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A 
magyar népi 

politika.
A Nemzeti Egység pártja 

erélyes lépésekkel indult meg 
a népi politika utján.

A telepítési törvény végre
hajtási utasításai még csak most 
jelennek meg a közeli napok
ban, de ettől eltekintve bü
rokrácia mentesen úgy előké
szítette a kormány a telepítés 
végrehajtását, hogy október 
elsején már birtokba is helye
zik az eddig jelentkezettek 
százait.

A kormány teljesen átérezte 
a telepítés szociális jelentősé
gét s az eredetileg tervezett 
évi két millió pengő igénybe
vétele helyett, egyszerre 15 
millió pengővel kezdi meg a 
telepítés keresztül vitelét.

Ez a 15 millió pengő circa 
20.000 kát. hold föld értéké
nek felel meg.

Húszezer kataszteri hold 
föld igénybevételével kezdi 
meg a földmivelésügyi minisz
térium még az idén ősszel a 
telepítést ; egészséges közép
birtokok alapítását.

Ennek a telepítésnek nem
csak az ad nemzetépitő jelen
tőséget, hogy mintegy 600— 
700 uj középgazdaság alakul 
az egészséges és jól megala
pozott középgazdaság minden 
gazdasági, társadalmi, szociális 
és nemzetpolitikai előnyével, 
hanem az is, hogy a kedvező 
terményárak és értékesítési 
lehetőségek között magasra 
szökött földárak nívóját állan
dósítja és rögzíti.

A már megindult telepítési 
akció alkalmas arra, hogy tör
pebirtokosainkat és a némi 
vagyoni erővel bíró nincstele
neket is megnyugtassa a te
kintetben, hogy a földhöz s 
ez utón kenyérhez való jutá
sukat most már rövid idő alatt 
várhatják.

Kihat természetesen a me
zőgazdasági munkásosztályra 
is a telepítés, mert nagyszámú 
földmunkás versenyétől szaba

dulnak meg a nélkül, hogy a -| mények alakulását, mert kor- 
munkaalkalom kevesbednék, mányunk egészéges alkotásai 
mert a középbirtok a maga ' — módszeresen a nemzeti ka- 
kényszerü belterjesebb gazdái- | raktér figyelembe vételével ve- 
kodása nem lehet meg nap- j zetik le azt a szociális feszült
számos munkások nélkül. ' séget, mely Európaszerte rob- 

A világpolitika nyugtalanító bánással fenyegeti az államo- 
eseményei között mi nyuga- kát.
lommal figyelhetjük az ese- —

A bácskai községekben megkezdik 
az egészségháiak építését

Az újonnan épülő egészsé^házak gáz és bombavetö 
pincékkel is el lesznek látva.

Tegnap érkezett vissza Ba
jára az a vármegyei bizottság, 
amely Balassagyarmaton és a 
Nógrád-megyei községekben 
az egészségügyi intézménye
ket tanulmányozták. A bízott 
ság tapasztalatokat akart sze
rezni Nógrádban a bácskai

TandijsegéM kapnak a hadiárvák 
és a rokkantak gyermekei.

Október elsejéig kell kérvényezni a segélyt 
a belügyminisztertől.

A belügyminiszter a hadiárvák és 
hadirokkanlak gyermekei részére 
1936—37. évi tanévre tandijsegélyt 
fog engedélyezni. Ebben részesül
het középiskolai vagy főiskolai ta
nulmánya vagy tanoncképzése ideje 
alatt a nem hivatalos állományba 
tartozott katona hadiárva és a nem 
hivatásos állományba tartozó hadi 
rokkant gyermekei is, ha 1) közép
iskolai vagy főiskolai tanulmányá
nak esetén életének 24 évét, ipari 
(tanonc) kiképzés esetén pedig éle
tének 20 évét még nem töltötte be 
s legutóbbi iskolai évét átlagos je
les, vagy legalább általános jó ered 
ménnyel végezte, 2) szüleinek, vagy

A dunai közúti hídnál nem a hidvámot, 
csak a kövezetvámot szállították le.

Általános kívánsága a bajai, sőt 
a dunántúli községek közönségének 
is, hogy a közúti hiddá átalakított 
bajai dunai vasúti Ilid vámját meg 
felelően mérsékeljék s igy örömmel 
találkozott a Baja Bácska közlése, 
hogy a hidvám magastarifáját le
szállították.

