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Magyar dirnség!
Négy világtáj, lélekzet vis
szafojtva hallgatta a múlt hé
ten lezajlott olimpiai esemé
nyeket, négy világtáj egyfor
mán ujjongott, vagy búslakodott
a világgá röpített híreken.
Az olimpiai bajnokságokért
nem kevesebb, mint 52 nem
zet gyürközött fel a küzdelem
re, 52 nemzet küldte Német
országba legjobbjait, hogy hirt,
dicsőséget és elsőbbséget vív
janak ki nemzetüknek ott, ahol
a világmérkőzés lefolyt. Ebben
a hatalmas világgyülekezetben
ott voltunk mi is, maroknyi
magyarok, egy halálra sebzeft
nyolcmilliós nép fiai,, ott . vol
tunk, hogy felvegyük a küz
delmet a 40 — 50—100 milliós
népcsaládok legjobbjaival, Váj
jon hogyan is érezhették lel
kes véreink magukat e hatal
mas emberáradatban, hogy is
remélhették azt, hogy annyi
hatalmas nemzet között egy
nyolcmilliós nemzet gyermekei
nek is jut majd babér ? Mi,
itthon maradottak ugyancsak
kétség és remény között vár
tuk szivszorongva a rádió hí
reit, vártuk mégis egy szent
meggyőződéssel, mely azt su
gallta, hogy magyar győzelem
nélkül nem múlhat el a nagy
küzdelem.
Az első híradások egyálta
lán nem hoztak győzelmi hirt
az itthon szorongóknak. Már
mar azt hittük, hogy minden
reményünk szetfoszlik, amikor
egy magyar birkózó megnyi
tói la a győzelmek fényes soro. áfát. Ezt követőleg olyan
győzelmek sorakoztak nap-nap
után véreinkhez, melyek be
csületére váltak volnq a vilá^
leghatalmasabb nemzeteinek is.
Több milliós embéróc'eáh kö
zölt az olimpiai győzelmi rúdra
Jizszer szállt fel a magyar
zászló, ugyancsak tízszer csen
dült fel himnuszunk gyönyörű
akkordja, Hirdetvén a magyar
elniakarást, a magyar, ügyes
séget, a magyar győzelmet 51
nemzet fölött. Tíz magyar győ
zelmet harsogott a rádió a vi
lág minden tája felé, mi pedig
az- örömtől könnyes szemmel,
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ujjongva hallgattuk e csodás
eredményeket, e fényes es anynyi nemzettől irigyelt győzel
meket. A világ csak e győzel
mek hallatára kezd tudomást
venni rólunk, álmélkodva ku
tat Európa térképén, hogy hol
is van az a maroknyi nemzet,
mely ennyi hős bajnokot ter
melt az idei olimpiászra.
Titeket pedig derek véreink,
akik 52 nemzet között fényes
győzelmekkel vívtátok ki a
magyar becsületet, akik 52
nemzet között mutattátok ki
a magyar virtust, meleg szív
vel, örömtől könnyes szemmel
köszöntünk és kérjük rátok a
Mindenható áldását nemzet
mentő munkásságtokért. Öröm
füzet gyújtottatok ti odakünn
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ennek a sötét börtönben vonagló nemzetnek, mely gyászos
Trianon óta kétség és gond
között várja feltámadását. Meg
mutattátok a világ színe előtt
azt, hogy milyen méltatlanul
bántak velünk azok a kis és
nagy nemzetek, akik halálra
ítélték és halálunkat még ma
is várják. Honalapító Szent
István király őrködik még e
nemzet fölött és amíg egy igaz
magyar szív dobog, nem pusz
tulhat el nemzetünk.
Adja a Mindenható, hogy
ezt a világra szóló dicsőséget
egy még fényesebb győzelem
kövesse, mely elvezeti nemzetünket az ősi határokra őrködni hazánk épségén az idők
végtelenségéig.
K. V.

