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ELŐFIZETÉSI ARAK 1

Helyben negyedévre .6 pengő
Helyben egy hónapra . 2 pengi

és
fegyelem.

Közrend, gazdasági rend és poli
tikai fegyelem, olyan közérdekű 
értékek, melyeket csak akkor tu
dunk igazán megbecsülni, ha össze
hasonlításokat teszünk olyan orszá
gokkal, amelyekben mindez hiány
zik.

Nálunk a polgár nyugodtan jár
hat éjjel nappal az utcán ; békésen 
űzheti mesterségét falujában, váro
sában egyaránt; nem kell attól tar
tania, hogy utcán járva, véres pol
gárháború fergetegébe kerül; nem 
öldöklik ugyanazon egy nemzet fiai 
olyan páratlan kegyetlenséggel, mint 
épen most Spanyolországban.

Mindezek csupa nemleges körül
mények, melyek a békés gazdasági 
munka és nyugodt polgári megél
hetés lehetőségeit fenyegetik ; ezek
kel szemben áll a nyugodt nappali 
munka lehetősége és az éjszakai 
nyugalom biztonsága.

Ez a rend, nyugalom nem magá
tól értetődő valóság nálunk sem ; 
mert nálunk is hatnak azok a vi
lágerők, melyek a forradalmi jelen
ségeket más országokban előidézik ; 
de nálunk előrelátó céltudatos kor
mányzat levezette és levezeti a fe 
sxíiltséget, helyes gazdasági polili 
kával és szociális érzéktől áthatott 
kormányzati intézkedésekkel tartja 
fenn a belső rendet.

Hogy ez a rend továbbra is meg
maradjon, kell, hogy a polgárság 
áté rézzé a kormány kezét a meg
nyugtató állapotok fenntartásában, 
bízzék kormány bölcsességében, mert 
ezt a bizalmat érezniük kell a köz
hatalmat kezelőknek, hogy a mai 
n»’l,áz időkben hivatásukat a nemzet 
érdekében teljesíthessék.

J-.l teszi minden polgár, ha a jól 
végzett napi munka után fejét nyu- 
gal ómra hajtva hálával gondol azokra 
akik számára a mai lázas nemzet
közi időkben a munka és nyugodt 
pihenés lehetőségét biztosítsák.

Szovjetsegitség ■ spanyoloknak.

x Szovjet-Oroszországban alakult 
szabadcsapat első osztálya útban 
Va' Franciaország felé, hogy a 
•panyol kormánycsapatok segítségére 
átessen.

Kétszázezer pengős adóeltitkolás ügyében 
folytat nyomozást a bajai pénzügyigaz

gatóság.
Egy köztiszteletben állá polgár ellen folyik a vizsgálat
Nagyszabású adóügyben folytat 

nyomozást a bajai pénzügyi ható 
ság Információnk szerint körülbelül 
200 000 pengőről van szó, melyet 
az eddig lefolytatott könyvvizsgálat 
eredményezett volna.

A vizsgálat még folyik és ha a 
vád valónak bizonyulna nagy szen
zációval szolgálna, mert Baja egyik 
jelentős és köztiszteletben álló pol
gáráról van szó, aki a közéletben is 
jelentős szerepet játszik.

Természetesen a pénzügyi ható
ság az ügy vizsgálati stádiumában 
mereven elzárkózik a felvilágosítás 
adás elől.

..Igazságot Magyarországnak, 
békét a világnak.1*

Junius 16-án voll 5 éve, 
hogy Endresz György és Ma
gyar Sándor, a két bátor ma
gyar pilóta a Justice fór Hun
gary nevű repülőgépen átre
pülte az óceánt és leszállás 
nélkül tette meg az ulat New- 
yorktól Bicskéig. A nevezetes 
évforduló alkalmából a Toledo 
cimü amerikai magyar lap kü
lön mellékletben emlékezik 
meg a nagy és hős teljesít

Jogerősen öt évi fegyházat kapott egy 
vaskuti ember, mert életveszélyesen 

összeszurkálta elvált feleségét.
Welchner József vaskuti gazda, 

rossz viszonyban élt a feleségével 
Schoblocher Juliannával. A férfi 
sokat ivott s ilyenkor nemcsak ve
szekedett a feleségével de meg is 
verte őt. Végül is az asszony meg
unta az áldatlan családi háborút, 
látta, hogy h férje sehogyan nem 
akar megjavulni, gondolt egyet és 
hazapakkolt a szüleihez.