Ezzel szemben most arról értesi 

községekben építendő egész
ségházakhoz. Az egészséghá
zak közül kettő a bácsalmási 
és a jánoshalmai légvédelmi 
berendezéssel, tehát gáz- és 
bombamentes pincékkel lesz 
ellátva.

| eltartásra köteles más hozzátartozó
jának keresete, illetve jövedelme a 
gyermek iskoláztatásának lehetősé
gét nem biztosítja.

A tandíjsegély összege a tanév 
első felében 50 P, ha az első fél
évben segélyben részesült taftuló a 
félévben ismét általános jeles, vagy 
legalább általános jeles, vagy leg
alább általános jó tanulmányi ered
ményt ért el, a második félévre 
megkaphatja az ugyanilyen összegű 
tandijsegélyt.

Kérvényezés határideje 1936. ok
tóber 1. A kérést közvetlenül a 
belügyminiszterhez kell intézni.

tenek bennünket, hogy a hidvám 
leszállítása ugyan nem történt meg, 
ellenben a város a kövezetvámot 
leszállította a már ismertetett fel
tételekkel. A határozat igy hangzik :

A polgármester a dunai fürdőz.és 
és a bajai szórakozóhelyek propa 
gálása céliából, csak kisérlelképen, 
tizszeri városbajövetelre szóló mér 

sékelt áru kövezetvám bérletjegyek 
kibocsátását rendelte el, természete
sen mindenféle áruszállítás kizárá
sával. Ezek a bérletjegyek Augusz
tus elsejétől szeptember 15 éig ter
jedő időben érvényesek a városi 
kövezet vám-sorompóknál.

A hid a kereskedelemügyi mi
nisztérium alá tartozó állami üzem, 
arra tehát a polgármester semmi
féle kedvezményt nem nyújthat, vi
szont a minisztérium még nem ren
delkezett a hidvám leszállítására 
vonatkozólag.

Nagy részvét mellett 
tegnap délután te
mették eí Baján Wie
sel Sándor fansgy- 

kereskedőt.
Tegnap délután óriási részvét 

mellett temették el Wiesel Sándor 
fanagykereskedőt, Baja város tár
sadalmának egyik legtekintélyesebb 
polgárát. A temetés az izr. temető 
ravatalozójából történt A szertar
tásokat dr. Grünhut Tivad; r fő
kántor végezte a teljes temlomkó- 
rus közreműködésével. Baja város 
számtalan közéleti előkelősége vett 
részt a véglisztességen, közöttük dr. 
Borbiró Ferenc polgármester, dr. 
Bernhardt Sándor főügyész,

Baja város társadalmát és gazda
sági életét halálával súlyos vezzte- 
ség érte, gazdasági életének tekin
télyes tagja és egyik legrégibb pol
gára volt Wiesel Sándor fanagyke
reskedő.

Régi bajai családnak feje volt, 
aki nemcsak családjának szerzett 
tekintélyes jó módot és köztiszte
letet, de Baja város gazdasági éle
tének messze földön hires expo
nense is volt.

A nehéz gazdasági idők Baja 
felet szinte nyomtalanul suhantak 
el s hogy Baja város gazdasági élete 
a világválságot úgyszólván minden 
zökkenő nélkül élte át, azt a Wie- 
sel Sándorokhoz hasonló, az üzleti 
korrektség mintaképéül szolgáló ke
reskedőknek köszönheti.

Halálával elvei, üzleti hagyomá
nyai, Erkölcsi energiák változatlanul 
tovább hatnak Baja város gazdasági 
éleiében.
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Példában nemzetgyalázás a tompái 
uradalomban.

Ki kel! tiltani örökidökre az ország területéről a bessmérlö 
nemzetgyalázöt.

mására jutott a dolog s megindította 
a nyomozást. Ennek megtörténte 
után Schmich Jeromost letartóztat
ták és átadták a pécsi ügyészség
nek.

Magyarországon sajnos mégilyesmi 
is megtörténhet. Vajon mit szólna 
egy hasonló esethez mondjuk a 
cseh, vagy jugoszláv h -Jóság ? Tör
vényt keli alkotni, hogy az ilyen 
elvakult hazaáruló és nemzetet becs
mérlő örök időre ki legyen tiltva az 
ország területéről. Ne adjon a ma
gyar föld ilyeneknek kenyeret, ak
kor, amikor ezer és ezer számra 
van dolgozni akaró, becsületes, de 
éhező magyar ember.