Nem örülnek a bajai építőiparosok
az órabérek miniszteriális
rendszabályozásának.
Tegnap lépett érvénybe az ipar
iigvi minisztérium rendelkezése a
kőműves és ácsipatban az uj óra
bérek ügyében. A minisztérium ren
delkezése Baját közelről érinti, mert
a bajai iparoslársadalomnak <-gy
tekintélyes tábora építőiparosokból
áll, akik tegnap nyomban felkeres
fék a városi iparhatóságot megf lelő
tájékoztatások végett.
A rendelet értelmében az áos és
kömüves.segéd minimális óradija a
felszabadulástól számított két éven
belül 44, ezentúl 48 fillér. Férfi
napszámosok legkisebb órabére 26
fillér, nőké és 16 éven aluli fiataloké
20 fillér.
A miniszter uj rendelkezése az.
órabérek valamelyes emelkedését,
mintegy napi 30—40 fillér töbletet
jelent.
, .
A bajai kőművesmesterek útirány

ban interveniáltak, mi történjék a
már elvállalt munkáknál a munka
dijak fizetését illetőleg. Erre vonat
kozólag az iparhatóság azonban
nem adhatott választ, mert a mi
nisztérium e tekintetben nem fog
lalt állást.
A kömüvesmestesek és ácsiparo
sok tanácstalanságával szemben áll
a bajai Ipartestület vezetőségének
álláspontja. Az Ipartestület kijelen
tette, hogy a rendelkezés nem ér
hette az érdekelteket meglepetés
szer üeiif mert még márfél hónappal
ezelőil kiértesítették az ács és kömüvesíparosok szakcsoportjait és az
Ipartestükben ki is függesztették a
kilátásba helyezeti intézkedéseket.
Hogy az érdekelt munkaadókat
ez mennyire nyugtatta meg, egye
lőre kérdéses, de azt vitatják, hogy
károsodás érte őket.

A kiscsávolyí bizottsági
tagok akciója.
Már jelente tűk, hogv kiscsávolyí
bizottsági tagok U’ár János igas
gató tanító elnöklete alatt megbe
szélést tartottak, melyen különböző
kisesévolyi problémákkal foglalkoz
tak.

E megbeszélések eredményeként
pénteken bizottság kereste fel dr.
Borbíró Ferenc polgármestert s ott
a küldöttség szónoka Lázár János
igazgató tanító előterjesztette azo
tat a kérelmeket, melyek sürgőseb
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ben volnának megoldandók.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester
részletesen felelt az elhangzott kí
vánságokra s jelezte, hogy a közeli
napokban egy nagyobb bizottságot
fog egybehívni a költségvetés elő
készítése végett ; felhívta a küldött
ség tagjait, hogy ezen értekezleten
terjesszék elő a bizottsági tagok ja
vaslataikat megfelelő költségvetési
előkészítés keretében.
Az utcakövezések kérdésében
már most kilátásba helyezte a pol
gármester, hogy a Váradi Érsek ut
rossz kövezetét még az idén ki fog
ják javítani s az onnan felszabadult
kőanyaggal sorra kerül a Sárkány
utca és a Tóth Kálmán utca össze
kötő részének kikövezése is. Mind
ezek a kövezések nem válnak hát
rányára az Otihoz vezető kocsiút
kikövezésének, mert arra is sor ke
rül még az idén.
A Váradi Érsek- úti vasúti felül
járó megépítésének szükségességét
elismerte dr. Borbiró Ferenc polgár
mester i ; ez azonban kizárólago
san vasúti probléma, de a kérdés
megoldása körül kilátásba helyezte
a polgármester a város teljes er
kölcsi támogatását.
A bizottság az átjáró kérdését
nemcsak kiscsávolyí, hanem a vátos
egész közönségét érdeklő problé
mának tekinti s beindítja a városi
akciót a felüljáró megépítése érde
kében.
A küldöttségben résztvettek Máhig Ervin plébános, dr. Nicolausz
Béla ügyvéd, vitéz. Zotnbola István
cipészmester, Grtinielder Albert
földbirtokos és dr. Knéz.y Lehel bi
zottsági tagok is.

Rákosszentmihály
megoldja a vízveze
ték kérdését.
A nagy lendülettel fejlődő Rákosszenlmihálynak is égető pioblémaja
az egészséges és bőséges vízellátás.
Kölcsönnel nem lehetett a kérdést
rendezni ; most azonban olyan meg
oldást talált a polgármester, mely
kölcsön felvétele nélkül is lehetővé
tette a kérdés megoldását.
A város szabályrendeletet slk«
lőtt amelynek értelmében a tulaj
donosok minden helyiség után busz
pengőt kötelesek öt év alatt egyenlő
részletben bofizetni a városi pénz
tárba s igy öt év alatt mintegy bel.
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Sapkát, táskát, harisnyát.
swettert, tornacipőt, nadrágot,
tfjíot, ernyőt, zsebkendőt stb.
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sö kölesünkéül összegyűl az az ősz- : tési költséget fedez a város s a tu
szeg mely a vízvezeték bevezetésé- | lajdonosoknak rém marad egyéb
hez szükséges.
taihük, mint a vizhasználali dijat
Ezen összegből minden beveze- | fizetni a fogyasztáshoz képest.

