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a politikai élet.
A nyár veszedelmesen kö

zeledik vége felé, a keresztek 
eltünedeznek a földekről, he
lyettük magas szalmakazlak 
gyülekeznek a tanyaépületek 
körül.

A nap is rövidül, az éjsza
kák kezdenek hűvösek lenni, 
az akácfák sárguló levele reg
gelenként beteríti már a fák 
alját, szóval mind olyan tüne
tek, melyek a bőséges nyár 
déli napsugara dacára az ősz
re emlékeztetnek.

Gömbös Gyula miniszterel
nök szabadsága lejáróban, 
egészsége helyre állt s most 
ismét átveszi a politikai élet 
irányítását.

Az ellenzék lojálisán beszün
tette az éles politikai szemé
lyeskedő harcol a miniszterel
nök személye ellen, de annál 
nagyobb buzgalommal igyeke
zett a Nemzeti Egység szer
vezkedését támadni.

Azon mesterkedtek sanda 
mészáros módjára, hogy a mi
niszterelnök és a párt szerve
zete, a miniszterelnök és a 
párt vezető emberei között j 
ellentéteket támasszanak, gon
dolván, hogy ha meg tudják 
rontani a viszonyt a párt szer
vezete és annak Vezére kö
zött, akkor a párt magától 
összeomlik s ezzel együtt el
veszti a miniszterelnök is a 
hatalmat.

Ez a törekvése az ellenzék 
sanda mészárosainak azonban 
nem sikerült; de nem is sike
rülhet, mert a párt belső élete 
annyira megtelt a Nemzeti 
Munkaterv altroista szellemé
vel, hogy külső mesterkedé
sek, képtelenek azt a harmó
niát megbontani, mely a pár
tot és Vezérét egymáshoz köti.

A spanyol és uiabban a gö
rög események kell, hogy min- 
dtii hazafiasán érző magyar 
álla mpolgárt a nemzeti gondo
lat megingathatatlan hivévé és 
harcosává tegyenek ; az össze
fogás, a szervezkedés szüksé
gességének gondolata a három 

éves felvilágosító szervező mun
ka eredményeként annyira át
ment a köztudatba, hogy nem 
képzelhető olyan ellenzéki tá
madás, mely a párt és Vezére 
közötti harmóniát megbontsa.

Szép programot nyújt a bajai 
Move az augusztus 19-i felszaba

dulási ünnepre.
Másfél évtizede <lmullott már, 

hogy a bajai háromszög, Baja és a 
csonkamegye a szerb megszállás 
alól felszabadult.

Az örömmámorban úszó város 
történetében feledhetetlen dátum 
marad 1921. augusztus 19 ike, ami
kor ax Érsekcsanádról Bajára nyo
muló magyar csapatok a közönség 
ujjongó lelkesedése közben átl^p 
tek a város határát, ahol ezer és 
ezer hazafias érzésű magyar várta 
őket.

Ezt a feledhetetlen bajai dátumot 
a déli végvár nagvsága talán szeb 
ben é« méltóbban fogja roegünne 
pelni, mint az elmúlt években. Az 
idei programot a Move tekintélyes

Ma tárgyalja a törvényszék a bácsalmási 
baltás hitvesgyilkos ügyét.

A bajai büntelőlörvényszéken ma 
tárgyalják azt a bakás hitvesgyil- 
kossági ügyel, mely ez év julius 
24 én történt Bácsalmáson.

Malosevits Mátyás 60 éves bács
almási gazdálkodó követte •! a bet 
tiális gyilkosságot. Malosevils négy 
ven évig áldatlan házaséletet élt a 
feleségével s a civódások napiren
den voltak. A gyilkosság reggelén 
Malosevils ittasan tért haza laká
sára, felesége emiatt korhalni kezdte, 
mire az ittas ember baltát ragadott 
és feleségét négyszer fejbeülötte. A 
borzalmas csapások alatt a szeren
csétlen asszony azonnal meghalt.

Az ügyészség annakidején eiren-

Sehogy sincsen jól azzal a 
kiscsávolyi vasúti sorompóval.

Annyi panasz elhangzott már a 
kiscsávolyi vasúti sorompónál fenn
álló anomáliák miatt szinte csőd:*,

Nyugodtan várjuk az újra 
megélénkülő politikai életet s 
reméljük, hogy az eszmék 
tisztázása révén az országra 
csak jó fakad.

vezetősége készítette elő és az ün
nep mindenben méltó lesz a nap 
jelentőségéhez.