Nemzetgyalázás miatt tartóztatta 
le a csendőrség Schmich Jeromos 
43 éves tompái munkavezetőt, aUt 
a Kárpótlási Vagyon Gazdaságában 
alkalmaztak. A följelentés szerint 
Schmich egy játszó gyermekcsoport 
élőit h ladl el. A gyermekek hábo
rúsdit játszottak s a végén szokás 
szerint zajosan tárgyalták a magyar 
győzelmet. Amikor Schmich ezt 
meghallotta, a följelentés szerint le 
nem írható szavakkal becsmérelte a 
magyar nemzetet.

Az esetnek csakhamar híre futott 
s az emberek megbotránkozással 
beszéltek a példátlan nemzetgyalá 
zásról.

Közben a cS'mdőrségnek is tudó

ták és azóta is — eltekintve egyes 
háború, vagy válság okozta vissza- 
esés'ől — á szuperfos?fát fogyasz
tás állandóan emelkedik, nemcsak 
külföldön, hanem hazánkban is. Az 
egész világon évente több mint 115 
millió métermázsa szuperfoszfálot 
szórnak el, ami annak a bizonyí
téka, hogy a szuperfoszfátot az egész 
világon megbecsülik, mert ismerik 
annak termésfokozó hatását. Ma
gyarországon is a szuperfoszfát az, 
amely mondhatnánk Hazánk minden 
talaján egyformán beválik, használja 
nagybirtokos, kisbirtokos egyaránt,

sajnos azonban, még igen messze 
vagyunk attól, hogy a külföld ha
talmas mülrágyafogyaszfását még 
csak meg is közelítsük.

Az idei jótermés lehetővé teszi, 
hogy a magyar mezőgazdaság job
ban felkarolja a műtrágyázást, az 
elmúlt évek visszaesése is indokolja, 
hogy megadjuk a talajnak azt a 
fontos növényi tápanyagot, amit a 
kalászosokkal évente nagymennyi 
ségben kivonunk és ami a buzaki- 
vitel révén a magyar mezőgazdaság 
részére véglegesen elveszett.

i

Mérsékelik a használt boroshordók 
adőváltságát

A Kormány legulóbb megakadta a hordók vámmentes 
behozatalát.

A várható nagy bortermeléssel 
kapcsolatban több irányban is tör
téni olyan intézkedés, amely a ter
melőt megóvja a bortermeléshez 
szükséges ipari cikkek megdrágulá
sától é.s az árak letörésétől. Külö
nösen a hordókérdés okozott súlyos 
gondokat s ezért a kormány lég 
utóbb megengedte a hordok vám- I

mentes behozatalát. Most a pénz
ügyminiszter újabb rendeletet adott 
ki, amelyben a használt boroshor
dók behozatali forgalmában meg 
állapított 12 százalékos adóváltság- 
kulesot az év végéig 7 százalékra 
mérsékelte, A kedvezmény kizáró 
lag keményfából készült, használt 
hordókra vonatkozik.

Az idő matatja, mi az igazság

fe Alsóvárost Szent Antal Egyházközség 
az Alsóváros! Olvasókör és a Bácska Sport 
Egylet rendkívüli közgyűlésén a volt fe- 
rencrendi plébános visszahelyezéie mellett 

foglalt
Tegnap este 8 órakor nagy ér 

deklődés melleit tartotta meg együt- 
, tes rendkívüli gyűlését u Szent An

tal Egyházközség képviselőtestülete 
: az Alsóvárosi Keresztény Olvasókör 

és a Bácska Sport Egylet választ- 
j inánya dr. Kocsis János városi ta

nácsnok, vitéz Ócsay József és 
Buchmann Jakab egyesületi elnö
kök vezetésével.

A gyűlésnek egyetlen tárgya volt 
és pedig az egyesületek egyöntetű 
állásfoglalása P. Jugh Miklós, a 
Bajáról Mohácsra áthelyezett szent- 

i ferencrendi plébános visszahelyezte- 
i tése érdekében szükséges intézke- 
■ dések megtétele.

