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A nagy magyar 
egység.

Hosszú évek óta nem volt 
annyira egységes a magyar 
nemzet, mint abban az ideges 
feszültségben, mely olimpikon
jaink sorozatos balsikere nyo
mán támadt.

Százezrek és százezrek les
ték, várták a híreket a rádió 
mellett s amikor verseny futóink 
vereségéről megérkeztek a 
romhirek, azokat, szinte óme
neknek vettük s azt hittük, 
hogy a német olimpiászra olyan 
emberi kiválóságok vonultak 
fel, hogy azokkal nem vehet
jük fel a versenyt.

A depresszió után szinte 
leírhatatlan ölöm fogla el az 
egész nemzetet, amikor végre 
megérkezett a hír, hogy bir
kózóink a világ legjobb sport
emberei között is megállták a 
helyüket s megszerezték ha
zájuknak azt a dicsőséget, 
hogy az olimpiai bajnokságot 
jelentő magyar zászló felröp
pent a magasba.

Zombory Ödön és Kárpáti 
Károly birkózó-atlétáink sze
rezték meg az első magyar 
olimpiai bajnokságokat, me
lyekhez reméljük, még több 
bajnokság is fog járulni.

Csodás ellentétekből áll a 
világ.

Míg Spanyolországban az 
ugyanazon nemzet fiai belső 
polgárháborúban véresen mar
cangolják egymást, azalatt Ber
linben békés versenyre gyűl
tek össze a világ nemzetei, 
hogy az évezredes görög olim
piai versenyek mintájára ösz- 
szemérjék sportszerűen erejü
ket.

Reméljük, hogy az a vesze
delem, mely a spanyol forra
dalom árnyékában meghúzó
dik, anélkül fog elmúlni, hogy 
európai veszedelem váljék be
lőle s győzni fog az a szellem, 
mely a berlini olimpiász felett 
lebeg s amely a népek békés 
megértését, nemes versenyét 
jelenti az egyeteipes emberi 
célok érdekében.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Angol világriadó a magyar revízió 
érdekében a Times első oldalán.

A Times mai száma az első 
oldalon az angol képviselőház 
valamennyi pártja között meg
osztó 35 tagjának aláírásával 
levelet közöl. Magyarország — 
Írja a level — állandóan azon 
igyekezett, hogy szomszédai
val valami modus vivendit ta
láljon és a magyar miniszter
elnök több Ízben kifejezte azt 
a kívánságát, hogy a zöldasz
talnál kerüljön a kérdés tár
gyalásra.

Ez a kívánság a kisantant- 
nál nem talált visszhangra. A 
kisantantnak ez a magatartása 
nagyon sajnálatos. — A levél 
aláírói sürgetik, hogy a Nép- 

l szövetség az idevágó 19. cikk 
alapján igyekezzek összehozni 
Magyarországot és a kisan-

Mesátiapitotta a ppstsisssgatósás az új 
hajat posta&imidehség Olykorét.

Jelentettük, hogy a bajai posta- 
ügynökség augusztus 7 én megkezdi 
működését az Erzsébet királyné utca 
63. szám alatt berendezett postaki 
rendeltségen.

Az ügynökség 8—12 ig és 14—18 
óráig tartja hivatalos óráit, mely idő 
alatt pénzfelvételek tekintetében 17 
óráig, ajánlott levél, csomag, táv 
iritfeh’étel s távbeszélő terén pedig 
18 óráig működik. Kézbesítést ille
tőleg kézbesíti hivatalában a Szállás 
és Homok város azon utcáiba szóló 
osomagküldeményeket, mely utcák

Újabb világbajnokságot nyertünk 
Berlinben.

Alijj lengette még a berlini síél 
a győzelmi árbócra kétszer is fel
futó magyar nemzeti lobogót, alig 
hallatszottak el nemzeti imádságunk 
fenséges hangjai már is uj öröm hir 
dobogtatta meg szivünket.