Az ünnepség este 8 órakor a 
Déry parkban kezdődik a Bajai 
Daloskor énekével. Két tehetséges 
bajai előadó Kiss György és Bizony 
József városi tisztviselők szavalnak.

Az ünnepi beszédet valószínűleg 
dr. Bánkuti László, a Move orszá
gos főtitkára mondja. A műsort, a 
Bajai Daloskor éuekével fejezik be. 
Az ünnepség tartamára a Déry- 
kertet kivilágítják és a Move dísz
őrséget állít a Kamarásduna torko
latánál illetve a Türr látván emlék
nél elhelyezett országzászlóhoz.

delte Malosevitsné felboncolását. A 
boncolás megállapította, hogy az 
idős asszonyt két veszélyes ütés érte.

A gyilkos Malosevitset a csend
őrség letartóztatta. Kihallgatása al
kalmával beismerte a gyilkosságot, 
csupán azt tagadta, hogy előre ké
szült volna az emberölésre. Arról 
azonban mindenki tudott, hogy Ma- 
losevits szabadulni akart feleségé 
tői.

Az állatias gyilkosság ügyét ma 
tárgyalja a bünletőtörvényszék. A 
tárgyalás iránt nagy érdeklődés nyíl 
váriul meg. A tárgyalás lapunk zár 
takor még folyik.

hogy ezek után a sorompó még 
nem tűnt el a föld színéről. A Baja- 
Bácska felvetette még az elmúlt 

évben a gondolatot, hogy akár alul
járó híddal, akár a szentistváni sza
kaszhoz vezető fronton álló vasúti 
felüljáró híddal — de valamikép
pen oldják meg a sorompó kérdé
sét, mert az állandó vonatjáratok a 
szállításokkal előálló tolatások mi
att a közönség csak üggyel-bajjal 
és állandó késéssel tud a sorompón 
átjutni. Kiscsávoly és környékező 
községek már zúgolódtak emiatt és 
nem is éppen ok nélkül. A helyzet 
ugyan nem változott, mert a kis- 
csávolyiak jogos kívánsága sehol 
nem talált meghallgattatásra.

Mivel arra kilátás egyáltalában 
nincsen, hogy ott gyökeres rendszer
változás történjen, egy egészen cse 
kély változtatást kérünk. A közön
ség érdekében célszerű volna, hogy 
a forgalom piaci és vásári napok 
délelőtti óráiban, amikor legerősebb 
a koctiforgalom, ne zárják le a so
rompót a tolatások miatt, hanem 
vigyék át a vonatokat a vasuttest 
másik, a Bátaszék felé vezető iiá 
nyába. Úgy hisszük, ez semmi le
győzhetetlen akadályba nem ütkö 
zik, mert a tolatásra í Ikaimasabb 
rész a vasúti raktáraktól nem esik 
távolabbra, mint a kiscsávolyi so
rompó.

Ezzel az egészen egyszerű és gya
korlatias intézkedéssel el lehetne 
érni azt, hogy a közönség is meg
nyugodjon és a Máv érdekei se 
szenvedjenek csorbát.

A magvar lovas
pólósok fölényesen 
győztek a németek 

ellen.
A kedden döntetlenül végződő lo

vaspóló-mérkőzést, csütörtökön is
mételték meg. A magyar együttes 
fölényes iskolajálékkal 16:6 arány
ban verte a németeket.

Ttflgyessy és Zsótér vezet a 
piszlolyversenyben az eddigi 15 
versenyző között. Tölgyessynek 601 
528, Zsótérnek 601255 találat.

Tóth és Richeczky helyezést 
ért ti a szabadstilusu birkózásban 
és ezzel lényegesen javítottak pont 
arányunkon. Tóth a 4 ik, Richeczky 
az 5 ik helyet kapta.

Az öttusában Orbán az ötödik, 
Bartha a nyolcadik és Balázs u 
21 ik helyen végzett. Rompás sze
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replésiikért, az olimpia végéig kinn 
maradhatnak mind a hárman.

A kormányzó táviratban üdvö
zölte az eddigi magyar győzteseket.