Az egyesületek vezeiői a közgyü-

i

állést.
lésből kifolyólag a jelenlevők lelkes 
helyeslésétől kísérve határozatot 
hozlak, hogy P. Jughnak Bajára 
való visszahelyezésén teljes igyeke 
zetlel dolgozni fognak, utalván arra, 
hogy a volt egyházi elnök távozá
sát az egyesületek igen súlyosan 
érzik. A rendkívüli közgyűlésről a 
következő táviratot küldölték P. Jugh 
Miklósnak :

„Szeretett plébánosát és el
nökét mai üléséből köszönti és 
mielőbb visszavárja az Alsóvá
rosi Szent Antal Egyházközség 
képviselőtestülete, az Alsóvárosi 
Keresztény Olvasókör választ
mánya és a Bácska Sport Egy
let."

Ha viszaemlékezünk életünk fo 
lyamára, számos olyan dolog jut 
e£"'"nkbe, ami hirtelen feltűnt, ami
hez nagy reményeket fűztünk, de 
amilyen hirtelen jöjl, olyan hirtelen 
le is tűnt. Ugyanezt tapasztalhatjuk 
a mezőgazdaságban is. Hány olyan 
varázsszeri, hány olyan csodagépet 
gyártottak és ajánlottak, aminek ma 
már a nevét sem tudjuk A gaz
dáknak közismert konzervatizmusa

jó védekezés az ilyen múló talál 
mányok ellen, sok felesleges kia
dástól óvja meg őket.

Ezzel szemben azonban vannak 
nem kis számban olyan találmányok, 
olyan szerek és eljárások is, áme 
lyek kiállották a legszigorúbb bíráló, 
az idő kritikáját is. így ina már több 
mint fél évszázada annak, hogy a 
legelső műtrágyát, a szuperfoszfálot, 
Magyarországon először alkalmaz-

Elmozdította a piacról a rendőrség a 
helyrendezö Treszka nénit.

egy-két darab gyümölcsöt, ami 
j az élelmes öregasszonynak cse

megét jelentett. Mivel azonban 
‘ az ilyesmibe a rendőrségnek 

is beleszólása van, Treszka 
nénit mintegy másfél héttel 
ezelőtt felszólították önkénte-

A piac Treszka-néni néven 
ismert gyakorlati öregasszonya 
gondolt egy merészet és fel
csapott a piacon helyrendező
nek. Tette pedig ezt azért, 
mert igy mindenkitől kapott 
egy-egy marék túrót, vagy

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Éltszert órái ajándéknak.____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél 

Erzsébet kiráíyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

Mindenféle arany é.s 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 jár* férfi és női karórád 7 évi iútélléssal már 6 pengólól.

és brillíánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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sen kijelölt piaci pozíciójának 
elhagyására. Megállapítottuk 
tehát, hogy Treszka-néni nem 
Uralkodórtője már a piacnak 
és fökéht nerti áll a2t hogy 
(igybuzgóságáért pénzt kapott 
volna.

A belügyminiszter 
hozzájárult Pécs új 
rendőrségi épületé
nek felépítéséhez.
Pécs város legutóbbi közgyűlése . 

elhatározta, hogy a városházán ösz- 
szezsufolt rendőrség korszerű el
helyezésére uj rendőrségi palotát 
épít. A telket a város ingyen bo
csátja rendelkezésre, az építkezés 
200 ezer pengős költségét pedig, 
emelyet majd leírnak abból a 450 
ezer p&ngőből, amellyel Pécs tar
tozik az államnak rendőrségi hoz
zájárulás címén, Pécs a MABI köl
csönéből biztosítja. A városi köz
gyűlés határozatát felterjesztették a 
a belügyminisztériumba, ahonnan 
most érkezett meg a kedvező vá
lasz, hogy a belügyminiszter a pénz
ügyminiszter meghallgatása után en
gedélyezte a pécsi rendőrségi palota 
megépítését.

A város vezetősége a miniszté
rium leirata alapján a legsürgőseb
ben kiírja a tervpályázatot, hogy az 
építkezést, amely újabb munkaal 
kaimat jelent, már az ősszel meg- 
kezdhesék.

HÍREK
— ÉlesISvészet. A katonaság 

augusztus 11-én a sükösdi harcsze 
rü lőtéren éles lövészetet tart Lő- 
irány : Rém felé. A lövészet kez
dete reggel 7 órakor, vége 18 óra
kor. A rendőrkapitányság figyelmez
tet mindenkit, hogy a fentirt időben 
és helyen való megjelenéstől saját 
testi épségének megóvása érdeké
ben tartózkodjék.