Elek Ilona megnyerte a törvi 
sás világbajnokságát. Elek Ilona 
győzelmét nagyra kell értékelni, 
mert nem kisebb nagyságokat gyó 
zott le, mint Helene Msyer világ- 
bajnoknőt és Ellen Preiszt, a losan- 
gelesi olimpiász győztesét 

tant államokat a fennálló ellen- 
j tétek békés rendezése céljá- 
; tói.
i Az alsóház külügyi vitája 
során Loyd George megállapí
totta, hogy Magyarországgal 
szemben nagy hibák történtek 

: és az ország egyes részeit 
igazságtalanul juttatták Cseh
szlovákiának.

A Timesben közölt levél 
aláírói Lloyd George felszóla
lására hivatkoznak és hozzá
teszik, hogy annak megállapí
tása tökéletesen helytálló és 

i ugyanaz áll Magyarország más 
részei:e is egyéb kisantant- 
államokkal kapcsolatban, amit 
senki sem vitathat el, aki csak 
valamicskét ismeri a Közép- 

| Duna medencéjét.

ban közvetlen voltuk miatt a kocsi- 
kézbesitő járatok nem kézbesítenek. 
Ezen utcákba ugyanis eddig csak a 
csomagok szállítóleveleit kézbesítet
ték le s a címzettnek kellett azok
nak a postáról való elviteléből gon
doskodni. Az ügynökség felállítása 
folytán tehát lényegesen könnyebb 
lesz érdekelt városrészek lakói ré
szére csomagjaiknak a postáról való 
elvitele, miután azokat az Erzsébet* 
királyné utcai ügynökségtől kell át
venniük.

Másik nagy örömünk Siabo 
Miklós 1500-as futónk döntőbe 
jutása, aki az olasz világrekorder 
Bftccali mögött másodiknak futott 
a célba. 1000. méteren még ötödik 
volt Szabó, de azután fokozatosan 
jött előre és a célegyenesbe fordul
va óriási lendülettel futott mege 
lözve mindenkit és Beccalival tel
jesen egyforma idővel 3:55.6 mp. 
ért a célba. Reméljük, hogy a dön
tőben ugyanígy megállja a helyéi.

Iglói második magyar futónk 

élete legjobb idejét kifutva sem tu
dott a döntőbe kerülni.

Öttusázóink is előre törtek: 
Orbán negyedik, Rartha hetedik 
és Balázs huszonharmadik. Bariba 
előretörése különösen nagyszerű, 
mert a 36 ik helyről egyszerre a 
7 ik helyre küzdötte fel magát A 
tői vívás egyéni versenyeiben mind 
három magyar versenyző a döntőbe 
került

Maszlay kitünően vívott és veret
lenül került tovább.

Bay rét ves/.tességgel még Hát- 
SZeghy egy vereséggel került to
vább.

A nemzetek pontversenyében ed
dig : 1 Amerika, 2. Magyarország, 
3. Svédország, 4. Észtország, 5. Né
metország.

Owens, a néger csödafutó olim
piai rekorddal nyerte harmadik 
bajnokságát. A 200 méteres sík
futást 20.7 rnp el futotta és uj olim
piai rekordot állított fel. 2. Robin
son (USA) 21.1 mp. 3. Osendarp 
(Holland) 21.3 mp.

Diszkoszvetésben az olasz Car- 
penter 50.48 méteres dobással olim
piai rekordot javítva lett az első. 
2. Dunne (USA) 49 36 m. 3 Ober- 
verger (olasz) 49 23 m.

Ma reggel Budapesten 
a Szentjánoskőrházban meg* 
halt dr. Sándor Imre bajai 

ügyvéd.
Ma reggel Budapesten elhunyt 

dr. Sándor Imre az. ismert és te
kintélyes bajai ügyvéd és a város 
törvényhatósági bizottságának tagja.

Dr. Sándor Imre már hosszabb 
idő óta súlyos beteg volt és égési 
ségének helyreállítása céljából a 
Szentjánoskórházban keresett gyó
gyulást. Dr. Sándor Imre halála Ba
ján mindenütt nagy részvéttel ta
lálkozik.

A temetés ideje felől még nem 
történt intézkedés, családja úgy ér
tesülünk, Bajára hozatja holttestét.

