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A miniszterelnök átvette 
hivatalát.

or. Marschali Ferenc államtitkár 
kitüntetése.

Hosszadalmas, de múló termé 
szélű gyengélkedés után Gömbös 
Gyula miniszterelnök frissen, egész
ségben visszatért hivatalába és íoly 
tatja a nagy munkát, amelynek ér 
tékes eredményei úgy a külpolitika, 
mint a belső politika, legelsősorban 
pedig a szociális és gazdasági poli 
tika terén eddig is a legteljesebb 
sikert bizonyítják, a jövőbeli sike
reknek pedig jogos reményét keltik, 

öröm mel köszönti hivatalának át 
vétele alkalmából a miniszterelnö
köt az osztatlan magyar nemzeti 
társadalom, amely érezte az ő 
e i : 'gének, az ő személyes te 
veken\ségének hiányát. Nem azért, 
mintha a munka nem folyt volna 
tovább zökkenő nélkül és abban a 
sziliemben, amelyet ő testesített 
meg, hanem azért, ínért a mai ma
gyar közélet minden fázisán és a 
közeh-íi tevékenység, tehát az egész 
nemzeti munka minden szakaszén, 
Gömbös Gyula az a zászlótartó és 
irányitó, akit a nemzet szeme az 
élen lát és akar látni. Annak a 
m«gv.r nemzeti ujjáébredésnek, 
amely ma öntudattá vált és moto 
rikus hajtóereje lelt a jövő építés
nek, ; rvezője is, hirdetője is, elő 
munkása is Gömbös Gyula. Ö a 
nemz* fi öntudatnak és önbizalom
nak eleven energiaforrása. Az ő 
törhetetlen hite, tettekkel és ered
mény. kkel alátámasztott és nemzete 
mi' i i fiára rásugárzó optimizmusa, 
úgy lí>ll ennek a nemzetnek, mint 
az vb. tett magnak a májusi eső és 
a éltető napsugár.

G xnbös Gyulát ma ismét az élen 
Iáim , tudni azt, hogy az ügyek 
vitel, n | és irányításánál az ő egyéni 
akti. ■ , ismét közvetlen formában
érvén , , sül, olyan jóleső érzés a 
nemz minden munkásfiának, amely 
01,11 * .lodvet és munkakészséget 
acél... Egész. külpolitikai tevékeny- 
ségi,H: egész belső gazdasági és 
8z,)ví dpoliükánk magán viseli az 
ű e ínségének védjegyszerü bé- 

Érezzük, hisszük és tudjuk, 
mzeti missziót teljesít és 

meri , |so|<) nagyon 8ok értékes 
minik Légzése vár személy szeiint

i ső tudattal köszönljtik őt 
u vflai.■ an.

Ám éppen a reáváró sok mun
kára való utalással, most, mikor 
visszajött és leült dolgozóasztalához, 
szeretnők munkája számára bizto
sítva látni azt a nyugodt, tiszta lég
kört, amelyre tulajdonképpen nem 
is személy szerint neki, hanem a 
nacionali. mus jegyében élő és ha
ladni akaró nemzetnek van szük
sége. Távoliéle alatt fennen hirde 
telt úgy n az ellenzék a Treuga 
Deit, ezt azonban — sajnos — 
hellyel közzel csupán benemtartott 

I Ígéretnek kellett látni. Ma pedig, 
; amikor ismét Gömbös Gyula vállára 
i nehezedik, az ország ügyeinek irá- 
i nyitása, máris alkalmunk volt hal- 
I lani ellenzéki íészről olyan tnegnyi- 
i lalkozásokat, melyek körülbelül 

annyit jelentenek, hogy a nem is 
I olyan mélyen eiföldell harci bárd 

kiásásának ideje elérkezett, kezdőd 
hetik a politikai harc.

Nem félünk semmiféle küzdel- 
I meklöl és nem féltjük ezeklöi a 

miniszterelnököt sem. Hiszen ezek
ben a küzdelmekben emelkedett 
fel mai magas polcára és ezekben 
edződött meg. A parlamenti szünet 
azonban még nem ért véget s a 
kormány a miniszterelnökkel az. 
elén, a szünet alatt komoly aikotó 
munkával van elfoglalva. Folytatja 
tovább a munkát a nemzeti és ke
resztény gondolat jegyében. Halad 
a nacionalista szellemnek azon az 
utján, amelyre Gömbös Gyula ve
zette ra nemzetét, kellő időben fel
ismervén ennek az irányzatnak po
litikai értékét és jelentőséget és azt, 
hogy — amint Európa példája mu
tatja — ez a gondolat s ez a világ
nézet a jövő uralkodó csillagzata.

