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Felelős szerkaaitó éa felelős kiadó i

SZÁM

olimpiai
bajnokságok.
A nagyon régi, nagyon szép
nek tartott „jó világ" egyik
legszebb intézményét: az olim
piai versenyeket az eddigi leg
tökéletesebb rendezésben újí
totta fel Németország.
A tökéletes hírszolgálat szin
te percnyi pontossággal vetíti
szét az egész kulturvilágba a
verseny eredményeit; a dicső
ség mámora egész nemzeteket,
de joggal mondhatjuk egész
világrészeket, sőt fajokat ko
vácsol össze szinte tökéletes
egységbe, szolidaritásba.
Bármennyire játékok ezek
a versenyek, lényegükben még
sem egyebek, mint a fajok
harcának megnyilatkozásai; mig
a versenyzők nemes vetélke
déssel, szigorúan előirt szabá
lyok pontos betartásával, te
hát a lovagiasság törvényei
szerint mérik össze erejüket,
azalatt a megfigyelők künn a
verseny helyszínén, de oda
haza is pontosan jegyzik az
eredményeket s messzemenő
következtetéseket vonnak le
a hírekből.
Valamikor régen, a görög
világban az volt a szokás, hogy
ha valamelyik görög városka
fia győzött az olimpiasz szá
maiban. akkor az a városka
vagy falu, amelyben a győztes
lakott, lebontatta a várost vé
dő kerítés egy részét s a kapu
helyett azon a résen keresz
tül fogadta nagy fiát, azt akar
ván a várost védő falkerités
egy részének lebontásával jel
képezni, hogy olyan városnak,
melynek olimpiai bajnoka van,
nincs szüksége a védő falakra,
megvédik a várost polgárai
nak edzett karjai.
Talán a mai korban is lesz
dbontó jelentősége az olim
piai győzelemnek.
Az idei verseny legnagyobb
'lakja Owens, aki egymaga
háromszoros bajnokságot szer
zett az Egyesült Államoknak,
de odahaza nem szabad neki
abba a vonatszakaszba bele
ülni, melyben fehérek utaznak.
Az ő győzelme talán segít
megtörni azt a falat, mellyel
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KNÉZY LEHEL

az amerikai fehérek elbástyáz
ták magukat a feketék ellen.
Talán a mi hatszoros olim
piai győzelmünknek is sikerül
áttörni azt a trianoni falat,
melyet a világháború után kö
rülöttünk emeltek.
De nem múlhat el nyom
nélkül az a tény sem, hogy a
száz méteres versenyuszásban
j épen a japánok voltak legna
gyobb ellenfeleink s hogy négy
' év múlva épen Tokióban lesz
' az újabb olimpiász.
A hatalmasan fejlődő ázsiai
nagyhatalom felfigyel a kis
Magyarországra s négy esz-

tendön keresztül állandóan
Magyarország lebeg majd sze
mük előtt, mint olyan ország,
mely a rendkívüli fizikai erőt,
testi és szellemi fegyelmet kí
vánó sportban le tudta győzni
az önfegyelmezéséről híres
Japánország gyermekeit.
Olimpiai bajnokaink a di
csőség örömét és a jobb jövő
reményét varázsolták elő szá
munkra; a győzelmükből fa
kadó erkölcsi energiák hassa
nak nemcsak sportéletünkben,
de közéletünkben is egyesitő,
összefogó erővel.

Több mint 70 kivégzés,
500 letartóztatás történt Madridban
A spanyol kormánycsapalok erős
offenzivába kezdtek és most azon
fáradoznak, hogy a felkelőket kiver
jék a Sierra Guadarramában levő
arcvonal jobb és balszárnyán fekvő
állásaiból.
500 letartóztatás a spanyol
fővárosban.

300 millió frankot kaptak
a szovjettől a spanyol
kommunisták.

A szovjetkormány elhatározta,
hogy a spanyolországi kommunista
mozgalom támogatására nagymenynyiségü drágaköveket ad el. A drá
gakövrk eladási árából 300 millió
frankot juttattak el a kommunista
Ioternacionálé párisi irodájához.
Ezenkívül a plalinaeladásokból be
folyó összegek háromnegyed részét
ugyancsak a spanyol kommunisták
megsegítésé:e fordítják.