Katonai diktatúra Görögországban

Görögországban ismét felborult a 
helyzet. György király hozzájárulá
sával a miniszterelnök katonai dik
tatúrát hirdetett a kommunista előre
törések miatt. A hadtestek parancs
nokai csatlakozásukat jelentették be 
a kormány politikájához.
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Lezuhant a töltésről és lábát törte 

egy vasúti pálvamunkás.
Könnyen végzetessé válható 

súlyos szerencsétlenség ért 
tegnap délután öt órakor egy 
vasúti pályamunkást. Kassai 
Mátyás szebényí születésű ba
jai lakos a vasúti síneknél a 
töltésen dolgozott több társá
val együtt.

Az egyik sínpár az elhelye

A hajai és bácskai áilatgazdaságok 
előszeretettel nevelik a sertéseket 

a tejtermékekkel.
Megnövekedői a bajai Rédey-tejiiiem forgalma.

Szakértők hosszú megfigyeléseken 
alaputó megállapítása, hogy az ál- 
lalgazdaságokban a fejet és a tej
termékeket igen eredményesen tud
ják felhasználni.

Hogy a kísérletezés mennyire 
gyakorlati irányú és bevált próbál 
fcotás, bizonyítja az a körülmény, 
hogv különösen a sertéseknél min
dig rendszeresebben alkalmazzák a 
tejjel nevelést. A fejlődésben levő 
malacoknál egy két hónap alatt a 
lefölözött tej és iió kitűnő ered 
ményeket hoz.

Mióta tudományosan is kimutat

Közepes lesz a termés Bácskában — 
jelenti Ssrffv Elek gazdasági felügyelő.
A város közigazgatási bizottságé 

nak ülésén Sárffy Elek gazdasági 
felügyelő megállapította, hogy Bács 
kában az idén közepes l- rmésered- 
ménvekre van kilátás.

— A gabonafélék cséplése a be 
fejezőihez közeledik, a termésered
ményekben mull hónap óta váltó 
zás nem állott be. A buz.aszemeket 
a gabonaszipoly sok helyett igen 
megrágta, a hirtelen érés követkéz 
tében sok az apadt szem. Minő
sége, sikértartalma jó. A rozssze
mek elég teltek, minősége jó. A 

zésnél majdnem ráesett és 
Kassai, hogy a veszedelmes 
helyzetet kikerülje, félreugrott, 
még pedig olyan szerencsét
lenül, hogy lezuhant a töltés
ről és a jobb lábán a sipcsontot 
eltörte,

A mentők súlyos sérüléssel 
szállították a közkórházba.

lak a lefölözött tejnek a hasznát, a 
Bácskában jól ismert Rédey-féle ba
jai tejüzem forgalma igen megnöve
kedett.

Az elmúlt hónapokban szinte hi
hetetlen mennyiségű megrendelést 
kaptbk helybéli és vidéki sartésgaz- 
daságokból. A mindössze pár fii 
lérbe kerülő olosó és kitűnő sertés 
tápanyag gazdaságos és bevált ser 
tésnevelési mód és ez. az oka, hogy 
már a magángazdaságokban is igen 
népszerű lett a Rédey féle iró és 
savanyu tej.

zabok aratása befejezve, a termés 
jó közepes.

A tengeri a nagy forróságban 
szenvedett, de a kiadós esőre fel
elevenedett s jó terméshozamot 
Ígér.

A korai burgonya érés alatt van, 
a kései burgonyát az eső felüdi 
tette, de félő, hogy a nagyon szá
raz tövek csírázni kezdenek.

A vetett takarmányok fejlődését 
a nagy meleg hátráltatta, de most 
felüdültek és biztató eredményeket 
mutatnak.

A réteken a sarjuképződés meg 
álll, igy nagyon gyenge termésre 
van kilátás. A legelők kisültek

A kerti vélemények szintén meg 
sínylették a nagy hőséget.

A szőlők a nagy melegben sok 
helyen megsüllek és a fekete rőt 
hadás lépett fel, úgy hogy a kár 
elég tetemesnek látszott, de az üdítő 
esőre helyre jönnek, terméskilátá
sok közepesek.

A Magyar Vörös-kereszt Egylet 
békemuakája.

Közli : LEGÁNY DEZSŐ.
a Magyar Vöröskereszt Egylet soproni

Huszonkét éve volt e napokban, 
hogy a világháború kitört s közel 
4 és féléven keresztül vérzuhatagok 
és könnytengerek lepték el a földet. 
Az emberiségre zuduló vérzuhata 
gok borzalmait csökkenteni és a 
könnytengert csökkenteni a Vörös
kereszt Egylet feladata volt.