„A Kormányzó Ur öfőméltósága 
örömmel értesült az első magyar 
olimpiai győztesekről. A győztesek
nek szerencse kivánalail és köszö
netét küldi. A magyar versenyzők
től továbbra is kiváló, bátor küzdést 
vár és minél több sikert kíván. 
Vértessv Sándor, a kabinet iroda 
főnöke "

Tízezer em&ar nézte végig az 
idei Szegedi Szabadtéri játé
kok első nagyszabású pro
dukcióját. —- Az ember tra
gédiája dóm-téri előadásait.

Ezen a héten újabb nagyszabású 
és minden tekintetben érdekes ered 
mennyel bővül az eddigi gyönyörű 
előadások programja.

Szombaton kerül sor HerCzeg Fe
renc pompás színmüvének a Bizánc
nak szabadtéri bemutatójára, amely 
elé nagy érdeklődéssel tekint az 
egész ország irodalmi és művészi 
nyilvánossága. A bemutatón jelen 
lesz a?, illusztris iró Herczeg Ferenc 
is, aki a dóm-téri előadások részére 
átdolgozta klasszikus veretű szín
müvét.

A főszer epeket hazánk legnagyobb 
művészei játszók. Konstantin csá
szár : Táray, Iréné császárnő: Tő
kés Anna. Giovanni kapitány: Kiss 
Ferenc, török követ: Kiirthy József, 
Hét ma : Olly Magda. Ötszáznál 
több szereplő vesz részt az előadás 
bán a rejtett zenekar kisérőmuzsi 
káiát Ránky György komponálta.

A játék nemcsak a Dóm előtti 
30 méteres színpadon folyik, hanem 
az árkádos kapuktól a tért körül
vevő épületek tetején is.

A templom előtt pedig felépitik 
Konstantin császár páratlan gazda
ságú bizánci palotáját.

A minden képzeletet felülmúló és 
gyönyörűnek ígérkező előadást pá 
ratlan érdeklődés előzi meg.

Elragadták a lovak
a Kölcsey-utcában a kocsit.
Súlyos nyilt iábszártőréssel vitték a kocsist a
kórházba.

Júliusban harmincegy bal
eset fordult elő Baján, tehát 
minden napra jutott egy sze
rencsétlenség. Ez a nagy szám 
bármilyen megdöbbentő is, az 
augusztus sem ígérkezik biz
tonságosabbnak. Majd min
den napnak meg volt ebben 
a hónapban is a maga sajná
latos szenzációja.

Tegnap délután 5 órakor 
újabb súlyos szerencsétlenség 
történt. Hugyi Miklós 80 esz
tendős bajai napszámos Csil

A Magyar yörös-kereszt Egylet 
békemunkája.

Közli ; LESÁNY DEZSŐ,

reszt Egylet soproni városi választmányának ügyv
I

a Magyar Vörösk'
A társadalomegészeégügy terén 

a közhatóságokkal leijeit együttmű
ködésben tanulmányozzák a helyi 
egészségügyi közviszonyokat és az 
észlelt hiányok kiküszöbölésére irá
nyuló rendszeres egészségvédelmi 
oktatás lévén helyes egészségügyi 
közfelfogást igyekeznek teremteni. 
Javítani akarják a közliszta sáSi vi 
szonyokat s ezért udvartis-’tasági 
és lakástisztasági versenyeket ren 
deznek. Támogatják a helyi szoci
ális és egészségügyi intézmények 
anya és csecsemővédő egylet, tüdő- 
beteggondozó intézet, egészségvédő 
intézet létesítését, lehetővé teszik 
ápolónők és védőnők kiképzését. 
Kisebb ágylátszámu betegszobákat 
létesít-nek. Gyámolilják a szegény 
sorsú és szűkös anyagi viszonyok 
között tengődő betegeket.

Támogatják az iskolaegészségügyi 
intézmények megteremtésére irányuló 
törekvéseket, megfigyeltetik és idő
közönként felülvizsgáltatják az is
kolaköteles gyermekeket. 

lag-utca 9. szám alatti laká
sáról kocsin igyekezett a vá
ros irányába. A Kölcsey-utcá- 
ban a lovak valamitől meg
ijedtek, elragadták a kicsit s 
Hugyi Miklós, aki elvesztette 
uralmát a lovak felett, leesett 
s a kocsi átment rajta. A sze
rencsétlen ember jobb alsó 
lábszárán nyilt törést szenve
dett és súlyos belső zuzódá- 

i sokat is kapott.
' A mentők eszméletlen álla* 
j pótban szállították a kórházba.

elnöke
A mentésügy terén megszervezik 

az országúti elsősegély szolgálatot 
és első segélyt nyújtó állomásokat 
tartanak fenn. A működési terüle
tükön lévő folyók, patakok, tavak, 
fürdők slb. mentén megszervezik és 
fenntartják a vizbőlmenlö és vihar- 

, jelző szolgálatot. Elsősegélyt nyújtó 
I tanfolyamokat szerveznek. Gondos

kodnak a polgári lakosságnak gáz 
és légoltami kiképzéséről.

