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Halyban nagyadévre 6 panfC
Halvban agy hónapra . . . 2 pengi

Kiscsávolyi 
problémák,
Kíscsávoly városrész agilis 

városatyái Lázár János igaz
gató tanító kezdeményezésére 
megbeszélést tartottak, melyen 
a kiscsávolyi és katonavárosi 
városatyák mindnyájan részt 
vettek.

Ezen a megbeszélésen Lá
zár János igazgató-tanitó be
számolt azokról a tapasztala
tokról, melyekre a városrész
ben telt kőrútján jutott s ame
lyek főként, az utcaszabályo
zási és kövezési problémákra 
vonatkoznak.

Mint érdekes megfigyelésről 
számolt be, hogy a városrész 
lakói a legszélesebb rétegek
ben nagy érdeklődéssel kísé
rik az utcanevek elnevezését 
s hogy a polgárság körében 
is él az a vágy, amelyet dr. 
Nikolausz Béla ügyvéd, bizott
sági tag felvilágosítása szerint 
az utcanevek rendezésére ki
küldött bizottság is a magá
évá tett, hogy az utcanevek 
lehetőleg őrizzék meg a régi 
hagyományok emlékét, a „Kor- 
sós“-utca maradjon „Korsós**- 
utca, mert abban az utcában 
valamikor híres fazekas mes
terek laktak.

A szépen fejlődő városrész 
forgalma napról-napra növek
szik, de nagyon hátrányos be
folyást gyakorol a fejlődésre 
a vasúti felüljáró hiánya.

Baja városa a vasúti közle
kedést illetően igen kedvező 
helyzetben van; a menetrendje 
sűrűn közlekedő vonatokból 
áll; de épen ez az egyébként 
rendkívül kedvező körülmény, 
a vasúti sorompó gyakori le
zárása miatt, igen erősen be
folyásolja az átjáró forgalmát, 
mé'’ pedig hátrányosan.

Évekkel ezelőtt volt már 
mozgalom a vasúti felüljáró 
elkészíttetése érdekében; az 
Államvasutak akkori nehéz 
helyzete miatt akkoriban a 
felüljáró megépítése elmaradt.

Azóta a forgalom a város
rész és a belváros között épen 
a Váradi Érsek-uton rendkí
vül megnövekedett s ez most 

nagyon kívánatossá teszi a 
vasúti felüljáró elkészíttetését.

A kíscsávoly—katonavárosi 
bizottsági tagok elhatározták, 
hogy a vasúti felüljáró meg
építése érdekében mozgalmat 
indítanak s úgy a város pol
gármesterét, mint az Állam
vasutak illetékes tényezőit a 
felüljáró megépítése ügyének 
támogatására felkérik.

Amikor a Kiscsávoly—Ka
tonaváros törvényhatósági kép
viselőinek mozgalmáról beszá
molunk, egyúttal megerősít
hetjük, hogy a felüljáró meg
építése nemcsak a szóbanforgó

Végre felvirradt nekünk is 
Berlinben.

Zombory és KárpáW as eísö magyar 
vitágbajreokok.

A tegnapi szomorú veresé
gek után végre szenzációs ma
gyar győzelmet röpített szét a 
rádió.

Legnagyobb reménységeink, 
hős birkózó fiaink váltották 
valóra minden álmunkat. Ha
csak rágondol az ember, bor
sódzik a háta, hogy míc oda 
küzdelmet kellett vivniok hős 
fiainknak a soha nem látott 
különböző színű, mondhatni 
félvad birkózókkal és más 
nemzetbeli Európa bajnokok
kal.

Éppen ezért tölt el még 
külön is bennünket ezen iga
zán világraszóló diadal, amely
ben megmutatták a nagyvilág
nak, hogy van bennünk őserö, 
törhetetlen élniakarás és nem 
félünk senkitől.

Kárpáthy könnyüsulyban 2 
rosszponttal indult a döntőbe, 
ami azt jelenti, hogyha csak

Madrid és a kommunisták helyzete 
egyre súlyosabb.

Sevillából eredő rádió hirek sze
rint Madrid helyzete egyre tartha
tatlanabbá válik. A közlések szerint 
Madrid körül mind szorosabban 
záródik ös«ze a felkelő csapatok 
gyűrűje. A spanyol főváros helyzete 

városrész, hanem az egész vá
ros érdeke is.

