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hjA-HACSKA
Szerkesztőség *• kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Felelő* szerkessté és felelős kiadó: 

o r. K N É Z Y LEHEL
ELŐFIZETÉSI ARAK:

Helyben negyedévre 6 penge
Helvhen egy hónapra 2 pengi
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A hazáért meghalni a 
legnagyobb áldozat, de 

élni érte sokkal nehezebb.
A nemzet élete örökös folyamat ; I 

az évezredek homályából fakadó ' 
energiák szakadatlan működése, | 
amelynek geografiailag határolt ha- | 
za területén belül összhatásukban 
kitermelik az élettani, gazdasági, 
nyelvi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
felfogásbeli azonosságát sok-sok em
bernek. Külső és belső okok kény
szerítik, nyomják a szétszórtan élő 
családokat törzsekké, fejlesztik nem
zetekké ; a háború helyébe, — mely 
eleinte mondhatnánk államfentartó 
művelet volt — mindjobban a pol
gári munka lép.

Alig van nemzet az emberiség 
történetében, mely több háborút 
viselt volna mint a magyar azóta, 
hogy európai hazáját elfcglalla.

Itt a népek felvonulási országút- 
ján sok vér és anyagi áldozat árán 
kellet megszereznie hazáját, még 
több vért és szenvedést kellett és 
kell áldoznia, elviselnie, hogy hazá 
iát, nemzeti egyéniségét továbbra 
is megőrizhesse.

Ez a sok véres háború, melyet 
egy évezreden keresztül megvívott, 
vitézzé, bátorrá edzette a magyart, 
aki életét bármikor kész hazájáért | 
feláldozni.

Nagy történél mi válságok drámai 
pillanataiban az egyének úgy, mint 
az egész nemzet habozás nélkül ve
tettek oda életüket a haza oltárára.

De ez a nagy önfeláldozó áldó 
zalkészség nem olyan mindeneket 
átfogó, akkor, amikor a mindennapi 
élt-t apró küzdelmeiben, kenyérhar
caiban áll szemben magyar a ma
gyarral. Ám erre nem is nevelték 
soha. A kenyérért való munkából 
a sorsközösséget talán még jobban 
• lére-te a magyar jobbágyság, 
mint az egyéni, gazdasági tevékeny
séget korlátlanná tevő liberalizmus 
alatt a munkásság.

A szocializmus tulajdonképen a 
munkásság önvédelmi harca a libe
rális gazdálkodási rendszer ellen s 
ma, hogy az ipari munkásság jól 
megszervezte magát, — egymást 
folytonosan egyensúlyozva — lát
szólag meg is férnek egymás mel
lett; de ez az egyensúly csak lát 

szólagos, mert mindkettő alapja az 
osztályönzés, mely inkább szétta
golja, minisein összefogja a nemzeti 
erőket s ezeken felül mindkettő 
hajlamos az internacionalizmusra.

A nemzetközi gazdasági helyzet, 
valamint a rohamosan fejlődő gaz
dasági, közlekedési és technikai vi 
szonyok ezt az egyensúlyt állan 
dóan zavarják, felborulással fenye
getik s mindjobban előtérbe lép 
annak szükségessége, hogy az ál 
lamhatalom vegye a kezébe a nem
zeti, gazdasági élet irányítását.

Az erős és gyenge, de a gy«n 
gék egymás közötti kenyérharcába 
is kell, hogy az állam irányítókig, 
kiegyen litőleg beleavatkozzék.

Mindenek előtt- erkölcsi tartalmat 
kell belevinnie a munkába; a lökét 
úgy mint a munkást meg kell telí
teni a sorsközösség és egymásra 

Gömbös Gyula miniszter
elnök lábadozása.

Annak a hallatlan alkotó erőnek, 
teremtő energiának birtokában, mely 
Gömbös Gyula miniszterelnök egyéni 
sajátsága és jellemvonása, szinte 
tragikusnak kell tekintenünk azt a 
tétlenséget, melybe most egészségi 
állapota kényszeríti.

Vegyük hozzá az alkotó erőhöz a 
képzelő erőt is, mely nélkül nincs 
nagy államférfi.

Ez a képzelő erő találja meg a 
nemzet számára a múlt és szebb 
jövő közötti átmeneti utat.