A szociális munka terén támo
gatják a helyi hatóságokat a szegény
kataszter elkészitésének munkájában 
s mint társadalmi segitőszerv szer
vesen belekapcsolódnak a hatóságok 
népjóléti és s/egényellálási munká
jába. Lehetővé teszik szegénygon
dozói vörös keresztes női gárda ki 
képzését. Együttműködnek a kari
tatív munka, a szegénygodozés terén 
az összes helyi felekezeti és társa 
dalmi jótékonysági egyletekkel, in
tézményekkel és közigazgatósági ha 
lóságokkal. Közreműködnek a kü
lönböző segélyek kiosztásában, gyá 

moiilják a kórházakban lévő és 
onnan kikerülő szegényt-orsu bete
geket és azok hozzátartozóit. Az 
iskolás gyermekek tejakcióját, cipő- 
javitási akcióját megszervezik, vagy 
támogatják. S általában minden 
olyan tevékenységben részt vesznek, 
amely a vagyontalan és támogatásra 
szoruló szegények sorsát enyhíteni 
akarja.

A nemzetközi szociális szolgálat 
terén a külföldre elszakadt és az 
itthon maradottak közölt a Magyar 
Vörös-kereszt Egylet központi iro
dája utján kapcsolatot teremtenek, 
felkutatják a külföldön élő hozzá
tartozókat, tudakozódnak azok sor 
sáról és szükség esetén lehetővé 
teszik azok támogatását, segélye
zését.

Végül, hogy a vörös keresztes 
| gondolatot minél inkább belenevel 
I jék az egész társadalomba, támo

gatják és lehetővé teszik az elemi 
i és középfokú iskolákban az. Ifjúsági 
i Vörös kereszt csoportok megszerve

zését.
A Magyar Vörös-kereszt Egylet 

célkitűzéseit szolgálja a szerkeszté
sében és kiadásában megjelenő havi 
folyóirata, a „Magyar Vörös kereszt" 
is. Ennek a folyóiratnak állandó 
rovatai : Az Országos Központ köz 
leményei, Társadalmi egészségvéde
lem, Betegápolás, Mentésügy’, Szó 
ciális gondozás, Nemzetközi szociá
lis szolgálat, Ifjúsági Vörös kereszt. 
A Vörös kereszt külföldön, A vá 
lasz.tniányok és íiókegyletek életé 
bői. A rendkívül tartalmas és ké
pekkel is díszített folyóirat évi elő 
fizetési dija 4 P, tagoknak 3 P, 

j egyes száma 30 fillér.
I A Magyar Vörös-kereszt Egylet 

nemzelmentő és nemze.tépi(ő mun
kájában Bácsbodrog megyében és 
Baja városában is bőséges talajra 
találna. A város és a vármegye ér
deke tehát, hogy ebbe a munkába 
mielőbb hathatósan belekapcsolód 

' lék.

Fizessen eiö
a BAJA-BACSKARA
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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- 

j digi szellemben vezetve, továbbra is kész- 
! seggel állunk m. t. Vevöközönségünk ren- 
' delkezésére.

Iroda : Haynwld- u
Telefonszám :

Botrányos cikket irt 
a Paris Soirban az 
olimpiára kiküldött 

francia tudósító.
Szerdán délután futótűzként tér 

jedt el a liir az olimpiai stadiouban, 
hogy a Paris Soir keddi számába# 
az olimpiai gondolatot Qiegcsufoló 
cikk jelent meg egy Berlinben tar
tózkodó hírlapíró hölgy tollából. — 
A cikket a magáról megfeletkezett 
újságíró nő a berlini olimpiái a meg
hívott első maratoni bajnok, a görög 
Luis által irt levél formájában kö
zölte.