Súlyos motorkerékpárszerencsétfenség a monostori országúton.
Súlyos molorkerékpárbaleset tör
tént tegnap reggel a monostori or
szágúton Stein Sándor jánoshalmai
kereskedő haladt oldalkocsis motor
kerékpárjával a monostori ország
úton. Eddig még meg nem állapí
tott okból a kerékpár az utszéli
árokba fordult, maga alá temetve
utasát, aki súlyos nyak és hátcsi
gólya törést szenvedett.
A járókelők eszméletlen állapot

ban találták meg Stein Sándort,
majd azonnal értesítették a bajai
mentőket, akik a szerencsétlen ke
reskedőt a Róna szanatóriumba szál
litották.
Munkatársunk ma délelőtt érdek
lődött a Sz nalóriumban a keres
kedő állapota felöl és azt a felvilá
gosítást kapta, hogy Stein Sándor
állapota rendkívül súlyos, de, fel
épüléséh.:z van remény.

Otthon" alap felhasználására vonat
kozó nagyszabású tervezet.
Érdekesebbnek Ígérkező pontja
a keddre összehívott rendkívüli köz
gyűlésnek a megye gyümölcsöztetett tőkevagyonaiból rendelkezésre
álló kamat jövedelmének felhaszná
lásával összefüggő komoly javaslat.
A közgyűlés fogja tárgyalni a
kereskedelemügyi miniszternek a
baja—szeremlei törvényhatósági köz
úton levő Ferericcsatorna hid épi
tésének ügyét.
Szeged város törvényhatósági bi
zottsága a Honalapilás Emléknapjá
nak nemzeti ünnepé való kimondá
sának tárgyában a m. kir. kormány
hoz felirattal fordult. Ennek a fel
iratnak támogatását kéri a megyé
től, amit a vezetőség természetesen

pártolóiig terjeszt a közgyűlés eléIsmertetik a közgyűlésen a bel
ügyminiszternek a törvényhatósági
szegényalap rendeltetéséről alkotott
szabályrendeletét is.
És hogy a közgyűlés programja
teljes I egyen, Rosenberg Mátyás
megyebizotlsági tag, bácsbokodi
földbirtokos a közlekedés megjaví
tása érdekében önálló indítványt
terjeszt a közgyűlés elé.
Ismeretes, hogy Rosenberg Má
tyás a megyei üléseken nem egy
Ízben a közigazgatási bizottság ülé
sein hevesen kifogásolta az utak
rossz állapotát s igy a közgyűlés
teljes érdeklődéssel várja az anomá
liák megszüntetését célozó javasla
tát

A pandurszigeti halászgyilkosság

1 bajai fe^szabaMási ünnepség ügye a bajai törvényszék eütt.
végleges programja.
Szeptember 7-re elnapolták a tárgyalást. — ittasságukkal
Augusztus 19-én este a ba
jai Move Társadalmi és Sport
Egyesület rendezésében tartja
meg Baja város magyarsága
a felszabadulási ünnepséget.
A programot a Move veze
tősége már véglegesen megál
lapította. Az ünnepség este 8
órakor kezdődik a Déry-kert
ben s a Bajai Daloskor Hiszek
egy éneklésével vezeti be. Kiss
György a tehetséges bajai sza
való egy irredenta verset ad
elő.

Az ünnepi beszédet Temes
váry László, a Magyar Külke
reskedelmi hivatal sajtóosztá
lyának igazgatója az ismert és
tekintélyes magyar közéleti
egyéniség mondja.
Lovas Andor remek szerze
ményét a sok sikert aratott
Bácska Dalát a Bajai Dalos
kor fogja énekelni. Bizony Jó
zsef ugyancsak szaval.
Az ünnepség végeztével a
Bajai Daloskor a Szózatot fogja
énekelni.

védekeznek a gyilkosok.