ELOFIIETBSI ARAK:

Helyben negyedévre
Helyben egy hónapra ...
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bizottsági tagok küldöttéégileg ke
resték fel a város vezetőségéi, hogy
a szenlislváni ovoda vagy napközi
otthon kérdését dűlőre vigyék.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester
teljes szimpátiával kezeli a kérdést
és kifejezetten megígérte, hogy a
napközi otthon felállítása ügyében
mindent el fog követni.
Hogy a terv mennyire a meg
valósulás utján halad arra biztató
ígéret, hogv a már a legközelebbi
városi kisgyülésen, tehát val szinüleg szeptember elején szőnyegre ke
rül a szenlislváni napközi otthon
ügye.
A szenlislváni közönség pedig
bizakodással és várakozással néz a
küszöbön álló kisgyülés elébe, mely
valószínűleg közelebb hozza a fon
tos városprobléma megoldását.

Csehszlovák bíróval
az élen példátlan
igazságtalansággal
lepontozták torná
szaink müszabad
gyakorlatát.

Tornászaink tegnap reggel első
nek kezdtek meg az előirt müszabadgyakorlatok bemutatását.
Sarlós «z első emberünk, pom
pásan dolgozik, kézállása kitűnő ;
Kecskeméti jól dolgozik és nagy
70 kivégzés.
közönség sikert arat. Sárkány kissé
A badajozi győztes kommunista elsiette a gyakorlatot, Hegedűsnek
csapatok vasárnap a badajozi aré pedig az átfordulása nem sikerült
nában kivégeztek hetven elfogott egészen precízen. Tóth hibátlanul
forradalmárt.
végzi el gyakorlatát. Mogyorósay
gyakorlata szépen sikerül. Ö utána
következik Pelle dr. kétszeres vi
lágbajnokunk.
Teljesen hibátlanul dolgozik. A
legtöbb pontot érdemli gyakorlata.
Péternek minden szépen sikerül,
csak átfordulása lapos őssé, ö volt
Már a legközelebbi kisgyülés elé kerül a napközi
az utolsó és most minden magyar
otthon ügye.
izgatottan várja a zsűri Ítéletét és
Az első vátosi napközi otthon a eredménnyel dolgozik, hogy ez a amikor az eredmény hirdető táblán
Vöröskereszttéri óvodából a Kinizsi körülmény a szükségességen kívül 7—8 pontokat látnak, szinte nem
hisznek a szemüknek.
Pál utcába telepitelt gyermekotthon már magában is elegendő volna alt
Pelle magából kikelve csak annyit
idestova tizesztendeje működik a ho?, hogy a másodikat megnyissák.
mond : „Ekkora szemtelenség I"
már kezdetben tervezett második
Kezdetben Józsefvárosban, ké
Nem is csoda ezek után, ha a
napközi otthon megnyitásáig azon- söbb Kiscsávolyban emlegették a
második napközi otthont. Ezen a következő gyakorlatban, a lólen
bán mindeddig sehogyan sein lúd
gésben nem sikerűinek úgy a gya
tervek azonban nem voltak végle
tünk eljutni.
Anyagi háttere van annak, hogy gezettek, mert a legnagyobb szük korlatok. Mindegyik magyar fiú
sége éppen Szantistvánon mutatko szinte reng az. izgalomtól a bírák
az. újabb napközi otthont meg min
felháborító igazságtalanságai miatt.
dig nem tudták felállítani, mert az zik, ahol még ovoda sincsen.
A szenlislváni törvényhatósági A lólengés után a gyűrű következett
első napközi otthon annyira szép

A spanyol fővárosban mindenki
a nacionalista felkelők repülötámadásaitól fél. A madridi detektivfőnök vezetésével 126 detektív ház
kutatásokat tartott. Ez a detektivosoport eddig 500 emb rt tartózta
tott le és leleplezte azokat a titkos
rádióadók: t, amelyek utján a náci
onalisiák a madridi helyzetről infor
máltak.