A világháború borzalmait végig
szenvedeti emberiség tudatában a 
Vörös-kereszt Egylet úgy él, mint a 
háborútól elválaszthatatlan intéz
mény. A hadba vonullak és család
tagjaik utolsó szalmaszála volt a 
Vörös kereszt, mert a háború pusz
tításai közölt a Vörös-kereszt jelen
tette az életet. A sebesültet és be
teget, a hadifoglyot és internáltat a 
Vörös-kereszt vette pártfogásába és 
mindig azon igyekezett, hogy vissza
adja őt az életnek és visszaadja őt 
családjának.

A Vörös-kereszt megalapítója, Du- 
nant J. Henrik svájci állampolgáris 
a háború öldöklő angyalát akarta 
megállítani akkor, amikor a Vörös 
kereszt gondolatát felvetette. De 
ugyancsak ő hangoztatta már azt is, 
hogy a Vörös-kereszt munkája a 
békében sem szünetelhet s azt az 
általános emberszeretetnek kell irá
nyítania, Hiszen már 1849 ben, a 
solferinoi csatatéren látott megrázó 
kép, a 40.000 főnyi sebesült és 
halott váltotta ki belőle.

A mezőgazdasági munkásviszo 
nyok jók, munkaalkalom van ele
gendő. Az aratók nyári keresete 
megfelelő.

Egyben bejelentemi, hogy a hó 
végén Németország részére a megye 
minden községében a Hangya sző 
vetkezet á Ha t ért ék esil ő osztálya lo 
vakat sorozott, amelyeknek átvétele 
augusztus hóban történik meg.

városi választmányának ügyv. elnöke.
A világháború ulán az egyes 

nemzetek Vörös-kereszt egyletei és 
a Vörös-kereszt egyletek nemzet 
közi ligája mind áttérlek a nagy
arányú békemunkára. Nem feled 
keznek meg a Vörös kereszt elsőd 
leges feladatáról, hogy háborús ve 
szély esetén minden erejüket a há 
borús borzalmak csökkentésére for
dítsák s különböző intézményekkel 
és szervekkel felkészüljenek erre az 
elsődleges feladatra. De ugyanakkor 
összes intézményeiket és szerveiket 
az igazi emberbaráti békemunka 
szolgálatába állítják.

A világháború után bekövetke
zett nemzeti szerencsétlenségünk a 
magvar Vörös-keresztet is végrom 
lásba sodorta. De a Magyar Ifjúsági 
Vörös-kereszt Egylet megszervező
jének, vitéz dr. Simon Elemér ny. 
soproni főispánnak, a Magyar Vörös
kereszt Egylet újjászervező elnöké 
nek emberbaráti szive és agilitása 
és a magyar királyi kormány meg
értése lehetővé tette a Magyar Vö
rös-kereszt Egylet újjáéledését és 
uj felvirágzását.

Az újjáéledt Magyar Vörös kereszt 
Egylet mindenekelőtt zászlót bon 
tott országszerte és megkezdte a 
megyei és városi választmányok és 
íiókt gyleiek újjászervezését és a 
lagok toborzását. Az egyes tagoktól 
igen csekély (Budapesten évi 3, vi

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossaankedást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jőtőlltasal mér 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briffiánaicőveket a legmagasabb áron veszek.
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Mélyen tisztelt Üzletfeleinkkel ezúton 
közöljük, hogy öt évtized óta fennálló cé
günket WIESEL SÁNDOR urunk elhuny
téval is változatlanul fenntartjuk és az ed
digi szellemben vezetve, továbbra is kész
séggel állunk rn. t. Vevőközönségünk ren
delkezésére.

Iroda : Haynald u.
Teleíoiiszám : 

déken legalább évi 1 P a tagsági 
díj) anyagi áldozatot kivári, de 
ezekből a csekély anyagi hozzájá
rulásokból is egyre-másra állít ja fe-l 
különböző emberbaráli szerveit és 
intézményeit.