Bűn ezt a nemzeti alkotó munkát 
megzavarni, különös tekintettel a 
zavargó külpolitikai eseményekre, 
akár puszta érvényesülési vágyból, 
akár veit és valódiságuk esetén is 
csak harmadrendűnek minősíthető 
úgynevezett sérelmek miatt. A mun
kaasztalához visszatért miniszterel
nök, úgy mint eddig, bizonyára a 
jövőben is helytáll, minden közéleti 
harcban elveiért, eszméiért és nem- 
zelépilő terveiért. Ez. a harc azon 
bán legven alkotmányos, lojális, elvi 
és önzetlen. Legven a gondolatok
nak tisztítótüze .- ne fajuljon el köz
érdekellenes kilengésekké.

Dr. Marschali Ferenc föld- 
mivelésügyi ra. kir. államtit
kárnak, a Jánoshalmái kerület 
országgyűlési képviselőjének a 
Kormányzó a magyar érdem
rend középkeresztjét a csilla
gokkal adományozta.

A Kormányzó ezzel a ki
tüntetéssel azokat az érdeme
ket jutalmazta, melyeket dr. 
Marschali Ferenc államtitkár 
a magyar mezőgazdaság fej
lesztése körül s főként a ma
gyar kisgazdák érdekében ki
fejlett munkásságával szerzett.

Dr. Marschali Ferenc állam
titkár rendkívüli hivatalos el- 
fogi;’tsága mellett is lúd időt 

1 szakítani, hogy gyakran felke- 
i réssé a vidék, a falu népét, 
hogy annak gondiát, baját meg- 

1 ismerje, ismeretterjesztő mun
kásságával azok képzettségét 
emelje.

Államtitkári kinevezését meg

Ou© vadis Európa?
Csehország be akar olvadni a szovjetbe. 
Működik a prágai kommunista központ.

Ess? genfi Sáp szenzációs leleplezése 
a csehek titkos terveiről.

Az egész világsajtóban óriási fel
tűnést kelt az a leleplezés, amelyet 
az egyik előkelő francia nyelvű 
folyóirat közöl Csehországról.

4 cikken meglátszik, hogy szer
zője feltétlenül tisztában van Cseh
ország belső ügyével. A cikk szen
zációs leleplezést ad a cseh illetékes 
tényezők terveiről, amely szeiint 
Csehország bizonyos feltételek mel
lett területileg és politikailag csat
lakozna Szovjet-Oroszországhoz, il
letve mint Szovjet Oroszország egyik 
szerves alkotó része folytatná állami 
éleiét.

Egv titkos cseh bizottság most 
dolgozza ki azt a tervet, amely 
szerint Csehország kívülről jövő tá
madás esetén már nem mint füg 
gellen Csehszlovákia, hanem mint a 
Szovjet Köztársaságok Uniójának 
egyik országa szállna szembe a tá
madókkal. 

előzően hosszú évtizedes mun
kával szolgálta a Mezőgazda
sági Kamara kötelekében a 
magyar mezőgazdaság érdekeit; 
az év ötvenkét vasárnapjából 
harminc—negyvenet pihenés 
helyett arra fordított, hogy a 
falu népet felkeresse, oktassa, 
vezesse és munkáját irányítsa.

Bácska történetének külön 
fejezetét fogja képezni az a 
tizenöt esztendő, mióta a já
noshalmi kerület képviselője; 
mert ez alatt a tizenöt eszten
dő alatt s túlnyomó részben 
az ő irányítása mellett fejlő
dött Jánoshalma és környéke 
nemzetközileg is elismert, híres 
gyümölcspiaccá.

Bácska a magáénak tekinti 
I dr. Marschali Ferenc áliamtit- 
| kárt s jól megérdemelt kitün- 
1 tetését osztatlan örömmel fo- 
| gadja és ünnepli.

A szerződés megkötése óta az 
orosz vezérkari lisztek, főleg pedig 
a repülőtisztek valósággal elárasz
tották Csehországot.