Sok belvárosi polgárnak is 
van ügyes-bajos dolga a Kis- 
csávolyban s az azontúl fekvő 
földeken, a gyors gyalog átjá
rás biztosítása tehát városi ér
dek is.

Kívánatos volna a kocsiköz
lekedés biztosítása is aluljáró 
építésével, de elismerjük, hogy 
ennek megépítése sok költség
gel járna, igy az adott viszo
nyok között jó megoldás leg
alább a gyalogátjárás akadály
talan biztosítása.

pontozással tud is győzői, ak
kor is olimpiai bajnok lehet.

Utolsó ellenfelével irtózatos 
küzdelmet kellett vívnia, de 
végre is maga alá gyűrte ellen
felét és első olimpiai bajno
kunk lett.

Zombory a légsulyban 4 
hibaponttal került a döntőbe, 
ami azt jelenti, hogy neki tuss- 
gyözelem kellett a bajnokság
hoz, derék magyar fiú ezt is 

I megszerezte és igy a légsuly
ban olimpiai bajnoka lett a 
szabadstilusu birkózásnak.

Midőn a legnagyobb, leg
büszkébb örömmel gondolunk 
e messzi távolból reájuk, biz
ton reméljük, hogy a homlo
kukat övező olimpiai cserfa
koszorún kívül, mint legilleté
kesebbek ők kapják meg elő
ször a Kormányzó ur által 
nemrég alapított Toldi-emlék- 
érmet.

válságos. — A különböző marxista 
szervezetek hangulata, a sorozatos 
vereségek következtében mind két
ségbeesettebbé válik. Mola tábor
nok felkelő csapatai újabb 10 km- 
rel nyomultak előre. De nemcsak 

Mola tábornok csapatai, hanem 
összes felkelő csapatok minden ol
dalról sorozatos győzelmek kicsika
rásával nyomulnak előre és küszö
bön áll Madrid elfoglalása.

A menekülők áradata hagyja el 
napról-napra Spanyolországot. Fő
leg németek és angolok vannak a 
menekülök közölt. Az angol mene
külők borzalmas részleteket mesél
nek el arról a vérengzésről, amelyet 
Lója városában a csőcselék által 
fellázított parasztság véghez vitt. A 
vérengzésnek mindenki áldozatul 
esett, aki ellen csak a legcsekélyebb 
gyanú volt, hogy gazdag vagy va
gyonos ember.

Róma nem tesz semlegességi nyi
latkozatot a spanyol kérdésben.

Hir szerint Róma értésére adta a 
francia külügyminiszternek, hogy 
nem hajlandó Franciaország felhí
vására semlegességi nyilatkozatot 
tenni, mert Franciaország tulajdon
képen már megszegte a semleges
séget, amidőn megengedte, hogy 
Spanyolországba hadianyagot csem
pésszenek be és a spanyol kommu
nista csapatok megsegítésére önkén
tes francia zászlóaljakat toboroznak.

Szentbtvánon készei
nek a búcsúi.

A felszabadulási évfordulóvalegye- 
lemben Szentistván közönsége kü
lön is ünnepet ül. Délpestmegyének 
néhány esztendő óla Bajához csa
tolt területe augusztus 20 án nem- 
csupán az első magyar királyt, de 
védőszentjének emlékezetét is ün
nepli.

A régi magyar község, bizonyos 
vonatkozásokban még ma is meg
őrizte patriarchális falusias jellegét, 
ami ilyenkor tűnik ki leginkább. 
Augusztus 20 án a hagyományos, 
nevezetes bucsuünnepséget a régi 
szokásoknak megfelelően ünnepük 
meg.

Az ünnepségre most lázasan ké
szülődnek. Egyelőre külsőségekben 
a házak csinosilásában nyilatkozik 
meg az ünnepvárás.