Welchner egyideig várta, hogy 
az asszonya visszatér, de az hajt
hatatlan maradt.

Welchner J zsef május 31 én este 
az utcán megleste a feleségét ismét 
felszólította a visszatérésre, de ered

A pénzügyi hatóság, mint meg
tudtuk, — évekre visszamenőleg 
kutatja az. illető vagyongyarapodási 
módozatait, mert ez alapon akarja 
bizonyítani az adóeltitkolást. A vizs
gálat, hogy milyen pozitívumot ered
ményezett eddig, természetesen nem 
lehet tudni. De maga a tény, hogy 
a pénzügyi hatóság emberei napok 
Óta folytatják a vizsgálatot és a 
pénzügyigazgatóság illetékes ügy
osztályában i« nagyobb mozgolódás 
észlelhető, engedi sejtetni csupáD, 
hogy a vizsgálat eredményesnek 
mutatkozik.

ményről és a cikkek- egész 
sorozatában hívja fel ezzel 
kapcsolatban az amerikai köz
vélemény figyelmét arra a bor
zasztó igazságtalanságra, amely 
Magyarországon esett a tria
noni békeszerződéssel. A lap 
fején nagy betűk hirdetik* az 
amerikaiaknak : „Justice fór 
Hungary : Peace tothe World". 
— Igazságot Magyarországnak, 
békét a világnak.

ményteleoül. Ezen annyira feldühö
dött, hogy bicskát ragadott és a 
megrettent asszonyt súlyosan össze
szurkálta.

Borzalmas vértócsában eszmélet
len állapotban találtak a szerencsét
len fiatalasszonyra. Beszállították a 
kórházba, ahol egy hónapig élet
halál között lebegett.

Welchner Józsefet az ügyészség 
letartóztatta és hitvestárson elköve
tett szándékos emberölés kísérleté
nek vádjával került a törvényszék 
elé.

Ügyét roppant érdeklődéstől kí
sérve tegnap tárgyalta a büntető

tanács. Welchner Józsefet a vád 
alapján öt esztendei fegyházra Ítél
ték. A vádlott sírva fogadta az Íté
let kihirdetését, és az Ítéletben 
megnyugodott.

Dr. Sándor Imre.
Nagy veszteség érte a bajai ügy

védi kart, de Baja város társadalmi 
életét is : meghalt Dr. Sándor Imre 
ügyvéd, a bajai ügyvédi kar egyik 
legkiválóbb, legképz ttebb tagja, 
aki nemcsak szakképzettségével 
szerzett tekintélyt az ügyvédi kar
nak, de társadalmi és közéleti te
vékenységével is díszére vált.

Kiváló képviselője volt a régi 
nemes hagyományoknak ; az ügy
védséget nem kenyérkereső mester
ségnek, hanem hivatásnak tartotta.

Úgy ügy védi ténykedéseiben, mint 
magánérintkezés közben mindig 
megértő, szívélyes kulturember volt; 
csak barátai voltak.

Baja város polgársága megválasz 
tóttá törvényhatósági bizottsági tag
nak s amig egészsége engedte, élénk 
részt vett Baja város törvényható
sági életében.

Emlékét kar- és kortársai kegye
lettel őrzik.

8aja és az erkölcsi 
métely.

Megdöbbentő a cim, méginkább 
megdöbbentő a kényszerítő körül
mény, amelyből ez a cim adódott.

Esztendőről esztendőre figyeljük 
a bajai egészségügyi hatóságok je
lentéseit és ezekben mindig több 
utalást találunk a prostitúció elter- 
jedettségére.

Rendőrségnek és tisztifőorvosi hi
vatalnak egyre több kemény fel
adatot, egyre növekvő felelősséget 
jelent az erkölcsi métely leküzdése. 
A legutóbbi esztendők és leginkább 
az elmúlt év azt mutatja, hogy a 
rendőrhatóság bűnügyi osztálya eiő- 
sen résen áll, azonban mindez nem 
zárja azt ki, hogy a prostitúció mé
gis egyre terjed. A számok igazán 
megdöbbentők. Julius hónapban a 
tisztifőorvosi hivatal hivatalosan ki
adott jelentése ötvenkilenc nyilván
tartott és hét titkos prostituáltról 
tesz emlitést.