Hétfőn reggel kezdte m^g tár
gyalni zsúfolt tárgyalóterem előtt a
bajai törvényszék dr. Linzer taná
csa azt a halálos kimenetelű halász
tragédiát, mely ez év junius 2 án a
késő esti órákban zajlott le a Pan
dúr-szigeten.
Az ügyészség szándékos ember
ölés bűntettével vádolta Kubalovics
Antal, Gál József, Mersilz Ádám
és Fazekas József tópásxtorokat,
akik agyonverték Maros István ha
lászmestert és súlyosan bántalmaz
iák fiát, Maros Mátyást.
A tegnapi főtárgyaláson Kubatovici tugadta, hogy bántalmazta vol
na az elhunyt Maros Isi vánt, de azt
elismerte, hogy a tett elkövetése
után a baltát ő hajította a Dunába.
Eit félelmében tette, mert a balta
Augusztus 25 én kedden délelőtt | sége már hosszú idő óta dolgozik. az ő tulajdona volt. Gál Jóisef
10 órakor fogja Bácsbodrogvár- | Az éideklődés homlokterében álla szintén tagadta, hogy az elhunytat
megye törvényhatósági bizottsága nak vitéz dr. Bajsey Ernő alispán bántalmazta volna, csak annyit is
nyári rendkívüli közgyűlését lefoly nagvfontosságu előterjesxtései. Leg mert be, hogy Maros Istvánt meg
tatni. A közgyűlés tárgysorozatának jelentősebb ezek közölt a „Ciszter támadta és ütlegelte.
előkészítésén a vármegye vezető
cita Diákszövetség" és a „Délvidéki
Fazekas és Mersilz vádlottak ta

Az alispán érdekes és fontos
előterjesztésekkel lép a vármegye
keddi rendkívüli közgyűlése elé.
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Minden mufandó,
Az éhszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLÁS MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

gadtak mindvégig és azt állitolták,
hogy teljesen ittasak voltak.
Maros Mátyás azt vallotta, hogy
öt Gál támadta meg, leteperte a
földre és egyszerre csak azt érezte,
hogy baltaosapás érte a hálát. Ezt
a fejszecsapást Gál irányította reá,
ő elájult és a magas töltéstől legu
rult a Duna partjára.
Majd kihallgatták a tárgyalás ko
ronatanúját, ifjabb Maros Mátyás
12 éves diákgyereket, aki végig
nézte nagyapjának agyonveretését
és látta apjának ütlegelését is.
Elmondotta, hogy az esti órákban
elálmosodott és hazamén- a halász
tanyájukra, ahol Fazekast és Mersiczet találta. Ezek elkergették ha
zulról és üldözőbe vették. Megtá
madását elmesélte nagyapjának, aki
vei találkozott és miközben elme
sélte nagyapjának, Fazekas úgy
fejbe verte nagyapját, hogy az ös>szeesett és többé nem is kelt fel.
Mikor megfordult, látta, hogy piát
Gál és Mersitz ütlegelik. Megiiedt
IIIIIW—|—MHMIHI í r -

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.
POMVMR járó férfi és női karórák 1 évi jéMlttasal mér

Régi ékszereket, tört aranyat ®s briffiánekwveket a Le^sae^abb áron
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1936. augusztus 19.
és elszaladt haza.
A bíróság a koronatanú kihall
gatása után visszavonult tanácsko
zásra, majd a késő déli órákban
hűdéit? ki végzését, amely szerint
a tárgyalást újabb bizonyítás kiegé
szítés végett szeptember 7 re na
polta el.

Tudom, Te most . . .
Tudom, Te most boldog leszel . . .
De majd csillagtalan éjjel
Sír a lelked s fájó szívvel,
Ismét rólam emlékezel.

Addigra már késő ősz lesz
Elhervad a boldogságod
Hiába sírsz, mindhiába :
A múltat már nem találod.
Irta ■. Borbás Sándor.
Egyszerű sorok, oki irta a betű
vetést nem sokáig tanulhatta. Pri
mitív nyelven, de megkapó őszinte
séggel mond;a el érzéseit Borbás
Sándor a bajai Pelyerity vendéglő
fiatal borfiuja, Egy pillanatra meg
érdemli a felfigyelő szimpátiát.

HÍREK.
— ünnepi istentiszteletek. Az
evangélikus templomban holnap d.
e. 9, a református templomban 10
órakor lesznek a felszabadulási év
forduló alkalmából az ünnepi isten
tiszteletek.
— A bajai izraelita hitközség

ünnepe a szerb megszállás alóli
felszabadulás évfordulóját A ba

jai izraelita hitközség augusztus 20
án csütörtökön délelőtt fél 11 óra
kor, Baja városának a szerb meg
szállás alóli felszabadulás évfordu
lóján ünnepélyes istentiszteletet tart,
amelyre az érdeklődőket ezúton is
meghívja az elöljáróság.
— Holnap lesz a belvárosi
templom orgonájának átadása.