Ez a képzelő erő ismeri a múltat, 
ismeri a jelen nemzedéket, ismeri 
az európai politikai faktorokat, mind ! 
azokat a tényezőket, melyekre fi- I 
gyelemmel kell lenni akkor, ami
kor a követendő napi politika irá 
nyál szabja meg a nemzet számára. 
Ez a képzelő erő adta meg azt a 
lendületet, mellyel Gömbös Gyula 
miniszterelnök kormányfői tevékeny
ségét megkezdte és amely a Nem
zeti Munkaterv egyes pontjaiból, de 
egészéből is kiérezhető.

utaltság érzésével; ahol a csak p:o- 
| fiira törekvő tőke valami különleges 
I öncéluság miatt erre nem képes, 

olt épen a tőke igazi "hivatásának 
I biztosítása végett az államhatalom

nak közbe kell lépni.
A tőke munkáját úgy irányítani, j 

hogy az a közérdeket is szolgálja; 
a gyári munkát úgy vezeti, hogy a 
gyárban elrejtett tőke necsak önma
gát, hanem a nemzeti érdeket is 
szolgálja; a kereskedő, iparos, fizi 
kai és szellemi munkás munkáját 
úgy végezni, hogy abban minden
napos áldozat is legyen a közérdek 
javára, olyan rendkívüli erőfeszítést 
kiván a hétköznap gondjaival küz- 
ködő polgártól, mely nehézségében 
felér a csaták halállmegvelő bátor
ságával.

A Nemzeti Egység fegyelmező, 
nevelő munkájával ezt a nagy er 
köl«.-i értéket igyekszik helevinni a 
polgárság széles tömegeibe, hogy a 
nemzeti öncél uság gondolatába ta
lálkozni és az egyéni mindennapos 
munkában a hazáért való tevékeny 
séget is felismerni tudja a nemzet 
minden rendű, rangú és foglalko 
zásu polgára.

Az egész ország közvéleménye 
pártállásra való tekintet nélkül 
őszinte sajnálattal, de egyben az'zal 

, a reménységgel is nézi Gömbös 
| Gyula lábadozását, hogy erős szer- 
| vezeta s az orvosi utasítások gondos 

betartása minél előbb visszaadják 
egészségét.

Két körülmény nyújthat az ag 
gódó közvéleménynek megnyugvást : 
az egyik az a tény, hogv betegsza
badsága csak hat hétre szól s igy 
komoly a remény egészségének mi
előbbi helyreállásához : a másik meg
nyugtató körülmény, hogy dr Da
rányi Kálmán földművelésügyi mi
niszter helyettesiti a miniszterelnö
köt, aki eddigi miniszterelnökhelyet- 
tesi működésével az egész ország 
bizalmát megnyerte ; megnyugtató 
továbbá, hogy minisztersége előtt 
mintegy évtizeden át volt miniszter
elnökségi államtitkár s eréven olyan 
átfogó szemlélettel és tapasztalatok
kal rendelkezik, melyek hivatottá 
teszik a miniszterelnök helyettesi

lésére.
Dr. Darányi Kálmán Gömbös 

Gyula miniszterelnök szellemében 
és irányilása mellett biztos kézzel 
vezeti a mai nehéz időkben az or
szág kormányát s minisztertársaival 
együtt hivatott irányitója nemzetünk 
sorsának.

Marton Béla 
Bácsalmáson.

Vitéz Marion Béla országgyűlési 
képviselő, a Move országos elnök* 
Bajáról hétfőn autón Bácsalmásra 
utazott a Move bácsalmási szerve
zetének gyűlésére.

A bácsalmási Move tagjai meg
töltötték az ottani Mozgó Színház 
nézőterét, ahol a gyűlést ünnepé
lyes külsőségek között tartották 
meg.

A gyűlést Turmezey István köz 
ségi főjegyző, Move elnök nyitotta 
meg s meleg szavakkal üdvözölte 
Marton Béla országos elnököl, aki 
fáradhatatlanul dolgozik a Move 
gondolat sikere érdekében.

Ulánna Lejlényi Győző polgári 
iskolai igazgató, ügyvezető elnök 
tette meg jelentését a Move 
éves munkásságáról.

A sok nehézség dacára a taglét
szám hatvanról egy év alatt szár
nyolcvanra emelkedett. A csoport 
évi bevétele 900 pengőt telt ki, 
melyből Move sporlcélokia 780 
pengőnyi összeget fordítottak, úgy 
hogy készpénze van a csoportnak 
120 pengő.

Különösen kiemelte dr. Székely 
Sándor ügyvéd önzetlen munkássá
gát, aki fáiadságot és költséget nem 
kímélve dolgozott a Move ottani 
uszósporljának fejlesztésén.

Ulánna vitéz Marton Béla őrsi, 
képviselő a Move országos elnöke 
tartotta meg mintegy óra hosszat 
tartó, lelkes, mindvégig lebilincselő 
előadását a Move céljáról és hiva 
tásáról, a nemzeti gondolat ápolá 
sáról megőrzéséről és bejelentéséről.

Beszédét sűrűn szaggatta meg a 
hallgatóság lelkes éljenzése; elő a 
dásának befejezése után igen hosz- 
szasan s lelkesen ünnepelték.