Elképpesztő ez a szám, ktilönö-
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sen In figyelembe vesszük, hogy ez 
a szám a következő hónapban már 
valószínűleg ismét nagyobb lesz, 
ismét nagyobb méretű erkölcsi fertő 
veszélyével kell számolni.

Teljes elismeréssel vagyunk a 
rendőrhatós ág munkájával szemben, 
azonban az a véleményünk, hogy 
még az eddiginél is szigorúbb meg
torló intézkedésekre van szükség, 
ha ezen a* szomorú és szégyenteljes 
állapoton változtatni akarunk.

„Igric ének.**
A „Függetlenség" napi hír 

rovatának élén „Igric ének" 
címen naponta kis verses kró
nika jelenik meg, mely a leg
kiemelkedőbb napi eseménye
ket szedi ékes rigmusokba.

Az augusztus 7-ik „Igric" 
ének dr. Borbiró Ferenc pol
gármester miskolci előadásá
val kapcsolatban Bajával fog
lalkozik s az utolsó négy so
rában azt írja :

„Forró vére hevesedik, 
mert a baja kevesedik 
s ez irányban, ha törekszik, 
Baja végül megnövekszik."

Augusztus 16-án 
megkezdik Baján a 
fiatal postagalambok 

röptetését.
Az eddig Columbia Poslagalamb 

és Sport Egyesület néven szereplő 
bajai egyesület megszűnt. Május 
31 éti Budapesten kimondották az 
országos egyesület és valamennyi 
vidéki csoportjának a megszűnését. 
A postagalamb egyesület azóta uj 
néven kelt életre A Hungária Pos
tagalamb Tenyésztők Szövetsége 
címen tovább működő alakulatnak 
a tagja a bajai egyesület is, mely 
most szép és érdekes piogrammal 
készül az őszi szezonra.

Augusztus 16 án Székesfehérvár 
ránnyal megkezdik a bajai fiatal 

postagalambok gyakorló röpletését. 
Az első állomás Bátaszék lesz.

Október 27-én rendezik meg Szé
kesfehérvárról a fiatal postagalarn- 
bök versenyröptetéséf.

A röptetésben csak a tagegyesü
letek vehetnek részt, amennyiben 
törvényes rendelkezések alapján 
posfagalambot csupán ezek az egye

A budapesti rendőrség nyomoz a bajai 
Vőröshidnái a Kamarásdunán egy tutaj 

alatt talált fiuholttsst ügyében.
Megírta a Baja-Bácska, hogy az 

elmúlt héten Bajára ékezeti egy tu
taj, amelyet a Vőröshidnái állító! 
tak le szétszedés végeit. A geren 
dák között egy 15—16 évesnek lát
szó fiú holttestét találták meg a 
munkások. A rendőri vizsgálat sze 
rint a holttest négy hete lehetett a 
vízben. A vízben talált holttestről a 

Tiz évi fegyházra ítélte a törvényszék a 
60 éves bácsalmási gazdát, aki baltával 

agyonverte a feleségét.
„Fellebbezek, mert igy szokás —- jelentette ki a vádlott 

Malosevits Mátyás.
A nyári törvénykezési szünetet | 

nagyszabású bűnügyi tárgyalás sza
kitolla meg. Nagy érdeklődés mel
lett tegnap Iáigyalta a bajai törvény
szék Malosevits Mátyás a feleség
gyilkos 60 éves bácsalmási gazdál
kodó bűnügyéi.

Malosevits Mátyás ezévi junius 
13 án szóváltásból kifolyólag olyan 
súlyosan bántalmazta feleségét, hogy 
az néhány nap múlva sérüléseibe 
belehalt.