A levél annál nagyobb megdob 
benésl kellett, meil az olimpiai 
megnyitás alkalmával a százezer 
főnyi német közönség a felvonuló 
francia csapatot niég a németeknél 
is nagyobb ujongással fogadta. A 
levél szövege a következő :

Őfenségének, a görög királynak I 
Tulnagy megtiszteles a szamomra, 
szegény pásztor számára, hogy én 
vihettem Hitlernek az olajágat, me
lyet nem Olimpiában lőttek le a 
fáról, hanem 4 márkáéit veitek 
Berlinben.

Ez túlzottan magas ár volt az 
egyszeiü olajágért. Kérek sürgősen 
torpedóhajót, hogy hazámba vigyem 
Addig is tápláljátok kecskéimet, 
mert a babér nem tápláló. Elhatá
roztam, hogy a kecskebakokal ezen
túl Adolfnak fogom nevezni, fensé
ged legalázatosabb alattvalója: Luis.

A levéllel kapcsolatban a berlini 
propagandaminiszterium az alábbi 
nyilatkozatot telte közzé :

A levél ízléstelen és aljas tartal
máról nem akorunk bővebben be
szélni. Aki ott volt a versenyeken, 
láthatta, hogy a német nép meg 
érléssel és szeretettel fogadta a 
franciákat, akik valószínűleg maguk 
ítélik el legjobban Hützler Paula 
cselekedetét.

Az illető hölgyet, tekintve az 
olimpiai játékokat, nem fogjuk ki
utasítani Berlinből ennek ellenére 
sem, mert reméljük, hogy a francia 
olimpiai bizottság fogja majd tud 
tára adni, hogy ajánlatos volna, ha 
mielőbb visszatérne Parisba.

Kiváló tisztelettel :

WIESEL SÁNDOR és FIA 
fatermelő én tüzifakereskedők

13. szám. Fatelep: Szenljánosi uf 7.
42- (Sugovic-t pari)

Telefonszám : 195.

A bajai egészségügyi front 
idei szenzációja: egyáltalá

ban nincs tífusz a város 
területén.

A bajai egészségűit) i helyzet már 
hosszú esztendők óta egy nyáron 
sem volt annyira kedvező, mini ép
pen az idén. A közönség még igen 

i jól emlékszik a három esztendő előtti 
! állapotra, amikor a tífusz Baján 
■ aggasztó nagy méreteket öltött nem 

csak a nyárvégi és őszi időszakban, 
de meg a téli hónapokban is és 

, több emberélet esett áldozatául a 
I járványnak A hatóságoknak akkor 
j nem kis gondot okozott a járvány 

letörése és szomorúan kellett konsta- 
I tálnunk, hogy a baj főforrása a 

rossz bajai viz viszonyokdan kerc- 
1 sendö.

Az idén a helyzet nem csak jó, 
j de Baja ezidőszerint teljesen jár

ványmentes. Mindössze kél enyhe 
lefolyású tífusz fordult elő a múlt 
hónapban a város területén, a többi 
fertőző betegségek pedig számba 
sem jöhetnek.

A tisztifőorvosi hivatal éber óva
tosságát mulatja az a fény, hogy 
eddig már 221 tífusz vizsgálatot vé 
gézi ék és az eredmény teljesen meg
nyugtató.

HÍREK.
— Halálozás. Gőzön Lajos bajai 

asztalos iparos éleiének 76 ik évé
ben szerdán reggel a Kölcsey ufcá 
bán levő lakásán elhunyt. Tegnap 
délután 5 órakor volt az ágh, ev. 
hitvallás szerint a Rókus ternetőben 
levő családi sírboltban helverték 
földi nyugovójára nagy részvét mel 
lelt. Az elhunytban a vármegye 
egyik első óvónője, Gázon Mariska 
a Madách Imre utcai kisdedovó ve
zetője édesapját gyászolja.

— A Felsővárosi Olvasókör ki
rándulása. A Felsővárosi Katoli 
kun Olvasókör tagjai vasárnap au
gusztus 9 én kirándulásra mennek 
a Dunára. A kirándulás helye a 
Cserta-Dunának a vasúti hídon fe
lüli szakasza mentén az első befő 
lyás. Ha az idő a programnak ked
vez, minden valószínűség szerint 
igen népes hangulatos lesz, a mór 
régebben tervezett kirándulás.