A búcsú azért valamit már még 
is veszitett hagyományos régi jel
legéből, A hires véres bucsuvereke- 
dések elmaradoznak. Mióta Szent
istván várossá lett, a legényekben, 
akik inkább a kullurálódás felé 
hajlanak, meg a rendőrség közel
ségét is respektálják, mindinkább 
alább száll a verekedési virtus.
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Leiövéssei fenyeget- 
te a iánoshaimai férj 

a feleségét.
Színes Vendelné jánoshal- 

mai asszony feljelentette a 
a csendőrségen férjét, mert az 
állítólag pisztolyt fogott rá és 
lelövéssel fenyegette. A csend
őrség megállapította, hogy a 
gyilkos szerszám hatlövetű 
rozsdás ócska forgópisztoly, 
melyben niég töltények sem 
voltak. Kérdőre vonták a bra- 
vuroskodó Színes Vendelt, aki 
ittasságával védekezett és azt 
állította, hogy nem emlékszik 
semmire s egyáltalában nem 
akart ölni.

Színes Vendelné ragaszko
dott ahhoz, hogy nem először 
került hasonló veszedelembe, 
férje már máskor is megfe
nyegette. A dolgok odáig bo
nyolódnak, hogy a családi vi
szályból végül is bűnügy lesz.

I

Kik kapják a város 
étkezési segélyét ?

A múlt esztendők szokásaihoz 
híven Baja város az idén is két 
helybéli főiskolai hallgató ebéd és 
vacsora segélyéről gondoskodik a 
Budapesti Menza Akadémika utján. 
Az étkezési segélyre pályázatot nem 
írnak ki, a város a saját hatásköré
ben fogja aa odajuttatást intézni.

Úgy értesülünk, hogy máris löb 
ben folyamodtak a menza segélyért, 
mely Célra a város 320 pengőt áldoz. 

Ősszel rendezik a 13 holdon 
aluli gazdaadósságokat.
A gazdaadósságok általános ren

dezése alkalmával a liz holdon aluli 
gazdák tartozása oly módon nyert 
rendezési, hogy a hitelező a tartozás 
egyrészét készpénzben, a másik ré * 
szét könyvjóváirás formájában kap- [ 
ta meg, mig a fennmaradó tartozást i 
50 évi lejárattal való kötvényesítés .

sel kívánnák rendezni, A gpzdaadós- 
Ságoknak ezt a részét eredetileg 
még a nyár folyamán kívánták reu 
dezni.

Értesülésünk szerint a gazdaadós- 
ságok konvertálása, illetve a tiz-

I

Balesetek előidézője lehet Baján piaci 
napokon ss erős kocsiforgalom.

: Ságnak, hogy piaci napokon a kocsi 
forgalmat valamiképen rendszabá
lyozzák meg.

Például úgy képzeljük, hogy más 
nagyobb városok mintájára Baján is 
un ;) lehelne valósítani a gondolatot, 
hogy a kocsiforgalmat a legnépesebb 
piaci órákban, U-hál kb. délelőtt 10 
óráig a mellék útvonalakra szoríta
nák. Ez az intézkedés a közönség 

1 szempontjából feltétlenül üdvös volna 
és a piaci árusok érdekeilsein sér 

| ti né.

A bajai piac forgalma már annyira 
megnövekedetl, hogy a piaci árusok 
már a piac uccák mindkét vonalát 
elfoglalják. A jövő menő kocsik a 
rengeteg járó kelő vásárló és áru 
siló tesíi épségét igy mindenképen 
veszélyezlelik. Nem egyszer a rend 
őrök éberségén múlott, hogy nem 
történt szerencsétlenség t. zsúfolt 
piacvonalon.

Mivel a helyzet igy mindenképen 
félő a közönség érdekében figyel 
mébe ajánlanánk az illetékes ható

Súlyos kerékpárszerencsétlenség 
o gróf Batthyányi-utcában.

Tegnap délután 4 óra tájban sú
lyos szerencsétlenség színhelye volt 
a Gróf Batthyányi utcának az Er
zsébet királyné útra nyíló szakasza. 
Ebben az időben Szaller Ernő ba 
jai honvéd kerékpáron igyekezett 
az. Atiila-ulca irányába.

A sarok közelében eddig meg 
nem állapított okból a kerékpár 
váza kellé törött és Szaller ívben 
repült ki az úttestre. A szerencsét
len fiatalember az esés következ.té

A közigazgatási bizottság mai ülése.
A balesetek hónapja

Baja város közigazgatási bizottsága 
ma délelőtt apatini Fernbach Bálint 
főispán elnöklésével tartotta meg 
auguszlus havi rendes gyűlését.