Ősszel, Szentistvánon nyitja meg
a város a második napközi
gyermekotthont.
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Sapkát,
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svettert,
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zsebkendőt,
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REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Telefon: 188
a magyarok legerősebb szere. Sar
lós pompás gyakorlatot csinál, Kecs
keméti szintén, sőt második gya
korlatánál jobbat nem is lehet csi
nálni. Mégis Penningen cseh bíróval
az. élen a zsűri szörnyű Ítéletet hoz.
A korláton Tóth a tőle megszo
köti pontossággal gyönyörűen dől
gozik, gyakorlata alapján mindenki
világbajnokságot vár tőle és a zsűri
megint csak 8 867 pontot ad.
A kotlát után a magyarok átvo
nulnak a fedett színpadra, ahol a
nyújtóra kerül a sor. Mindegyik
magyar fiú csodálatos szépen szere
pel, de különösen Kecskeméti, Tóth,
Pe'le és Péter brillíroznak, de hiába
ebbe is lepontoznak bennünket.
Ugyanígy jártunk a lóugrásban is.
Ezen igazán önhibánkon kívüli szó
moru eredmények miatt gyógyító
balzsamként a vizipóló csapat 10:1
arányú fölényes és gyönyörű győ
zelme az. angol válogatott felett.
A legnagyobb reménységgel vár
juk Bav Béla küzdelmét, aki beju
tott a tőrvívás döntőjébe. De na
gyon sokat várunk még úszóinktól
is, akik a 4x200 méteres stafétá
ban bejutottak a döntőbe.

Eltemették
dr. Sándor Imrét
Vasárnap délelőtt 11 órakor óriási
részvét mellett temették el Baján
dr. Sándor Imre ügyvédei, város
bizottsági tagot, akinek holttestét
családja Budipestről Bajára szállí
totta. A tekintélyes bajai ügyvédet
kiscsávolyb m az izr. temetőben he
lyezlek földi nyugovójára. A sírnál
a kar ársak nevében dr Fischoff
Zsigmond mondott búcsúbeszédet
A vegtiszlességen a nagyszámú elő
kelőség sorában a város képviseletéb n megjelent dr. Bernhardl Sán
dór tiszti főügyész.
— Kisdedek makacs székszo
rulásánál és nagyobb gyermekek
gyomorbélhurutjánál reggel felke

léskor már egy negyedpohár ter
mészetes ,,Ferenc József" keserű
vizet is kitűnő sikerrel adhatunk.

Sztrájkolnak a bajai cipészsegédek
a megszorított munkaidő miatt
A bajai cipésziparban tegnap
sztrájk állott be. fA segédek meg
szüntették a munkát.
Érdeklődtünk a munkabeszünte
tés oka felöl s azt a felvilágosilást
kaptuk, hogy a segédek a nyolc
órára csökkentett munkaidő miatt
sztrájkolnak.
Az érdekellek elkeseredetten pa
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naszkognak az uj munkarendelet
miatt, mely a kereseti lehetősége
két korlátozza. A cipészsegédek azt
állítják, hogy a minimális óradijak
mellett élelexisztenciájukat nem tud
ják biztosítani.
A hangulat igen elkeseredett s
úgy értesülünk a cipészsegédek
egyelőre nyolc napig sztrájkolnak.

Tizenkét főiskolás pályázik Baja város
3 megüresedett tanulmányi ösztöndíjára
A Menza Akadémika segélyét Rabatin Gyula és
Jovanovics Viktor kapták meg.
Baja város főiskolai ■ tanulmányi | szaros János és Rabalin Gyula jo
ösztöndíjaira tegnap délben járt le gász; Róka Miklós és Jouánovics
a pályázat. Összesen tizenkét bajai Viktor reálgimnáziumi érettségi bi
főiskolás kéri a tanulmányi segé zonyítvánnyal pályáztak.
lyeket. A nyolc lanalmányi ösztön
A tanulmányi ösztöndíjak odaí
díj között csak három üresedés van, télése ügyében a város legközelebbi,
mert öt ösztöndíjat a régi, illetve tehát valószínűleg már csak a szep
tavalyi élvezőknek juttatnak
temberi kisgyülése dönt, mert ebben
Változatlanul megmarad a segélye a hónapban a jeleh szerint már
Willner Jószef és Sólyom Mihály nem hiv össze kisgyiilést a város
joghallgatóknak, Szabolcs Lajos éd vezetősége.
Király Erzsébet tanárképző főisko
A budapesti Menza Akadémika
lai növendéknek és Jász Tivadar étkezési segélyt ugyanazoknak a
orvostanhallgatónak.
pályázóknak nem szoktak adni, így
Az ui pályázók : Dalnoki Jenő valószínű, hogy a két utóbbinak a
bölcsész, Krikovszky Gizella tanár tanulmányi segélyre benyújtott pá
képző főiskolás, Rácz Barna, Mé- lyázata tárgytalan.