Csehország — állapítja meg a cikk 
— ma az egész Szovjet orosz kém
szervezet európai szolgálati köpontja 
és ezen felül a kommunista Inter- 
nacionalé nem Moszkvában, hanem 
Prágában székel.

Európa bolsevizálása és az összes 
európai kommunista mozgalmak 
anyagi támogatása a prágai központ 
irányítása mellett történik. Magában 
Csehszlovákiában példátlan erővel 
folyik a lelkek bolsevizálása. A köz
oktatás, a sajtó, a színpad, a külön 
böző oroszbarát egyesületek mind 
ennek a célnak a szolgálatába 
állanak.

A g<*nfi lap végül rámutat arra, 
hogy Csehországot erre a kétségbe
esett lépésre az indította, hogy ma-
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guk a cseh vezetőkörök érzik, hogy 
a cseh állam felépítése alapjában 
elhibázott. Csehországban tulajdon
képpen a nemzeti kisebbségek van
nak többségben és ezt a tényt még 
a hivatalos cseh statisztika sem 
tudja megcáfolni.

Ezeket a kisebbségeket a csehek 
jelenleg csak hihetetlen terorral tud
ják uralmuk alatt tartani, azonban 
érzik, hogy bármily európai bonyo
dalom esetén katasztrófa érheti az 
államot és ettől való rettegésükben 
dobják magukat Szovjet Oroszország 
karjaiba.

Két uj lejáró utat 
vezetnek a kamarás

dunai hídhoz.
A Kamarásdunán épített vasbe

tonodhoz két lejáró utat vezetnek. 
A lejárók masszív vascsövekkel el
látót vasbetonkorlátot kapnak. A 
munkával Huber Mihályt bízták 
meg, aki a lejárók oszlopait már a 
műhelyében elkészítette, a felálli 
fásukat pedig most kezdették el. 
A munkát augusztus 20 ig feltétle
nül befejezik.

Nem bontják le 
a Vénusz-dombhoz 

vezető fahidat.
A legutóbbi napokban a leg

különbözőbb híresztelések kap
tak lábra, hogy a Vénusz- 
dombhoz vezető fahidat a vá
ros lebontatja. Egyesek azt is 
tudni vélték, hogy a hajóát
kelések miatt történik meg a 
lebontása.

A tiszti mérnöki hivatalban 
azt az értesítést kaptuk, hogy 
a hid lebontása hivatalos he
lyen semmilyen formában sem 
került szóba, ellenben a kot
róhajó miatt a hidat felnyitot
ták. Felmerült a terv, hogy ha 
az átvágást sikerül kikotorni, 
fiksz fahidat építenek oda.

Augusztus 15-én a Rádióban énekel 
Kishonti lózsef.

Baja város művész fiát, a lassan 
már világszerte ismeri és népszerű 
Kishonthy Józsefet nemsokára ismét 
hallani fogjuk. A tehetséges bajai 
fiú augusztus 15 én egy színdarab 
keretében a Rádióban énekel. A 
művész augusztus 30 án az Opera 
ház kitűnő művésznőjével Nagy 
Margittal operettrészleteket énekel. 
A zenekisérotet Polgár Tibor ve
zényletével a srázhusz tagú buda
pesti hangversenyzenekar szolgál

Felépült a járványpavillon, tegnap volt 
a munkálatok átadása.

A kórházi járványpavillon 
átépítésével a megbízott vál
lalkozók elkészültek. A mun
kálatok átvétele a város mű
szaki hivatala részéről tegnap 
délelőtt történt meg.

Az átadáson Nagy András 
műszaki tanácsos, Somos Endre 
kórházi gondnok és az épitő 
iparosok, illetve mesterek : 
Bajai Gyula kőműves, Bíró 
József asztalos, Vadász Antal 
mázoló, Biró József vizveze-

Vitéz Feketekovács Győző az ismert szegedi 
futballista lesz a polgári fiúiskola 

uj óradíjas tanára.
A városi polgári fiúiskola iskola

széki bizottsága tegnap délelőtt fél 
12 órakor tartotta ülését a város
házán dr. Puskás Dezső polgár
mesterhelyettes elnöklésével. Ud 
vardy Lázár igazgató volt az ülés 
előadója, aki a bizottság tagjainak 
élénk érdeklődésétől kisérve terjesz
tette elő az egyes tárgyakat.