Malosevits negyven esztendei há
zasélete alatt állandó civakodásban 
és békétlenségben élt feleségével. Az 
emlékezetes napon ismét ittasan tért 
haza; összevesztek, Malosevits bal
tát ragadott négyszer fejbeiilölle az 
asszonyt, akinek az agyveleje is ki
loccsant. Rendkívül súlyos állapot
ban szállították a mentők a szeren

sületek tarthatnak.
Az őszi versenyt kiállítás követi 

Baján. Ezen ismét egész sereg dijat 
fognak kiosztani még pedig nem 
csupán érem, hanom könyv és pgyéb 
dijakat is. A kiállítási anyag és a 
dijak gyűjtését már megkezdték és 
úgy értesülünk Bajáról sokan aján
lottak fel jutalmazásra dijakat.

| bajai rendőrség rádiógramm utján 
értesítette a budapesti főkapitány
ságot, ahol megkezdték az eltűnési 
aktáknak négy hétre visszamenőleg 
a felülvizsgálását, hogy nem talál- 
e az iratokban olyan bejelentést, 
amely összefüggésben áll a Baján 
kifogott fiúval. A nyomozás eddig 
még eredménytelen.

csétlen öregasszonyt a kórházba, de 
segíteni már nem lehetett rajta, bor
zalmas sérüléseibe néhány napi ször
nyű haláltusa után belehalt.

Malosevitsné holttestét az ügyész
ség intézkedésére a törvényszéki 

I orvosszakértő felboncolta s megál
lapították, hogy az idős asszonyt, 
két súlyos ütés érte.

A vérengző embert, a csendőrség 
letartóztatta. Malosevits mindent be
ismert. A tegnapi törvényszéki fő
tárgyaláson a Malosevits ugyancsak 
beismerte a gyilkosságot, de hivat
kozott arra, hogy önként jelentkezeti 
a csendőrségen és, hogy tettére 
nem készüli előre, mert ittas álla
potban egyáltalában nem tudta mit 
csinál.

A vádlott vallomása és a tanú
kihallgatások közöli differenciák 

mutatkoztak és Malosevitset a 
törvényszék tiz évi feg yházra Ítélte.

Az ítélet kihirdetése után egy jó
ízű epizód játszódott le. Malosevits 
Mátyás némi tanakodás ulán beje
lentette, hogy fellebez.

— Miért ? kérdezi a biró, mert a 
fellebezésnél szükséges a megokolas.

— Hát csak azért mert igy szó 
kás — válaszolja tempósan a hall
gatóság derültsége közben a vádlott.

Farsang után 
böjt.

Rendesen vezetett gazdaságokban 
vetésforgóban követik egymást a 
növények a szántóföldön, hacsak 
nem szabad gazdálkodást folytat a 
gazda, amikor n piaci helyzetnek 
megfelelő sorrendben termeszt nö
vényeket. De még az ilyen szabad 
gazdálkodásnál sem következhetnek 
a növények akármilyen sorrendben 
pl. őszi kalászos után őszi kalászost 
ekkor sem szabad vetni ; kapások, 
vagy takarmánynövények itt is vál
togatják egymást kalászosokkal. 
Erre azért van szükség, mert a 
különböző talajmüveleteket csak 
akkor tudjuk idejében és megfele
lően elvégezni, ha a növények egy
másutánjában bizonyos változatos 
ság van, de szükséges a vetésforgó 
azért is, hogy időt adjunk a talaj 
nak a beéredésre.

Fontos a vetésforgó a gyomirtás 
miatt is, mert kapások, vagy takar 
mánynövények beiktatása teszi le
hetővé más növények alatt elszapo
rodott gyomok kiirtását’,

A legfontosabb azonban a kü 
lönböző növényeknek az a tulaj
donsága, hogy a talajt különböző
képen használják ki. Egyesek csak 
a talaj felszínéből táplálkoznak, má 
sok gyökérzete mélyebbre hatol, a 
kalászosok főképen a talaj foszfor 
savát veszik igénybe, a répa pl. a 
foszforsav melleit a káli iránt is 
támaszt különleges igényeket. Egy
ben azonban megegyeznek a kapások 
és takarmánynövények, hogy a ta-

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 Járó férfi és női karórák 2 évi jótállással mór 6 pengőtől.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZISCLAK MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briUnnatóeekel a Uímagaaabb áron v««,ek
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lajból igen sok növényi tápanyagot 
vonnak ki. Fokozottabb mértékben 
áll ez ebben az évben, amikor min
den kapás, mondhatnánk az egész 
országban iekordlermést Ígér Ezért 
még ha istállótrá^yáztuk is a kapá
sokat, az utánuk következő kalá
szosok alá ne mulasszuk el a szu- 
pe'foszfáttal való műtrágyázást, ha 
pedig a kapások csak régebben 
kaplak istállótiágvát, úgy a kalá
szosok műtrágyázásáról még foko
zottá b mértékben kell gondoskodni.