— Helyreigazítás. A nemzeti 
jövedelemelosziásról szóló tegnapi 
vezércikkünkbe hiba csúszott be; a 
nemzeti jövedelemről szóló összeg 
ezer milliókban értendő.

— Minden francia katonai tit
kot kiszolgáltatnak a szovjetnek. 
A francia hadügyminiszter utasítást 
adott arra, hogy Szovjeloroszor- 
szággal közöljék az uj francia lég- 
elháritó ágyú terveit. Az uj ágyút 
jelenleg két cirkálón próbálják ki.

— Ilyen is előfordul még a 
huszadik században. Másfél évvel 
ezelőtt Pécsett a Temető utca egyik 
házában „Ördögűző" szekta alakult, 
Azóta éjszakánként hangos kiáltá 
sok zaja verte fel a környék csend
jét. A különös csoport tagjai fél
órákon át vesszőzték egymást, hogy 
a „rosszat kikorbácsolják". Több 
feljelentésre a rendőrség is nyomo
zást indított, amelyek során kide
rült, hogy az ördögűző szektának 
150 tagja váh. A pécsi rendőrség 
feloszlatta a különös szektát.

Gyakran vimatérö stMcw- 
rulas,

rossz emésztés, v istagbélhurut, fel 
íuvódÁs, oldalié já«. légzési eavaf, ■ 
szívdobogás, fejnyoinás, tülzugás, 
szédülés és lehangoltság esetén a 
természetes ,„Ferenc József** kese
rűvé gyorsan megélénkíti a gyomor 
és a belek működését, az einésá 
test rendbehozza, megszabadítja az 
embert a kellemetlen érzésektől s 
tiszta fejet és nyugodt alvást te
remi. Számos kiváló orvos a 
Ferenc József vizet bélféregüzőkú- 
ráknál is igen jó eredménnyel al 
kalmazza.

- Erős költözködést lázt ho
zott Bajára az augusztus. Már az 
egész elmúlt héten mozgalmas volt 
Baja. Bútorokkal rakott társzekérek 
jelentkeznek egyre másra a bajai 
utakon. Szembetűnő a költözködést 
lár. a kiscsávolyi tisztviselőfronton, 
ahonnét egyhamarjában nem jelen
tettek annyi lakásváltozást, mint a 

j legutóbbi két napon. A rendőrségen 
i számtalan lakásváltozást jelenteitek 
. be és ezekből megállapították, hogy 
i az idei augusztusban szembetűnően 
j sok bajai család költözködött.

— Felrobbant két világháború
ból származó 28 centiméteres löve
dék az olaszországi Gorizia köze
lében egy mezőn. A robbanás há- 

| rom embert megölt, keltőt pedig 
■ súlyosan megsebesített.
i — Fegyveres katonai osztagok 

kisérik a hadgyakorlatra bevonuló 
francia tartalékosok vasúti koosijait, 

I nehogy a tartalékosok útközben az 
| internacionalét énekeljék.

— Futballmérkőzés villanyfény 
mellett Pécsett. Szombaton este 
fél 9 kor a Mecsek FC (volt Bara
nya Somogy) rendeli meg Magyar
országon az első villanyfény melletti 
futballmérkőzést. A Mecsek FC-nek 
a Phíibus lesz az ellenfele. Nagy 
érdeklődés kíséri ezt a premiert, 
amelynek keretében az egyesület 
szabadtéri hangversenyt is rendez, 
amelyen a budapesti Operaház több 
tagja is fellép. A Máv 33 százaié 
kos vikendulazást engedélyezett, 

| amelynek jegyei ma déltől hétfő 
| déli 12 óráig érvényesek.

— Megjavul az osztrák-magyar 
árucsere aránya. Ismeretes, hogy 
Wínckler István kereskedelemügyi 

: miniszter a közelmúlt napokban 
• Bécsben fontos gazdasági lárgyalá- 
i sokat folytatott. A tárgyalásokról a 

kereskedelemügyi miniszter elinon* 
| dotta, hogy a Magyarország és 

Ausztria közölt lebonyolított keres
kedelmi forg 'óin az utóbbi idők 
ben a mi hátrányunkra nagyon 
eltolódott.

