 
igazgatója. Assziszi Szent Ferenc 
bajai III. Rendjének lelki igazgató
jára P. Jugh Miklós távozásásával 
kapcsolatban P Szigli Theolil 
hitoktató kapott megbízatást.

— Két tanári állás szervezését 
kéri a tanonciskola. A városi 
iparostanonc iskolánál kél újabb 
főhivatású tanítói állás szervezésé
re tellek előterjesztési, a legutóbbi 
iskolaszéki ülésen A város nem 
zárkózik el a kérelem tel/esitése, il
letve az állás szervezése elől, ha az 
állam megfelelő segélyt biztosit.

— Influenza, spanyoljárvány, 
torokgyulladás az orr és garat el 
nyálkásodása, a mandolák megbe 
tegedése, valamint izületi bajok vagy 
lüdőcsucshurul esetén gondoskodjék 
arról, hogy gyomra és belei a ter
mészetes ..Ferenc József** keserüviz 
használata állal gyakran és alapo
san kitiszlittassanak.

— Sok az ingyenuszoda tolvaja. 
A kamarásdunai ingyenuszodából 
állandóan érkeznek a panaszok, 
hogy a fiirdŐ2Öket meglopják. Mind
untalan újabb és újabb lopásokat 
jelentenek a rendőrségen és saját
ságos, hogy a tolvajlások zöme a 
női strand kabinjaiban fordul elő. 
A rendőrség figyelmezteti a fiiidő- 
zőket, hogy értéktárgyakat egyálta
lában ne vigyenek magukkal, vagy 
azokat Kelemen Sándornak az uszo
da őrénél helyezzék el.

£i 1Szentisl várion, 
CIOÜIU Mária utca 6. sz. alatti 

családi ház 
füszerüzlcttel és trafik joggal.

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

— Elveszett egy papircsomag 
5 kg. textiláruval. A rendőrség fel
hívja a megtalálót, hogy a törvényes 
következmények terhe alatt az ál 
lamrendőrkapitányságra szolgáltassa 
be.

— Hajlandó résztvenni az ö1 
hatalmi értekezleten az olasz kor
mány, — közölte Cianó gtóf külügy
miniszter félhivatalosan De Chamb 
run római francia nagykövettel. A 
német kormány válaszáról eddig 
semmiféle határozott értesítés nincs, 
remélik azonban, hogy a német kor 
mány is résztvesz az értekezleten

— Hajlandó résztvenni az ötha
talmi értekezleten az olasz kormány 
— közölte Ciano gróf külügyminisz
ter félhivatal osan De Chambrnn ró 
mai francia nagykövettel. A német 
kormány válaszáról eddig semmi
féle határozott értesítés nincs, re
mélik azonban, hogy a német kor
mány is résztvesz az értekezleten.

Laptulajdonos :
0 r. K N F. Z V LEHEL.

URÁNIA
«e==?

Julius hó 30-án csütörtökön

Bolváry Gézo rendezésében

Kadett kisasszony
A legszebb német operett film 12 felvonásban.

Kisérőfilm :

A rejtélyes Ázsia
Szenzációs expediciós film 10 felvonásban.

Híradó

— Robbanás történt a kalifor
niai partok mentén a Marblehead 
cirkáló fedélzetén. Két tenget ész 
meghalt, kilenc megseaesült. köztük 
három súlyosan 

14 466 5 
au 936.

Hirdetmény.
Baja thj, város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszámított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, rá
diók, söraparát, autók slb. zálog 
tárgyak 1936. aug. 5-étt d. e. 8 tói 
10 ig szabadkézből fognak értéke- 
siltelni. A venni szándékozók jeleni- 
kerzenek a városi adóhivatal 24 
számú helyiségében az eljáró végre
hajtónál, ahol a vonatkozó ajánla
tukat folyó évi aug hó 5. napján 
d. e. 8 óráig írásban vagy szóban 
megtehetik.

Baja, 1936. évi julius hó 28 án.
Városi adóhivatal.

Olcsó
tűzifa eladás 

KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL, 
MÁTYAI VENDÉGLŐ MELLETT.

Ugyanott aug. 2 án cca
40 000 kéve rőzse önkéntea 
árverésen va ló ELADÁSA. 
Ái verés délután 3 óra kkor.

Kemény tuskó fa öle . . 16*— P 
Lágy ............12 — P



4 MM. iulioi 31.

KASS
Váradi Érsek-ut

1 drb, II. seprű
1 .. Hl. „
1 „ kis seprű
1 pár vászoncipő öntött

talppal 2 —
10 iv pergamentpapir —'62
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs

kosár — 20

— 44
— ■56
— 20

25. szám árai:

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195.

Inteligens kifutó

5
1
5

1
1
1

1 drb. 10 kg.-os gyümölcs-
kosár -'30

„ 15 kg os kosár -40
„ 50 kg os kosár r—

kg. 2 éves száraz szin-
szappan -88
kg. vételnél -•86

„ ABC szappan 1 —
„ vételnél - 98

fiú felvétetik

Q

vékony lágy dorong 17
vékony kemény dorong 30
apritott lágyfa q-ként 3

p 
p 
p

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

lg É 81T E C Szénkereikedelmi V EK I bJ Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Lágy baltázott fa 
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával ege tett mész

Kutgyürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
ültöket fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
legjutányosabb árban kapható

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Ounakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Grünhut és Társa & a c“xá\b6.. >»n
Telefon 160.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 27-töl augusztus 3-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Érkezés*" 
óra perc Honnan?

| Indulás
j óra percj Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart),

7

9

13

14

14

16

/8

18

/8

19

23

09

25

32

40

26

19

01

09

47

03

21

48

58

41

08

Gara 4 40

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskun 

Bácsalmás

Ujdombovár

Gara

Herceg-szántó

Bpesl, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

5

5

5

8

9

14

14

15

23

19

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

49

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest. Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd,

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

i Bakanek * Goldberger
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

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

Budapest

PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Rekanek ín Goldbrger könyvnyomdáié b«n Ham.

55