SPORT.
A görögrómai birkózásban 
változatlanul vezetnek fiaink.

Lőrinc pevcek alatt tussolta belga 
ellenfelét. Az éjiszaka erős swájci 
ellenfelét 18 perces küzdelem után 
pontozással győzte le és így veret
lenül megy tovább.

Móri javilott helyzetén, mert a 
jugoszláv Seslák ellen tussal nyer
te második mérkőzését.

Minden remény meg van arra, 
hogy ebben a sportágban is első 
rangú helyezést érjünk el.

Kézilabda csapatunk gyönyörű 
játékkal 7:2 re verte Amerika csa 
palát.

Hallatlanul hasznos volt a meccs, 
mert fiaink sorozatosan csinálták 
azokat a fogásokat, amelyeket a 
nagymester németektől nyertek el. 
Bebizonyították, hogy érdemes volt 
őket kiküldeni.

A dekatianban Csányi a 15-ik 
és Bácsalmási 17 ik.

Úszóink jó hangulatban várják 
az uszóolimpia mai rajtját.

Gróf edzésen 2:14 2 mp el úszott.
Vizipólózóink nagy gonddal ké

szülnek a mai Jugoszláv—Magyar 
mérkőzésre. A magyar csapat a 
következő összeállításban áll fel:

Bródy, Homonnay, Sárkány, Ha- 
lasy, Bozsi, Németh, Brandy.

Lnvaspólóink ma játszanak dön
tőt Mexikóval a harmadik helyért. 
Reméljük ugyanolyan szép ered 
ménnyel, mint a németek ellen.

A németek is kiestek a football 
további küzdelmeiből. Norvégia ver
te meg őket 2:0 arányban.

A mi fiaink ma érkeznek haza 
berliriből.

Ma délelőtt 9 kor kezdődtek 
meg a 100 meleres gyors úszás 
előfulói. Az első előfutamban Csik 
a világbajnok Fickel került össze. 
Fick lett az első, ideje : 57 7 mp el 
olimpiai rekord Második Csik 58 3 
mp.-el.

A második előfutamban első lett 
Japán szintén 57.7 mp el, második 
a német Fischer 57.9 mp. és har
madik Gróf 1.05 mp. el.

Gróf csak akkor jut további dön
tőbe, ha az összes harmadikak kö
zött neki lesz a legjobb ide/e.

A rádió ma 17 óra 10 perckor 
Budapest II ön közvelili a Jugosz
láv—Magyar vizipóló mérkőzést. 
Beszélő : Pluchár István, majd meg 
ismétlik viaszlemezről 22 óra 45 
perckor Budapest I en.

Akinek gyakran fáj a 
gyomra, 

bélmüködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengült, nyelve fehéres 
sárga, étvagya megcsappant, annak 
a természetes ..Ferenc József** he- 
serüviz csakhamar szabályozza a 
székletétét, rendbehozza az emészté
sét, élénkíti a vér keringését és jó 
közérzetet teremt. Körházi bizonyít 
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József víz biztos és kelle
mes halasa következtében — kivált 
kép ülőfoglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas.

1139 szám, 
kórh. 1936.

Árlejtési hirdetmény.
Baja város közkóiháza 1936—37. 

évi szükségletét képező cca 6000 
mm. 1 rendű legalább 5000 cdória 
fűtőéi lekéi hazai eredetű szén, to
vábbá cc > 600 mm. hazai eredetű 
tojásszen, (amennyiben hazai pir 
szén beszerezhető nem lenne, kül
földi eredtttü gázpirszéo) szállítása 
nak biztosítására 1936. évi augusz
tus hó 28 án d. e. 10 órakor nyíl 
vános árlejtést fart.

Szabályszerűen felbélyegzett zárt 
és lepecsételt ajánlatok „Ajánlat 
Baja város kö/kórháza 1936—37. 
évi szén és pirszén szükségletének 
szállítására" ie zéssel ellátott borí
tékban a kóiházigazgatósághoz cím 
z^tíen a kórház gazdasági hivatalab i 
nyuj andók be.