Az első beszámoló dr. Puskás 
Dezső h. polgármesternek jelentése 
volt, a város elsőfokú iparhalósá- 

holdnyi gazdák adósságának végleges 
rendezése minden körülmények 
közöli őszre halasztódik, mert az 
erre vonatkozó rendelettel illetékes 
körjök nem készültek el.

ben súlyos sérüléseket, koponya
alapi törést és belső zuzódásokat 
szenvedett.

A szerencsétlenség következtében 
a kocsi forgalmat nyomban megái 
lilotlak s a járókelők felemelték a 
földről a szerencsétlenül járt fiatal 
embert.

Szaller Ernőt dr. Grauaug Ár
min főorvos részesítette első segély
ben, majd az előhívott mentők a 
közkórháza szállilollák.

volt Baján a julius.
gának működéséről. A hatóság az 
elmúlt hónapban tizenhat ipariga
zolványt tiz iparengedélyt hetven
négy JjyAri munkakönyvét adott ki. 
A községi bíróság hetvenegy ügy
ben tárgyalt, büntetőparanccsal «liu 
téztek száznyolevannyolc ügyet.

Nagyobb érdeklődés kísérte a bi 
zoltág résészéről dr. Hollós J. rend 
őrlanácsos a város közrendészelé 
nek elmúlt hónapját ismertető jelen 
lését is

Júliusban az államrendőrség bajai 
kapilánysága százlizenhár* m bünti 
gyet iktatott. Bűnügyi megkeresés 
liz, bűncselekmény kilencvenhét fór 
dúlt elő. Eredményesen kinyomozlak 
hatvankét ügyel, folyik a nyomozás 
tizsnöt bűnügyben 20 e< ed nénytelen 
maradt.

Feljelentettek a rendőrségen négy 
venhárom lellesi közülük kinyo
mozlak huszonnyolcat. Előzetes le
tartóztatásban volt négy egyen. Be
jelentettek a mull hóban 2831 pengő 
kárt, ebből 1092 pengő megtérült.

Feltűnően nagyszámú, összesen 
harmincegy baleset fordult eiő Ba
ján júliusban. Az öngyilkosságok 
száma is négyre emelkedett. Volt 
egy tüzeset, két eltűnés. Államren
dőrségi kihágás volt nyolcvanig I, 
közigazgatási kihágás tizenkilenc.

Tíz bajai építőiparos
nak Ítélték oda a 
városi postabérház 
építkezési munkáit.

A városi postabél házban átalaki 
fásra kerülő Fischer féle üzlethe
lyiség építési munkálatait tegnap 
odaítélték.

A számvevőség véleményezése 
alapján a mérnöki hivatal a kömii 
vés munkákat Antalffy Ferencnek 
Ítélte oda, aki 4.225.80 pengős aján 
latot nyújtóit be. Az ácsmunkákat 
2.142.90 pengőért Szívós Ferenc 
építi.

A kőfaragó munkákat 182.20 pen
gőért Haogyási Béla kapta. A mű
kőmunkákat Grünhut és Társa vál
lalta 311.80 pengős összeggel. A bá
dogos és vezetékszerelő munkákat 
Rábl Béla végezi 545.74 pengőért.

A lakatos munkákat Illés György 
vállalta 1626.90 pengőért. Az asz 
talos és szegező lakatos munkákat 
Hantos József kapta 450 pengőéit.

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 iárő Mrfl ás nOi karórák 2 évi jótállással már 6 paripától,

és brühánsköveket a legmagasabb áron veszek.

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat
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A mázolást 139 pengőrt Epeijtsi 
József végezi. A szobafestő mun
kákat a 164 pengővel pályázó Va
dász. Aulainak Ítélték oda. Az üve
ges munkákat 233.20 pengőéit Far
kas Mihály kapta. Az építkezést, il
letve a bontást már megkezdették.

Az Országos Földbir- 
tokrendezö Bíróság 
működésének adatai

Most, amikor a telepítési törvény 
végrehajtási utasítását várjuk, talán 
nem lesz, érdektelen, ha az Oiszágos 
Földbirlokrendező Bitóság munkás
ságát áttekintjük.

A bíróság 1921 ben kezdte meg 
munkásságát s tizenöt esztendőre 
tekinthet vissza.