Mikor csökkentik már
a dunai átkelés díjszabásait ?
Már csaknem három hónap múlt
el azóta, hogy a városi hatóság egy
felterjesztést intézett az illetékes
minisztériumhoz a dunai átkelés dij
mérséklése ügyében.
A felterjesztés ideién azon re
ménnyel biztattak, hogy az uj díj
tételek legkésőbb julius elejére éleibe
lépnek. Sajnos, ez. a biztatás csak
jó remény maradt, mert ma már
augusztusban is mélyen benne já

Minden múlandó.
Hí ékszer maradandó.

Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél
Erzsébet királyné-ucca 21.

runk, de egyelőre csak valami kivétele* díjkedvezményekről van szó.
Valahogyan nincs a rendjén ez a
dolog, nincs pedig azért, mert az
ilyen luldrága átkelés igen súlyos
feladat elé állítja az átkelésre kény
szerüli közönséget. De azután itt
nemcsak az átkelési díjtételekről
van szó, hozzá csatlakozik, illetve
igen súlyos függvénye ennek a vá
rosi kövezed vám is. Mindez, pedig
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azt jelenti, hogy az, aki a hidátkelést igénybe veszi, okvetlen lássa
el magát kellő aprópénzzel. Vájjon
ennyi terhes akadállyal kifejlődhete egy életerős és nagyszabású át
kelési folyamat a hídon ? A felelet
csak az, hogy nem, nem addig,
amíg kellő díjmérséklést éleibe nem
léptetnek. Ma nincs a közönségnek
olyan jövedelme, hogy ily súlyos
kiadásokat tegyen akkor, ha nincs
az átkelésre kényszerítve.
Az már lény, hogy az átkelés
súlyos díjtételei vei igen jövedelmező
forrás á vált, de hát a Ilid átalakí
tása nem abból a célból történt,
hogy az dus jövedelmi forrás legyen,
hanem, hogy a zavartalan vérke
ringést biztosítsa. Lám a dunaföldvári uj Ilid többe került az állam
nak, mint ez az állami budgelhez
arányított filléres kiadás és olt még
sem kell az átkelőknek ilyen díj
tételekkel megküzdeniük. Az a viszás intézkedés azt a látszatot kelti,
mintha a dunaföldváii hidra akar
nák terelni a közlekedést, holott
ha itt a díjszabást mérsékelnék,
vagy egészen mellőznék, a forgalom
hihetetlenül megsorozódna. De lehetetlen is a díjtételeket még sokáig ily magasan tartani, hiszen ennek tartása nem csak városi, de
országos érdekbe is ütközik. Ennek
a forgalmas életérnek magas díjté
teleknek magas díjtételekkel való
gátlása mélyen sérti a közönség ér
dekeit.
Arra kérjük tehát az illetékes
minisztériumot, hogy az átkelési
dijakat vagy törölje teljesen, vagy
mérsékelje olyan arányban, hogy a
panasz tárgyául többet ne szolgál
hasson

Ma Bajára érkezett

Walley Szabadtéri
Színpad
és elsőrendű fővárosi
műsorral városunkban
vendégszerepel.
A nagy művészi eseményre
már most felhívjuk a közönség
figyelmét.

Mindenféle aranv 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 J évi jótállással már

Régi ékszereket, tört aranyat ás bríJfaaefaö^et a
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— Jól sikerült a Felsővárosi
Olvasókör kirándulása. A bajai
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Mélyen tisztelt Üzletfeleinkkel ezúton
közöljük, hogy öt évtized óta fennálló cégünket WIESEL SÁNDOR urunk elhuny
tával is változatlanul fenntartjuk és az eddigi szellemben vezetve, továbbra is kész
séggel állunk m. t, Vevöközönségíink rendelkezésére.
Kivéló liszte,eltel:
WIESEL SÁNDOR és FIA

fatermelő és liizifakereskedök
Iroda: Haynald u 13. szám.
Fatelep: Szentjánosi ut 7.
VJ)
Telefonszám : 42.
(Sugovica pari)
Telefonszám : 195.