Alapszabályszerü kötelessége a 
Magyar Vörös-kereszt Egyletnek az 
elsődleges, háborús, vagy háborúval 
összefüggő célok mellett, hogy köz
jótékonysági tevékenységei fejtsen 
l» i a gyermekvédelem, tüdővész, 
veiereás betegségek, alkoholizmus, 
szociális szegénygondozás megszer
vezése és vezetése terén valameny 
nyi jótékonysági (állami, váró i és 
társadalmi) intézménnyel karöltve. 
További feladata, hogy rendkívüli 
szerencsétlenség, nevezetesen árvíz, 
tűzvész, ínség, járvány eseteben f<> 
ko/.otl segítséget nyújtson. E célok 
.-s feladótok elérésére kórházakat, 
< polónői intézeteket, üdülőket stb. 
fart fenn és felhasználva nemzet
közi összeköttetéseit minden ember- 
baráti megmozdulást erkölcsi és 
— szükség esetén — megfelelő 
anyagi támogatásban részesít.

A Magyar Vörös kereszt Egylet 
vidéki szervei a társadalmi egész
ségügy, a menlésügy, a szociális 
munka, a nemzetközi szociális szol
gálat és az ifjúsági Vö ö; keresztes 
csoportok szervezése terén fejtenek 
ki széleskörű és eredményes tevé
kenységet. (Folytatjuk.)

MOZI.
Claudette Colbert, a nőies 

filmsztár.
Ha leszavaztatnák a filmlátogató 

közönséget, igen tekintélyes tábora 
lenne azoknak, akik a bájos Clau- 
dette Colbert mellett döntenének. 
A nőies nőnek nincsen a filmen 
még egy hozzá hasonlitható meg- 
személyesitője. A mai nőnek a régi 
értelemben vett eszményi uőies ti 
puntól való eltávolodásakor megnyug- 
taló Claudete Colbertben a modern 
nőies nőt látni. Sokoldalú színjét 
szó képessége ragyogó kerethez jut 
a hajai mozi jelenlegi műsorán. A 
titkárnőben. Claudett Colbert itt is 
győz nőiségével egyéni bájával hó
dítja meg a férfit. A film jó I

Kiváló tisztelettel :
WIESEL SÁNDOR és FIA | 

fatermelő és tüzifakereskedök
13. szám. Fatelep: Szenljánosi ut 7. i
42. (Sugovica pari)

Telefonszám : 195.

HÍREK
— Jubilál a bajai Tóth Kálmán 

Polgári Kaszinó. A bajai Tóth 
Kálmán Polgári Kaszinó ebben az. 
évben érkezik el fennállásának bet 
venötéves jubileumához. A jubileu 
mot a Kaszinó vezetősége össze
állította, nívós programmal fogják 
megünnepelni.

— Éles lögyakorlatok a sükSsdi 
lótéren. A katonaság ausz!us 13 án,

■ 14-én, 19 én és 25 én a sükösdi 
harcszerii lőtéren éles lövészetet tart.

\ Lőirány: Rém felé. A lövészet kez
dete reggel 7 órakor, vége 18 óra
kor. Fentirt időben a lőtér illet kö 
leiében való megjelenéstől saját testi 
épségének megóvása érdekében tar
tózkodj. k,

— Nincs Baján semmiféle ál
latvész. B ■ja város állategészség
ügyi helyzete júliusban szokatlanul 
kedvező volt. Az egész hónap fo 
lyamán semmilyen ragadós állatbe 
tegségel nem jelentettek a város te
rületéi ől, Németországba szállítottak 
húsz. Ausztriába tizenhat szarvas
marhát. Ausztriába százhatvan, 
Csehszlovákiába negyven darab ser 
lést vittek.

— Izületi csuznál és ischiás 
nál, íeuralgikus és arlhrilikus fáj 
dalmaknál egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserüviz, reggel 
éhgyomorra bevéve, gyorsan elő
mozdítja a gyomor és a belek mii 
ködését s igen könnyű, lágy szék 
letétet, jő emésztést és kellemes köz
érzetet biztosit.