A házhelyrendezés folytán ke
letkezett házhelyek száma 259.733, 
a törpe és kisbirtokok szarna 426.088; 
ezek céljaira összesen kiosztott az 
0 szagos Földbirlokrendező Bíróság 
összesen 1,055.579 kai. hold, földet.

Ezek a számok igazoljak, hogy ha 
a földbirlokrendezés nem is oldoltu 
meg az igazságosabb vagyoneloszlás 
kérdését, mégis hozzájárult a gaz 
dasági feszültség levezetéséhez s 
részé van abban, hogy az országban 
rend és nyugalom uralkodik.

A bíróság munkájára jellemző, 
hogy 675.782 iktatott számot iutéz- 
tek el.

Tífusszal akarta kiirtani az 
idegeneket az amerikai fe

kete légió.
Deíroilban a fekete légió tagjai

nak letartóztatásakor a kihallgatá
sok aorán a légió egyik tagja ször
nyűséges tervet vallott be.

A letartóztatott ember elmon
dotta, hogy a Deíroilban lakó kül
földi kolónia minden tagját tífusz
fertőzéssel akarták kiirtani. A rend 
őrség a fekete légió viselt dolgainak 
nyomára jutott és a vezetőket le
tartóztatta. A lapok a legnagyobb 
felháborodás hangján emlékeznek 
meg a fekete légió sötét tei véről.

Halálosvégű tiltott 
műtét Dávodon.

A bácsinegyei Dávod községből 
beszállították a bajai kórházba Zel
ler Józsefné 28 éves asszonyt, aki
ről az orvosok megállapították, hogy 
tiltott műtétet hajtottak végre rajta 
és ebből lépett fel a súlyos vérméf- 
gezés. Minthogy a fiatalasszony 
menthetetlen volt, szülei hazaszállí
tották Dávodra, ahol pár papra rá 
meg is halt. A szerencsétlen asszony 
nem volt hajlandó megmondani, 
hogy ki követte el rajta a tiltott 
műtétet.

Az ügyészség elrendelte a nyo
mozást.
«—i  ............... .-■! . r i. i ■

— Megszűnt a közlekedés 
Marseilleban hétfőn este a tünteté
sek miatt.

Adókedvezményt 
kapnak a rokkantak.

Egy 1932 évi kormányrendelet 
adómérséklést k< t állapit meg a vi 
lághábom hősei részére és kimondja, 
hogy mindazokat, a legalább 25 
százalékos hadirokkant, hadiözvegy 
és hidiarváka*, valamint a Karoly 
csapatkereszt és vitézségi éremtu- 
lajdonosokal, akiknek az állami 
egyem sad. k együttes évi összege 
az 50, illetve a 100 pengőt nem 
haladja meg, a terhűkre előirt föld, 
ház. és általános ker«s ti adóból, 
valamint az. ezek után iáró állami 
törvényha'ósági és községi pótadók 
hol 10, 20, 30 százalékos adómér
séklés illeti meg.

HÍREK.
— Baj in a főispán. Dr. apatini 

Fernbach Bá'int főispán hivatalosan 
Baján időzik. A főispán elnökölt a 
város közigazgatási bizottságának 
ülésén.

— Építik a löteret. A szenljá 
qosi. uj lőtér építési munkálatait a 
már ismertetett döntés alapján hét
főn megkezdették.

— A bajai idegenforgalom. Ju 
liusban nyolcvannyolc külföldi ho 
nos ember jelentkezett a rendőrségi 
bejelentő hivatalban. Távozását je
lentette hetvenkét idegen állampol
gár. Lakhatási engedélyük rneghosz- 
szabbitásál há rman kérték.

— Növekszik a méhtenyésztők 
Száma. A Statisztikai Hivatal ki 
mutatása szerint a méhtenyésztők 
száma 1932 ben 31077; 1933 bán 
82 801 ; 1934 ben 34 134 volt. A 
méhcsaládok száma az 1932. évi 
213 073-ról 272 745 re emelkedett a 
kaplárakban ; 55 788 ról 57 956 ra 
a közönséges köpükben. Az évi 
méztermelés értéke állandóan 2 
millió pengő körül forog.

— A rádió előfizetők száma. A 
rádió előfizetők száma 1925. dec. 
31-én 16.927 volt ; ez a szám 1935. 
októberében 346 970 re emelkedett.