A legnagyobb figyelmet keltette 
a polgári fiúiskolánál szervezendő 
tanári állás sorsa. A bizottság arra 
az. álláspontra jutott, hogy egyelőre 
óradíjas tanárt alkalmaznak és csak 
később Írja ki a város a pályázatot 

tatja.
Az ezt követő időkben a művész 

Berlinbe megy, ahova egyébként 
szerződése köti. Az Olimpiász miatt 
ugyanis a berlini színházak csak 
később nyitnak s igy Kishonthy 
berlini szereplése is valamivel elto
lódott.

Ezt a körülményt használták fel 
Budapesten, hogy a művészt sza
bad idejében néhány pesti szerep
lésre lekössék.

ték és szerelési vállalkozó és 
Farkas Mihály az üvegezési 
munkálatok készítője jelent 
meg.

A hivatalos átadás, vagyis a 
bizottsági átvétel akkor lesz, 
ha a berendezéssel elkészültek, 
ami még e héten pénteken 
vagy szombaton megtörténik.

Az építkezés mintegy 7000 
pengőjébe került a kórháznak, 
illetve a városnak.

| egy tanári állásra. Az állam ugyanis 
| nem tud olyan mértékű fizetés- 
| kiegészítést biztosítani, hogy annak 

segítségével, amint szükségesnek mu
tatkozik és amint eredetileg tervez 
ték is, két tanáii állást szervezhet
nének.

Az uj óradíjas tanár vitéz Fekete
kovács Győző a szeptemberben 
meginduló tanévvel kezdi meg mű
ködését. Vitéz Feketekovács Győző 
nem bajai illetőségű, azonban olyan 
bajai tanárról, aki földrajz és ké
miai szakos, az iskolaszéki bizottság 
nem tud, már pedig az iskolának 

egyelőre ilyen szakos tanárra van 
szüksége. Vitéz Fekete Kovács Gy. 
Szegedről került Bajára. A Szegedi 
KEAC. nagyszerű futballjátékosa, 
aki eszerint a bajai sportkörökben 
is hamar népszerűségre számiihat.

Bizhatunk a 
Győry-Mamusich pár 

győzelmében.
Tegnap kezdődlek meg az evezős

versenyek előfutamai. Kormányos
nélküli kettősben indult magyar rész
ről a Győry—Mamusich pár és a 
nap legjobb idejével elsőként nyerte 
az előfutamát. Büszke öröm dobog
tatja szivünket, hiszen Mamusich 
Tibor a mi fiunk, a mi vérünk. A 
legszerelelteljesebb bizalommal tekin
tünk az elkövetkező napok küzdel
mei elé és bizton reméljük, hogy a 
magyarok Istene újból reánk tekint, 
ami újabb világbajnokságot jelent 
számunkra.

A tegnapi nap szenzációja a 
4x200 méteres úszó stafétánk bril- 
liáns szereplése volt. 9:12 3 mper- 
tes idővel Európa rekorddal a har
madik helyen messze maga mögött 
hagyta az európai nemzeteket. A 
nap hőse Abay-Nemes volt, aki 
gyilkos finisben győzte le a német 
Heibelt és lényegesen hozzájárult a 
harmodik h<dy kivívásához. Derék 
fiaink tehát újból világraszóló dia
dalt aratlak, meri az összes euró
pai nemzeteket megelőzve harmadi
kak leltek Ázsia és Amerika mögött. 
Misem bizonyítja jobban kitűnő sze
replésünket, mint az, hogy az úszó
olimpia utolsó napján a világrészek 
egymásközti 4x200 méteres gyors
úszó stafétájában három magyar: 
Csik, Abay és Gróf a francia Ta- 
rissal együtt képviselte Európát.

Vizipóló csapatunk meglehetősen 
durva mérkőzésen biztosan győzte 
le a belgákat 3:0 arányban. A ma
gyar csapat mérkőzésről-mérkózésre 
javul és reméljük, hogy a németek 
elleni döntőben lesz tudásának telő-

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. ________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 javitás csak szakembernél.
Pontosan járő férfi és női karőrák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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delkezésére.