Dr. Sándor Imréné szül. Rosenfeld Ilonka és Sándor
András a mérhetetlen csapástól megrendült lélekkel tudatják, 
hogy rajongásig szeretett férjé*, illetőleg édes-p ál,

Dr. Sándor Imre
ügyvédet, Baja város törvényhatásági bizottságának tagját

f. hó 6 án hosszú és kínos szenvedés után eleiének 56, boldog 
házasságának 15. évében T> r-intője «(szólította közülünk és 
kiterjedt rokonsága szerelő köréből.

Meggyötört testét f. hó 9 én vasam p d. e. 11 órakor 
temetjük a bajai izraelita temető h.lottas házából

Nemes lelke közöttünk élni fog!

Bánatpénz gyanánt az ajánlati 
végösszeg 2 százaléka készpénzben 
vagy takarékpénztári betétkönyvben 
esetleg óvadékképes értékpapírban 
az árlejtés megkezdése élőn a kór 
házpénztárnál letétbe helyezendő és 
az erről vett hivatalos nyugta az 
ajánlathoz csatolandó. Ezen bánat 
pénzt a szállítás elnyerése esetén 5 
százalékra kell egészíteni.

A kórházigazgatóság fenntartja 
magának a jogot, hogy a hirdetett 
mennyiségnél többet vagy keveseb 
bet is rendelhessen.

Hiányosan felszerelt vagy elké
setten beérkezett ajánlatok figye 
lembe vétetni nem fognak.

Vállalati feltételek a 
gatóságnál a hivatalos 
beszerezhetők.

Baja, 1936. évi aug.
Dr. Róna

m kir. eü. főtanácsos, 
igazgató.

kórházigaz

jdonos :

A szent
es rajongója

Dezső s. k.

Augusztus 8-áíí, szombatonAugusztus 9-ésí, vasárnap
ÁGNES GÜNTHER 

világhírű regénye filmen

üteai 2 szobás 
takásfyrdíúzobávai 
fűlhető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki

rályné-u. 2, házmesternél.

BÁDOGOS

TAN0NC0T
FIZETÉSSEL FELVESZEK. 

5CHVARCZ, Mátyás király-tér 12

Mélyen tisztelt Üzletfeleinkkel ezúton rre 
( közöljük, hogy öt évtized óta fennálló cé- ® 
I günket WIESEL SÁNDOR urunk elhuny- M 
fával is változatlanul fenntartjuk és az ed- $8 
digi szellemben vezetve, továbbra is kész- 

| séggel állunk m. t. Vevöközönségünk ren- 
I delkezésére. kí.óIó iiutei.tui: (re

WIESEL SÁNDOR és FIA
‘ fatermelő és tüzifakereskedők SZ/

Iroda : Haynald-u. 13. szám. Fatelep : Szenljánosi ut 7.
Telefonszám : 42. (Sugoviea pari)

) Telefonszám : 195 RR

Egy nagy szerelem romantikus története

Szereposztás:

Rosemarie — — Hansi Knotek 
Gr. Thosstein — — Hans Stiive
Braunech hercege — Fridr’íh Uimer 
A hercegnő — — Dől- .nlud

H i r a d ó
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Kutgyiirü
Cenienicsüvek
Cementváíyuk

Portland cement
Ultököt fehér cem.
Elszigetelő lemez

Kátranypapir és minden más építőanyag
LEGJUTANYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Lágy bálázott fa
„ vákotsy doimng

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Grünhut ét Tárta WT; '" TT'-"

A Máv. menetrend május 15-től:

ír

érkezés Honnan? Indulás Hová?óra p**rc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszárító

7 25 Ujdotnbovár " 5 19 Ga ra

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
Ujdomhovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék 9
j

57
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Uidombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

16 47 Pécs, Bálaszék, 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
Uidombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 - 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

33 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part. 

Telefon: 195.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS

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

30
3

P 
P

g vékony lágy dorong “* 17 P 
£ vékony kemény dorong ™ " 
5? aprított lágyfa q-ként

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

K ff Szénkereikedelmsw IS tf i c 3 Részvénytársaság 
Bajai fiókja. Ferenciek-ters 5, Telefen: 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dwakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 

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

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Háté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek é> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
kft MMUo B»i.,