Ma tárgyai a polgármester a Imesksdelmi
minisztériummal a közúti hid vámjának
mérséklése ügyében.
A közúti hiddá átalakított
bajai vasúti hid sokat pana
szolt vámügye ma valószínűleg
fordulathoz érkezett.
Dr. Borbiró Ferenc polgár
mester ma hajnalban dr. Winckler István kereskedelemügyi
miniszter telefonhívására Bu
dapestre utazott.
A kereskedelemügyi minisz

kát,
A borzalmas lett után otthagyta
a leányt, maid kerékpárral elmene
kült. Az eszméletlen leányt a kecs
keméti kórházba szállilollák, ahol
megállapito'iak hogy a 12 centimé
teres vágás a légzöcsövet kettészelte,
úgy hogy Kovács Teréz éleibenma
radásához kevés remény van.
A gyilkos vőlegény többórai búi
dosás után önként jelentkezett a
csendörségen, ahol letartóztatták.
Vallomása során elmondotta, hogy
tettének elkövetése ulán öngyilkos
akart lenni, de ehhez már nem volt
ereje.

Szovjet-tisztek részvételével megkezdőd
tek a Felvidéken a cseh hadgyakorlatok.
A csehek egy lengyel betörésiül félnek.
Vasárnap hétfőre virradóra meg
kezdődtük az idei cseh hadgyakori 'ok. A felvonulás tervét a prágai
■> -zérkar az oroszokkal együtt dol
gozta ki és Sipek dandárparancsnok
vezérlete alatt felvonuló vörös jel/ síi csapatokat, valamint a Ku'■■cska tábornok vezetése alatt álló
k hadsereget Sáros megye északi
r /.ében összpontosították, ahol a
48 as honvédek vívták hősi harcuk il. A hadgyakorlaton a cseh ve
zérkari tiszteken kivül sok orosz
1 /t is részt vesz. A hadrnozdulatokból arra lehet következtetni,

— Aki friss és egészséges akar
lenni és el akarja kerülni, hogy

kémény legyen a széke, emésztése
meg legyen zavarva, folyton fájjon
a feje és bőre tele legyen minden
fele pattanással, az igyék hetenként
egyszer kétszer reggelizés előtt egy
pohár természetes „Ferenc József**
keseriívizet.
A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság.

6260. szám. — 1936. tkv.

ter a dunai hidvám ügyében Árverési hirdetmény-kivonat.
Özv. Agatics Istvánné sz.
sz. Burkovics
ma tárgyal a polgármesterrel. Márta
m kk. Agatics Márta, Gergely és
A város, illetve a polgármes Mária végrehajtatónak Matorácz Márk és
ter álláspontja a2l Ígéri, hogy özv. Matorácz Andrásné sz Gergity Mária
Matorácz Katalin, Marcella és And
a tárgyalás kedvező kimene inrás kk.
végrehajtást szenvedők ellen indított
telű lesz s a hidvám mérsék végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság
árverést 625 P 80 f. stb tőke
lése végre valójában megtör végrehajtási
követelés és járuléka behajtása végett a
bajai kir. járásbíróság területén levő. Baja
ténik.
fekvő, s a bajaszentistváni 1390.
A polgármester holnap este városban
sz. tkvi betétben A I. 1. sorsz. 741. hrsz.
szántóföld a Belsőségben 124 négyszögöl
érkezik haza.

Borotvával elmetszette aókolédzás
közben szerelmese torkát egv
kecskeméti lovász
A Kecskemét melletti Szentkirálypusztán borzalmas szerelmi dráma
játszódott le.
Vincze László lovászlegény borot
vával átvágta Kocsis Teréz 20 éves
fiatal leány torkát. Vincze László
már évek ó'a udvarolt a leánynak,
azonban a szülök halogatták a há
■iisságkölés idejét, ami nagyon el
keserítette a szerelmes lovászlpgényt.
Delulán az istállóban a leány egy
pái percre egyzdül maradt Vinczév>l, a szerelmesek csókolódzni kezd
tek. Vincze eközben kissé léloldalt
fordította a leány fejét, majd egy
borotvával elmetszenie a leány nya-

belsővárosi Olvasókör tegnap tar
tolta meg nyári kirándulását. A
társas összejövetel a Cserfa-Duná
nál volt igen sok résztvevővel Pol
gár Nándor világi elnök és Kulcsár
János hittanár, a kör jegyzője, va
lonint a teljes tisztikar hozzátarlo
/óival együtt vett részt a kitűnőm
sikerült kiránduláson, melynek aidö i) nagyszerűen kedvezett.

hogy a csehek egy lengyel betörés
tői félnek.
A? ország belsejében nagy hadi
előkészületek folynak. Igen sok he
lyen uj kaszárnyákat építenek a
csehek. Azonkívül több uj vasút
vonal építéséhez kezdenek rövidé
sen.
Ugylátszik a osehek nem érzik
magukat valami nagy biztonságban.
Vagy talán rossz előérzetük van ?