Iroda : Haynald-u. 
Telefonszám :

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 m. t. Vevőközönségünk ren-

Kiváló tisztelettel :

WIESEL SÁNDOR és FIA 
fatermelö és tűzifa kereskedők

13. szám. Fatelep : S/.entjánosi ut 7.
42. (Sugovica pari)

Telefonszám : 195.

fokán. A németek is csak nagy kHz- | és németek kerülnek a döntőbe, min
delem árán tudták Ausztria csapa- | den az aznapi formától és a bíró
tól 3:1 re legyőzni. Ha a magyarok | tói függ.

Ma dől el a bajai cipész
segédek sztrájkjának sorsa.

Gács Tibor aljegyző a békéltető tárgyaláson 
negyven százalékos béremeléssel ajánlotta 
a kiegyezést.

Jelentettük, hogy a bajai cipész
segédek hétfőn sztrájkba léptek. A 
sztrájk oki, hogy az újonnan élet
belépett 8 órás üzemi munkaidővel 
— akik eddig 10—12 órai munka
idő melleit tudtak valamelyes lét
egzisztenciát teremteni a maguk 
számára, — nem jutnak megfelelő 
keresethez. A cipész^egédek hat
vanszázalékos béremelést követelnek, 
a mesterek pedig huszonötszázalé
kot ajánlottak fel.

Mind a cipészmesterek, mind a 
segédek, tegnap délelőtt három há 
rom tagú küldöttséget vezettek Gács 
Tibor aljegyzőhöz, az elsőfokú ipar
hatóság vezetőjéhez, aki a sztrájk 
beálta után nyomban megkezdte a 
békéltető tárgyalásokat.

A mesterek küldöttségét Pék 
László a cipészszakosz.tály elnöke, a

HÍREK
— Bérletügyek a gazdasági al

bizottság előtt. Tegnap délelőtt fél 
12 órakor volt a városházán a gaz
dasági albizottság ülése. Dr. Bor- 
bitó polgármester elnöklésével a bi
zottság különböző bérletügyeket tár
gyalt.

— Elárverezik a kaszáskeresz
tes párt vagyontárgyait. A belügy
minisztérium rendeletére feloszlatott 
Böszörményi Zoltán féle kaszáske
resztes párt lefoglalt vagyontárgyait 
a Jánoshalmái főszolgabiróságon 
augusztus 17-én elárverezik.

— Elveszett csónak. Papp Ernő 
kalapossegéd feljelentést tett a rend 
őrségen Ismeretlen tettes ellen, mert 
augusztus 15-én a Népfürdővel szem
közti oldalon hagyott csónakját el

segédekéi Makk István vezette. 
Minthogy a két küldöttség tárgya
lása nem vezetett eredményre, Gács 
Tibor azt a közbevető egyességi 
ajánlatot lelte, hogy állapodjanak 
meg a negyven százalékos béreme
lésben. A segédek negyven száza
lékos emelés esetén a 8 órás mun
kaidő mellett ugyanannyit kereshet
nének, mint az eddigi 10—12 őrá 
val, hogy a közbevető ajánlat meg
oldáshoz vezet e, ma dől el, mert 
a mai nap folyamán a mesterek és 
segédek is külön külön ülésen tar
tanak megbeszélést.

G»cs aljegyző munkatársunk előtt 
kijelentette, hogy mindenképpen a 
békés kiegyezés hive és oditörek- 
szik, hogy a zavarok minél előbb 
megszűnjenek a cipészíparban.

lopták. A csónak „Madonna" nevet 
visel és Bp. 9308 sz. jelzésű

— Gyakran visszatérő székszo- 
ruláS. rossz emésztés, vaslagbélhu- 
rul, felfúvódás, oldalfájás, légzési 
zavar, szívdobogás, fejnyomás, fül- 
zugás, szédülés és lehangoltság ese
tén a természetes „Ferenc József" 
keseriiviz gyorsan megélénkíti a 
gyomor és a belek működését, az 
embert a kellemetlen érzésektől s 
tiszta fejet és nyugodt alvást teremt.

Eladó
egy tiszta fehér 
zománcozott, 

borbély üzleti berendezés 
fehér márványla
pokkal. Alig hasz 
nált állapotban. Ju
tányos árban.

— Szabadtéri cirkusz. Egyik 
szabadtéri ciikusz. még el sem Iá 
vo/ik Bajáról, már jön a másik. A 
,,szabadtéri művészet" Eldorádója 
lelt Baja, olyan előszeretettel kul- 
tiválják az országjáró oirkuszi em
berek. Ma egy komolyabb társaság 
a „Walloy szabadtéri színpad" pró
bálkozik Baján, a vásártéri állandó 
cirku’ztelepen. A Walley sz badléri 
színpad akrobatái valószínűleg szin
tén megnyerik a közönség rokon- 
szenvét.