— Az ülő életműd következ
tében jelentkező bajoknál, külö 
nősen jóltáplált egyéneknél, a rég
bevált természetes ,,Ferenc József** 
keseéüvizzel — reggelenkéntt fél 
pohárral —gyakran feltűnő jó ered 
ményeket lehet elérni I

— 1,115.013 legyet fogott tu
dományos célból két tanársegéd. 
Az. Országos Közegészségügyi In
tézel egy éven keresztül légysürü- 
ségi vizsgálatokat végzett az ország- 
b n annak megállapítására, van-e 
valamilyen összefüggés az ország 
különböző vidékein, a házilégy-sü- 
rüség és a bejelentett tifuszmegbe 
tegedések száma között. A vizsgá
latokat nyolc községben, illetve vá
rosban folytatták le és a vizsgálati 
év alatt 1,115.013 legyet fogtak.

— Negyvennyolcórás általános 
sztrájk kezdődött Athénban. A kor
mány felszólította a hatóságokat, 
hogy minden eszközzel védjék meg 
a rendet.

Emésztési gyengeség.
vérszegénység, lesován yodás, sáp . dl- 
ság, mirigybe'egségt k, at cérnák, fu

I runkulusok eseteiben a természetes 
„Ferenc József** k eserüviz. gyorsan I

, szabályozza a belek annyira fontos
I működéséi és a vért biztosan fel- 

frissíti. Az o vosi tudomány számos 
vez.étfétfia meggyőződött ar;ól, hogy | 
a valódi Ferenc József viz mint

; alapos és kellemes hashajtó ni'nci,< j 
kitünően beválik, miért is szoptató

i nőknél elválasztáskor kiterjedten al
kalmazzák.

— Hatalmas zivatar vonult vé
gig Belgrádon, amelyet jégeső kö
vetett Csaknem félkiló .súlyú jég
szemek hullottak. A vihar nagy ká
rokat okozott.

— Hagy jégvihar Tolnában. 
Nagy iéfivihar vonult végig Magyar
kér, Kánya, Németegres és más 
tolnamegyei község fölött. Helyen
ként tyúktojás nagyságú jég is esett. 
A jégverés sok ház ablakát bezúzta, 
a szőlő- és tengeritermést teljesen 
elpusztította s a burgonyában és 
egyéb terményekben nagy kárt 
okozott.

Tizennyolc ember halt meg 
naps/urásban az Egyesült Államok
ban. Hétfőn elviselhetetlen volt a 
hőség az. egész országban.

(.aptulajdonos :
Dr. KNÉZY lEHtl..

BÁDOGOS

TAN0NC0T
FIZETÉSSEL FELVESZEK.

SCHVARCZ. Mályos király tér 12

Vennék egy rövid 
kereszthuros 

zongorát.
Cím a kiadóhivatalban.

tűzifa eladás
KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL, 
MÁTYAI VENDÉGLŐ MELLETT.

Ut>V'.rroll 2 án cca
40 000 kéve rőzse önkéntes 
árverésén való ELADÁSA 
Átver s délután 3 órákkor.

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

Szeutis! várion,
Mária utca 6. sz. aiatli 

családi ház 
füszerüz.lettel és Irafikjoggal.

Étdeklődni lehel : Mándity Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

Fizessen elő
a BAJA-BÁÍSKÁRA.



4 MMtó. augusztus 6.

Lágy baltázett fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fává! égetettmész

Kutgyiirü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
Uttökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más épitőanyag
LEGJUTAhVOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés FI o u n a n ? Indulás

Hová?óra ,..TC óra perc

7 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 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

01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

M 09 Ujdombovár 14 26 Bálaszék, Uidombovár

/6 47 Pécs, Bál a szék, Baja 14 15 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 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

”1 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

(Sóidbarger

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

§ vékony lágy dorong 17 P
vékony kemény borong 3© P
aprított lágyfa g-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

1* É B T E C Szénkeretkedelml
W Ett I Részvény tár.•saság

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és i unapaiti rak
tárunkból minden mennyiségben b á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 3-tól augusztus 10-ig 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovkapart).

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
plakát 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
IcőnwiMvomdÁiÁban Baja, ■■■■■■■■■