A pécsi Angsler-gyár ma fejezi be
a belvárosi plébánia templom or
gonájának szerelését. Az uj orgonát
villamos erőre rendezték be és har
minc változata van. Az orgona hi
vatalos átvétele holnap szerdán dél
után a belvárosi egyházközség el
nöksége és a miivésszakértők jélenlétében történik. Az elnöki tisztet
Schmldthauer Lajos a neves ma
gyar orgortamiivész tölti be; a bi
zottság tagjai: Éber Sándor, Herr
György, Lovas Andor és Schmidt
Ferenc. Az orgona ünnepélyes megáldása Szerit István napján délelőtt
a nagymisén történik.
— Kerékpáros baleset Mélykuton. Scultéty Alajosné bajai tiszt

viselőnőt súlyos kerékpár b; leset
érte a mélykúti Tópart utcában.
Scultétyné leszállás közben meg
csúszott és bal lábán fedett sérü
lést szenvedett. A bajai mentők
súlyos állapotban szállították a vá
rosi közkórházba.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

rWXalA^A'

— Aki egész nap ott görnyed
az íróasztala mellett, igyék reg

gelenként

pohár természetes
„Ferenc József** keserüvizet, mert
az a bélmüködést szabályozza, a
gyomoremésztést előmozdítja, a vér
keringést élénkíti és a munkaképes
ségel fokozza.
— Rendőrségi kishirek. Paszterkó Lajos, Kültelek 72 sz. alatti
lakÓB feljelentést tett a rendőrségen,
mert tegnap délután ismeretlen tet
tes, nádi ágzsebéből ellopta pénztár
cáját 15 pengő tartalommal. A nyo
mozás megindult. — Éd-r Kálmán
Rókus utca 30 sz. alatti lakos felje
lentésére a rendőrség megindította
a nyomozást ismeretlen teltós ellen
mert az elmúlt nap délutánján la
kásából több ágyneműt és fehérne
műt ellopott. — Szegi István sütő
mester bejelentette a rendőrségen,
hogy Zrínyi Miklós-u. 16 sz. há
zának udvarából ismeretlen lettes
„Csepel" kerékpárját ellopta.
egy

— Hasmütétek utáni idősza
kokban reggelenként egy pohár ter
mészetes „Ferenc József" keserűvíz igen kedvelt, nagyértékii
hajtó, amely a belek tartalmát
tosan felhígítja és azt minden
dalom okozása nélkül néhány
alatt könnyen levezeti.
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Olcsó

tűzifa eladás
KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL,
MÁTYA1 VENDÉGLŐ MELLETT.
Ugyanott aug. 2 án cca
40 000 kéve rőzse önkéntwft
árverésen való ELADÁSA.
Árverés délután 3 órákkor.
Kemény tuskó fa öle . . 16*— P
Lágy
„
..... 12- P