— A bajai körház júliusi for
galma. A bajai közkórház júniusi 
és júliusi betegforgalmában csupán 
egy szárndifferenoia van, vagyis jú
niusról háromszázki’encvenhéi, júli
usról háromszáz ilencvennyojc b< • 
tgge maradt a kórháznak. Hóm p 
közben háromszázhatvannyo'c bete
get vettek fel. Születtek a kórház 
bán tizenkettőn, meghaltak tizenha
tan Elbocsátottak háromszázhalvan 
bátom beteget.

— Aki friss és egészséges 
Gkar lenni és el akarja kerülni, 
hogy kemény legyen a széke, emész
tése meg ügyen zavarva, folyton 
fájjon a feje és bőre fele legyen 
mindenféle pattanással, az igyék 
hetenként egyszer- kétszer reggeli zés 
előtt egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizel.

— Kilencvenkilenc letartóztatás 
volt egy hónap alatt. A bajai 
ügyészség júliusban kilencvenkilenc 
embert tartóztatott le. Fegyházia 
Ítéltek két, börtönre huszonhét, fog
házra ötven embert. Előzetes lelar- 
tóztatáséan állott tiz és vizsgálati 
fogságban három ember.

— Az élelmiszerüzletek egész
ségügyi Vizsgálata. Az egészség 
ügyi orvosrendőri vizsgálatokat a 
nyári időszak fokozottabb mérték
ben teszi szükségessé. Legutóbb 
ti enné^y péket, szatócsot és tej 
csarnokot vizsgáltak meg. A» ellen 
őrzésnél nem volt baj.

URÁNIA
Augusztus 8-án, szombaton
Augusztus 9-én, vasárnap

ÁGNES GÜNTHER 
világhírű regénye filmen

A szent
és rajongója 

Egy nagy szerelem romantikus története

Szereposztás:

Rosemarie — — fíansi Knóták 
Gr. Thorstein — — HailS StÜVe
Bratrnech hercege — Fridrith Uimer 
A hercegnő — — 0®|g ChJud

Híradó

— Huszonhárommal több gye
rek született Baján az idei jú
liusban. mint tavaly. Negyvenhá
rom születés, negwenöt halálozás 
volt Baján az elmúlt hónapban. A 
születések száma szokatlanul nagy, 
különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az elmúlt esztendő júliusában 
csak húsz születés fordult elő Bá
lán, tehát a kétszeresénél több az 
idei jti'iusi állapot.

Kisdedek makacs székszo- 
rulásánál és nagyobb gyermekek 
gyomorbélhurutjánál reggel felke 
léskor már egy negyedpohár termé
szetes „Ferenc József" keserüuizet 
is kitűnő sikerrel adhatunk.

— Ha hallgattál volna ... Var
ga József kiskunhalasi földmives 
iltw-an állifott he a pirlópusztai 
csárdába, ahol tovább ivott, majd 
dicsekedni kezdett, hogy mennyi 
pénze van és megmutatta a nya 
rában lógó zacukó tartalmát, 600 
pengőt. Amikor később hazafelé bal 
lagolt, útközben leült és elaludt. Ez 
alatt a dicsekvő Varga nyakáról 
ellopták a pénzt.

Laptulajdonos :
Or. LEIIÍL

BÁDOGOS

TAHOHCOT
FIZETÉSSEL FELVESZEK 

SCHVARCZ, Maivas király-tér 12.
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Lágy baltázott fa
„ vékony dorong 

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kutgvürii 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Portland cement 
Üttököi fehér cem. 
Elszigetelő

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

lemez

6rimhut és Tana "t:

•«K=~rB

A Máv. menetrend május 15-től:

ír

érkezés H onnan? Indulás Hová?
óra pwrc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 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

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Uidombová

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

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

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

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

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

33 41
Budapest, Kiskunhalas 
Rácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

33 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár.

Budapest

--------* - *------ 1 x. A.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

13.Iroda : Hajnald u.
Telefon : 42.

TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195.

dorong ölcnkéni 17
30
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P
P
P

g vékítny
S vékony
Sí aprított

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

lágy 
kemény dorong 
lágyfa o-ként

If É H T E C Sxénkereíkedeimi
W It IO K 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere ?. Telefcn: 5?.

Hófehér beremendi mész
Hagyszilárdságu portlandcement 

Dunakavics kőpor faiszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és > unaparli rak
tál linkből minden mennyiségben házh o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 

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

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

GYARMATI EMIL
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A HVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
kft iMMbao Brá.