— Elveszett kerákpárlámpa. 
Bálint Mihály Petőfi Sándor- utca 
23 sz. alatti lakás feljelentést tett | 
a rendőrségen, mert e hó 9 én a | 
Tóth Kálmán utca 23. sz. ház elölt 
hagyott kerékpárjáról ismeretlen tét 
les 11 pengőt érő Boch lámpáját el 
lopta.

— A megyegyülések. Bácsmegye 
törvényhatósági bizottságának a hó
nap eleji szokásos időpontról elha
lasztóit kisgyülését auguszlus 24-re 
hívták össze. A kisgyülés délelőtt 
f i 10 órakor kezdődik, a közigaz
gatási bizottság ülése pedig délelőtt 
10 órakor. A közgyűlés másnap, 
25 én délelőtt lesz.

— Madradban az idegeneket 
gyilkolják. A madridi argentin kö
vet arrál értesítette kormányát, hogy 
a spanyol fővárosban meggyilkol
tak négy argentin állampolgárt.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

jjmiA
Augisszius 12-én. szerdán
Aug. 13-án, csütörtökön

Csak 16 éven felülieknek engedélyezve.

BALALAJKA
(Fekete szempár)

Egy fiatal leány megrázó élménye 16 felvonásban

Főszereplők :

Harry Baur és Simope Simon.
Kisérőfilmek :

Ahol nincsenek asszonyok. Kairó.

Híradó

— Női beUgitgek gyógyítása 
nál a természetes „Ferenc József** 
keserüvisel gyakran alkalmazzák, 
mert könnyen bevehető, rendkívül 
enyhe hashajtó hatása pedig gyor
san és minden kellemetlenség nél
kül bekövetkezik.

1 ..aptulaj(ionos :
0 r. <( N H V l g H í L.

BÁDOGOS

TAN0NC0T
FIZETÉSSEL FELVESZEK. 

SCHVARCZ, Mátyás király tér 12.

M.a Bajára érkezett
Walley Szabadtéri
Színpad

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

figyelmét.

Vennék egy rövid 
kereszthuros 

zongorát.
Cim a kiadóhivatalban.
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Lágy baltázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

j|j napi árban

SKutgyiirü ÍSádfaritu cserép Pcrtlsnd cement fi
Cemc ntcsSvea Hornyolt cserép Ustöhöt fehér cesn. W 

ÍCementvaiyek Fával égeiettmész Elszigetelő lemez íjj 
Kátránypapir és minden más építőanyag

$ LEGWTÓYOSflBB fiUSSH KAPHATÓ fi

j Griinhüt és Társa

fi Máw. menefeend május 15-töi:

NvMMiatt

Érkezés fi o i, non? Ind uiás H óvá?óra p re 1 óra perc

7 ' 09 Gara 4 40 I lercegszánfó
| 7 II 25

Ujdombovár 5 19 Gara

i 7 32 Hei cegszánló 5 20
Bálaszék, Sárbogárd. 

Budapest

7 i 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

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

Budapest

| 13 B 19
Budapest, Sárbogárd.

Bálaszéli 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas.

Budapest

j /4 ! 01
i

Budapest, Kisí tinlialas
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

s 74 i 09 Ujdombovár 14 26 Bál a szék, Ujdombovár

Z6 47 Pe-.:;;, Rál.iszék, Baja 14 15 Hercegszántó

/8 03 G'-ih 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bálaszék, 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 j 08 Bpest, Sárbogárd | 21 49
Rátaszék, Ujdombovár. 

Budapest

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

vékony 
vékony 
spritott

3®
3

lágy dorong öle"kéni 17 
kemény dorong 
lágyfa a-kénS

PP
P

M
A0

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

|$ É IB Y EC Siánkereikedelmi
W Es t< S 3 Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú Dorílandcement 

iteakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és . unaparlí rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!L

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 10-461 augusztus 17-ig

ör. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
fi NVOMDAVáLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szobánál 

(Sugovicapart).

Kaltanek Goldberger
könyvnyomdája

Saja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
iek és Goldberger Ie6i in Ra»*.