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKARA.

és 2 sorsz. 742 hrsz. Ház 92. ö. i. sz. a
Belsőségben 117 négyszögöl kiterjedésű és
együttesen árverés alá bocsájtandó inga:lanokból Matorácz Márkot a B 11. sorsz.
bejegyzés szerint tulajdonul megillető egy
negyed rész jutalékra 175 P kikiáltási ár
ban. a baiaszentistváni 2140. sz. fl vi ho.

tétben A t 1 sorsz. 3851. hrsz. szántó a
Nagy Laposi dűlőben 1 hold 1044 négy
szögöl kiterjedésű ingatlanból kisk. Matorácz Katalin. Marcella és Andrást a B. 9.
10 11 sorsz bejegyzések szerint tulajdo
nul megillető 6|36-od rész jutalékra 198 P
30 f. kikiáltási árban, — a bajaszentistváni
3536. sz. tkvi betétben A f 1 sorsz 5002|3
hrsz szántó a Régi Aligvárta dűlőben 3
hold 788 négyszögöl kiterjedésű ingatlanból
a B. 3. sorszám bejegyzés szerint Matorácz
Márkot megillető egynarmad és a B. 4. 5
6 sorsz. bejegyzések szerint kk. Matorácz
Katalin, Marcella és Andrást megillető
egyharmad rész, — együtt tehát kéthar
mad rész jutalékra 1303 P 87 í kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverést 1936, évi szeptember hó 3.
napján délután 3 órakor a telekkönyvi ha
tóság hivatalos helyiségében Mátyás király
tér 4 sz 28 ajtó fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanokat és
pedig a bajaszentistváni 1390. sz. tkvi be
tétben foglaltakat a kikiáltási ár felénél, a
többi inga'lant pedig a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron nem adható el
Az árverelni szándékozk kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42.
§-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni
és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX.
t. c. 147, 150,170. §§ ; 1908 : LX. t. c. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál
magasabb Ígéretet telt, ha többet Ígérni
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §.)
Baja, 1936 évi április hó 30. napján.

Dr. Szabó Antal s. k.
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda
kiadó

í.aptuiajdonoH ;
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augusztus 12.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.
Iroda : Hajnald-u. 13.
Telefon : 195.

Telefon : 42.

17 P
30 P
3 P

g vékony lágy dorong ók"kén>
g vékony kemény dorong
g aprított lágyfa q-twnt

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!
Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható !
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Szénkereikedelmi

Résxvényíársaság

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

Lágy baltázott fa
„
vékony dorong
Kemény vékony dorong

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban
Kutgyiirii
Cementcsöveit
Cementváiyuk

Dunakavics

Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
üstökös fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Kátránypapir és minden más építőanyag

Éjjeli
szolgálatot tart

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
augusztus 10-tól augusztus 17-ig

.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés
óra perc

Honnan?

Indulás
óra pt re

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

8

15

9

57

ot

Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd.
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

10

05

Ba|a, Bátaszék, Pécs

14

09

Uidombovár

14

26

Bátaszék, Uidombovár

16

47

Pécs, Bátaszék, Ba|n

14

15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bp' si, Kiskunhalas

15

47

32

Hercegszántó

7

40

Budapest. Kiskunhalas.
Bácsalmás

Pécs, Budapest

7

9

26

13

19

14

33

41

Uidombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

08

Bpest, Sárbogárd

19

58

5
5

20
42

18

55

23

55

23

49

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVALLALAT.

H o v á ?

3

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors
Bálaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás. K skunhalas,
Budapesti Csikéria
Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

falszigetelő

köpor

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).
I—í——K—C——KíT

Bakanek «< Ooidbérger
könyvnyomdája
Baja, Forendek-tere 2. szám.
!

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT

REKLÁM
IKOBAI
kereskedelmi nyomtatványok

és
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.
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