Annak ellenere, hogy a régebbi 
megállapodás szerint Ausztria más 
félszer ántiyi árut tartozott volna I 
tőlünk átvenni, mint amennyit mi 
neki szállítottunk, az utóbbi időben 
Ausztriának Magyarországba irá
nyuló kivitele meghaladta a mi ki
vitelünk értékét. A miniszter tár-

Utcai 2 szobás 
iakásfürdötzobával 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2 , házmesternél.

gyalásai alapján remélhető, hogy a 
magyar-osztrák árucsere a jövőben 
igazságosabban fog megtörténni.

— Holnap lesz Érsekcsanádon 
a Bokréta-nap. É rsekcsanádon hol
nap lesz1 a Bokréta-nap és az Or- 

' szágzászlóavatási ünnepély. Délután 
| 4 órakor lesz az országzászlóavatási 

ünnepély. A Gyöhgvösbokréta mű" 
sora délután 5 órakor kezdődik a 
községháza udvarán. A gvöngyös- 

| bokrétában az uszódi és kunszent- 
miklósi gyöngyösbokrétá ok is köz
reműködnek. Az ünnepség iránt, 
mely igen szépnek Ígérkezik Baján 
is nagy az érdeklődés. Ugyancsak 
holnap délelőtt 11 órakor nyílik 
meg Csanádon a népművészeti ki 
állítás.

— Szerbesitenek megszállott 
Bácskában. Bácsalmás község elöl
járóságához tömegével érkeznek a 
megszállott területi jegyZőségekfÓl 
az anyakönyvi névátirások. A na
pokban egy újvidéki tekintélyes 
család Szente nevét Simecre szer- 
besitette.

URÁNIA
«3==í .-“3« <K~=Í

Augusztus 1-én, szombaton

Augusztus 2-án, vasárnap

S e h i r I a y T e m p I e

Napsugárka
cimíi bűbájos filmben.

• Ezt megelőzi:

Aki a montecarloi 
bankot robbantotta

Kalandos film 10 felvonásban.

H i r a d á

. — Az izr. egyházközség ülése.
1 A bajai izraelita egyházközség hol- 
, nap érdek es gvülést tart. Ez alka 
; lommal tárgyalják dr. Péner Miklós 

főrabbinak ügyet. Rendkívül nagy 
az érdeklődés.

— Gyomor* és bélbajoknál, a 
máj és az epeutak megbetege 
dés81ilél, reggel felkeléskor <-gy po
hár v: I dí „Ferenc József** keserű 
viz kortyonként elfogyasztva remek 
termésül alkotta hashajtó I

I .ap tulajdonos :
#«. Í?N6Z’V LEHEL.

Olcsó
tűzifa eladás 

KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL, 
MÁTYAI VENDÉGLŐ MELLETT.

Uüy anolt aug. 2 án cca 
40 000 kéve rőzse önkéntes 
árverésen való ELADÁSA 
Árverés délután 3 órákkor

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

Szentisivánon,
KsSCfioflO Mária utca 6 sz. alatti 

családi ház 
füszerüzlelteí és trafikjoggal,

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



4 taaó. augusztus 2.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnaldu. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195.

g vékony lágy dorong ' 17 P 
vékony kemény dorong 30 P

S aprított lágyfa q-kent 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és apritva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Lágy baltázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva I

Kutgyürü 
Cementcsövek 
Cementváiyuk

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyait cserép 
Fával égeieltmesz

Portland cement 
Ültökül fehér cem. 
Elszigetelő 

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

lemez

É I® T KE C Szénkereikedelmi 
W E rí I & s> Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t'unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Grimhut és Társad a

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

július 27-töl augusztus 3-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

A Máv. menetrend május 15-től:

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos

Érkezés
Honnan? Indulás

Hová?óra perc óra perc

7 | 09 Gara 4 40 | Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

40
Budapest, Kiskunhalas, Bácsalmás, Kiskunhaljts

Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd.

57
Bácsalmás, Kiskunhalas.

Bátaszék 9 Budapest

Í4 01
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs
/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár
/6 47 Pécs, Bálaszék, Baja >4 | 15 Hercegszántó

/8 03- Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, Bátaszék, Pécs,

Bátaszék 18 55 Sárbogárd, Budapest

“1 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, CsiMria 23 55

Bácsalmás, K skunhalaa, 
Budapest, Csikéria

231 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár,

Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ SZabÓttal
a nycmdavállalat. (Sugovicapart).

Bakaoek ét Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvwmntírfi Urnáéi. Ooldb. rtfer kftnv cMMban Bal