— Előléptetések a bajai tan
ügynél. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a bajai kir. tanfelügyelő 
séghez beosztott Dr. Csipka László 
ideiglenes minőségű tanügyi fogal
mazó gyakornokot tanügyi aegédfo 
galmazózóvá nevezte ki. Horváth 
József irodasegédliszlet szolgálatlé
teiére a bajai kir tanfelügyelőséghez 
osztották be. Novay Ferenc baja-jó
zsefvárosi állami igazgató tanító kör 
zeli iskola felügyelőt a VII. fizetési 
osztály 3. lokozalába léptették elő, 
özv. Dancsné Maczkó Anna, Göncz- 
lik Veronika és dr. Walleshausenné 
Ivencz Irén állami helyettes tanító
kat segédtanítókká, Diera Hermin

Lenke állami segédtanitónől rendes 
tanítónővé nevezték ki

— Temploma van a bajai bap
tistáknak. A bajii baptisták uj 
im háza most készült el a Kádár
utcában. Ezt a körülményt vasár
nap az újoncok keresztelésével fog
ják megünnepelni. A két ev előtti 
emlékezetes baptista keresztelő, 
amikor a hármas dunai szerencsét
lenség történt alig néhány nappal 
későbbre esett.

— Nagymennyiségű röpcédulát 
dobtak le angol katonai repülőgé- 
gek Palesztina fölött, ezekben a 
munka megkezdésére szólítják fel 
az arab lakosságot.

— MUSSOÜni miniszterelnök teg
nap repülőgépen Velencébe érkezeit 
a Bienále kiállítás megtekintésére. 
A főpavillon meglátogatása után 
először a magyar csoport termébe 
ment az olasz miniszterelnök.

Vese-, hólyag-, prostata- és 
végbélbajoknál egy pohár termé
szetes „Ferenc József" keserüviz 
kiadós, híg iirülést és kielégítő 
emésztést eredményez, melynek kö
vetkezménye azután jóleső megköny- 
nyebbiilés szokott lenni.

— Fesleges Ausztria pénzügyi 
helyzetének idegen állampolgár ré
széről való ellenőrzése, ezért Rost 
van Toningen népszövetségi meg
bízott állása alól való felmentését 
kérte. Igazságtalannak tartja egy 
olyan állapot fenntartását amelynek 
előfeltételei hiányoznak.

SPORT.
Városközi uszóverseny 

Baján.
A MOVE bajai Társadalmi és 

Sport Egyesiisiilel rendezésében zaj
lik le f. hó 9 én d. e, fél 11 órai 
kezdettel Hódmezővásárhely—Baja 
uszómérkőzés. Versenyszámok : 800 
m. gyors, 200 mell, 100 hát, 100 
gyors, 7x50 gyorsstaféta és vizipo- 
ló mérkőzés.

Egyéb uszószámok 66 kétharmad 
fu gyors, mell, és háluszás valamint 
3x66 kétharmad fiú vegyesstaféta.

Laptulajdonoa :
or, íHín imt

BÁDOGOS

TSNGNCOT
FIZETÉSSEL FELVESZEK. 

SCHVARCZ, Mátyás király-tér 12.

Vennék egy rövid 
kereszthuros 

zongorát.
Cím a kiadóhivatalban.

Fizassen elő
a B3JA-BÚCS£ARA.
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Lágy baltáwtt fa
vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

éCuígyüíti
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁKYOSABB ftRBftM KAPHATÓ

@rünhut és Társa

A Máv. menetrend május 15-től:
B

"TÜ ez és Honnan? Inc ulás H o v á ?éra píTC óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 |32 Hercegszántó 5 20
Bálaszék, Sárbogárd. 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 1 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest

/I 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás .0 05 Baja, Bátaszék, Pécs

Z4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

IS 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

IS 27 Hercegszántó 14 38 Gara

IS 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

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 f 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

U OeldbMéer Irt

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS 1ÜZIFAKERESKEDÖK

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

Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.

fiö
‘S

í*4

vékony 
vékony 
aprított

lágy dorong 17
kemény dorong 
lágyfa q-ként

P 
P
P

30
3

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

| O T M Sxénkerejkedeimi
W I £ 3 Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement

Dunakav'cs kőpor falszigetelő
H teljes vbjíonban bármely állomásra és i unaparli rak-
Á Iá runkból niind'-n ni^íinyiségben házhoz szállítva.

Szókséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjiéit 

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

augusztus 3-tól augusztus 10-ig 
Dr. MAKRA', LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYO^DAVÁIAALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
nrnrrn 11 n uw hím—______________________

Baia.