Eladó

Szentistvánon,
Mária utca 6. sz. alatti

családi ház

3

SPORT.
Augusztus 20-án
az őszi szezonnyitást nagy
szabású nemzetközi mérkő
zéssel vezetik be Baján.
Már bottal járó, de legalább is
felnőtt korban lévő gyermekekkel
biró családapák azok, akik a há
ború előtti a háború alatti és köz
vetlen a háborút befejező évek
nagy sportattrakcióira emlékeznek.
Ezeknek még felcsillan a szemük,
ha emlékezetükbe hozzuk, az. angol
katonák vendégszereplését, a zom
bori és szabadkai nagy csatákat, a
bécsi Hanzit, Grabeczol, Bagóczkit,
Rácsát és társait. Az ezután követ
kező nemzedék is beesületlel szol
gálta ki a futballrajongók igényeit,
mert a Panye fénykora, Bencze,
Cigány, Bogyó népszerűsége mind
igazolják, hogy az az ezer rajongó,
aki dehogy is maradt volna el egyegy nagy csatáról, megtalálta élve
zetét. A harmincas évek azonban
a sport dekadenciájáról tanúskodnak.
Elvétve nyújtanak még ínyenc fala
tot az egyesületek Bajának, de bi
zony ez nem elégséges arra, hogy
a mull lelkes rajongóit felébresszék
Eddig úgy láttuk, hogy nem is kí
sérleteznek nálunk a szunnya dók
felkeltésével, boldogan kell azonban
most tudatára jutnunk, hogy téved
tünk. Legalább is erre mutat az a
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körülmény, hogy a két bajai vezelőegyesület összeesküdött a közöny
ellen. Az összeesküvők bombaprogrammja a felszabadulás emlékűnnepére elénk varázsolja az első tiz
év felszabadulási serlegmérkőzc«eit.
A hetes tornákat, és azekat a cso
dálat os küzdelmeket, amelyeket min
den évben elkeseredetten vívtak
meg a bajai egyesületek az értékes
felszabadulási sportlrofeáért.
I
Őr csendes augusztus 20 ika után
végre sportot élvezhetünk. Sport
csemegét kapunk. Bulgária küldte
hozzánk reprezentáns fiait, hogy
nemes vetélkedésben találkozzanak
a két testvernemzet fiai. Idegen
nemzetbeliek ás hozzánk mégis oly
közel álló sorsuak azok, akiket
I Szent István király napján, a véro| sunkban fogadunk, mert ezek spor| toló fiuk olyan nemzetet reprezen| tálnak, amely háborúban és béké* ben odaadó testvérnek bizonyult.
A bolgár kupagyőztes csapat ve
retlenül áll ki negyedik mérkőzésre
városunkbbn, a legyőzőitek között
ott áll a sokszoros délnyugati baj
nok PVSK is, melyei megerőltetés
nélkül 5:2 arányban vertek a ruszcsukiak Ellenük a BSE—Turul vá
logatottjaitól nem győzelmet csak
fair játékot, és lelkesedést vár a
bajai közönség.
Laptulajdonos:
r. K H 6 Z V UHU.
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Augusztus 19-én, szerdán

6 és fél 9-kor
Augusztus 2ö-án, csütörtökön
fél 4, ü és 9-kor

füszerüzleltel és Iraíikjoggal.

Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

Kosztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.
díjtalan házi tanítás.

Kitűnő ellátás. —Jutányos ár.
Jelky András-ut 14

RÖKK MARIKA első ragyogó német
filmje

KöhiiyO lovasság
Suppé örökszép operettje 16 felvonásban.

Főszereplők :

Egy 3 öles keményfa

kukorica góró
sürgősen jutányos áron

eladó
Béla király utca 9. sz. alatt Baján.

Eladó egy
HARLEY DAVIS0N
7 50 es motorkerékpár.
Cim : Jelky Andráa-u.
26 szám.

Rökk Marika,
Fritz Kampers,
H. a, von Schlettov.
Kisérőfilmek :

Bérűn mesél

Jazz a tenger fenekén

1<W6. augusztus 19.

BMArBAGSKA

4

ÍST

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

Telefon : 42.

lágy

dorong ounkén
cg vékony
vékony kemény dorong
aprított légyfa g-ként

17 p
30 p
3 p

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható !
____

iske’sbbss®

IJÉ Bf
Széekereskedelmi I
® !£ lí I £3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Vetefcn; 52.

Lágy baltázott fa
„
vékony dorong
Kemény vékony dorong

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban
Kutgyiirü
Cementcsövek
Cementvályuk

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

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÉHYOSABB ÁRöAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa

st és ccmenTtXlon

kőpor

Dunakavics

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjen
szolgálatot

tart

reggel íél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
augusztus 17-töl augusztus 24-ig
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

gyógyszertára

A Mav. menetrend május 15-től:
Érkezés
óra perc
k
7
7

25

Honnan?

Indulás
óra perc
4

40

Hercegszántó

Ujdombovár

5

19

Gara

20

9

57

01

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

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

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

09

Uidombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

16

47

Pécs, Bálaszék, Baja

14

15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest, Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

47

lf

58

23

41

Ujdombovár. Pécs.
Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

15
|;.
18
23

55

M

•8

Bpest,

7

32

Hercegszántó

5

8

15

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

9

26

Pécs, Budapest

13

19

/4

Sárbogárd

5

42

55

23 i 49

Hirdetéseket

felvesz
A NYOMDAVÁLLALAT.

Hová?

Gara

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

falszigetelő

teljes vagonban bármely állomásra és « unapaiti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart)

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYUK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI
és kerfeskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnék.
fctn Bm*.