A Move ünnepély befejezés* «tán 
a Nemzeti Egység külön helyiségé
ben fogadta a bácsalmási kerület 
kerületi elnöki tanácstagjának tisz
telgését, akiknek nevében dr. Tara-
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jossy Sindor kir. közj/ő választó 
kerületi elnök üdvözölte.

Vitéz Marton Béla a választóke
rületi elnöki ülés után, a tagok lel

József kir. herceg tábornagy Bajára jön 
a Honsz zászlószentelési ünnepségére.
A Honsz bajai és vármegyei 

csoportja vitéz Somló József 
elnök utján meghívta e hóban 
megrendezendő zászlószente
lési ünnepségre József kir. 
herceget.

Most érkezett meg a meg
hívásra József kir. herceg vá
lasza, ki levelében bejelenti, 
hogy örömmel tesz eleget a 
meghívásnak.

Vitéz Somló József a Honsz 
elnöke a kapott válasz után 
már eljárt dr. Borbiró Ferenc 
polgármesternél is, ki egy szü- 
kebbkörü bizottságot delegált 
a fogadtatás és elhelyezés elő
készítésére.

Megsemmisítette a Közigazgatási Bíróság 
dr. Ernszt Lajos és Szauiichék választási 

fellebbezéseit.
A Baján 1934. novemberé

ben lefolytatott törvényható
sági bizottsági választások el
len több felszólamlás érkezett 
a város igazgató választmánya 
elé ; majd, mivel a felszólam
lásoknak nem adtak helyt, az 
érdekeltek a Közigazgatási Bí
róság elé fordultak panaszuk
kal.

A panaszttevők között vol
tak : dr. Ernszt Lajos és tár
sai, akik a VI. kerület válasz
tása, a Kereskedelmi és Ipar
kamarák érdekeltségének vá
lasztása és a III. kerület vá
lasztása ellen nyújtottak be 
panaszt. A Közigazgatási Bíró
ság kivizsgálta a sérelmeket, 
de az igazoló választmány ha

kes ováoiójálól kisérve autóra pál|t 
és Halasra utazott az ottani Move 
Ű'é6re,

József kir. herceg tábornagy 
az eddigiek szerint vagy dr. 
Fernbach Bálint főispán, vagy 
a Cisztercita Rendház vendége 
lesz.

Maga a zászlószentelési ün
nepség szép idő esetén a Déry- 
kertben, kedvezőtlen időjárás 
esetén a Központi színházte
remben fog lezajlani. Az ün
nepségen a zászlóanyai tiszt
séget dr. Schóber Béláné, dr. 
Reményi-Schneller Lajosné, dr. 
Borbiró Ferencné és vitéz dr. 
Bajsay Ernőné fogják ellátni.

Egyebekben az ünnepség 
részleteinek kidolgozása még 
folyamatban van.

tározatát helybenhagyva, el
utasította a panaszokat.

Szaulich Sándor, Fodor Ká
roly és Nievel János felszó
lalással éltek a III. választási 
kerületben az összes válasz
tók közül történt törvényha
tósági bizottsági tagválasztások 
ellen. A felszólalók azt pana
szolták, hogy a szavazatszedő 
küldöttség érvényes szavazó
lapokat nem fogadott el és 
kifogásolták azt a körülményt 
is, hogy a választási elnök 
véleményük szerint helytele
nül állapította meg a választás 
eredményét.

Az igazoló választmány a 
megejtett vizsgálat eredménye
képpen megállapította, hogy a 

választást teljesen szabálysze 
rüen folytatták le és sem a 
szavazatszedő küldöttség, sem 
pegig a választási elnök nem 
éltek vissza hatalmukkal.

Mivel a felszólalók a hatá

Felmentették a törvényszéken a herceg
szántói cséplőgépszerencsétlenség 

vádlottját.
Julius 18-án este Herceg- 

. szántón Vörös János ottani 
gazda cséplőgépét a tanyájára 
vitette, amikor egyszer hangos 
kiáltásra lettek figyelmesek. 
Megállította a gépet s az ele
vátornál eszméletlen állapot
ban vérpatakban találta a föl
dön Kövesdi Józsefné napszá
mos asszonyt, aki a ballábán 
súlyosan megsérült.

Vörös János gondatlanság 
miatt a törvényszék elé került.

Teljes a zűrzavar Sztálin rémuralma 
nyomán.

Sztálin tovább folytatja „tiszlo 
gató" munkáját, melynek következ
tében eddig mát több mint 9000 
ember került a GPU börtöneibe.

Letartóztatták Malotovot is, a 
népbiztosok tanácsának elnökét. 
Lenin özvegye, Krúbszkaja asszony, 
aki eddig a Kremlben lakott, a 
rémuralom miatt összekapott Sztá
linnál és kiköltözködött a Kremlből. 
Sztálin annyira félt a mindenfelől 
érkező összeesküvesi mozgalmaktól, 
hogy kicseréltette a Kreml egész 
katonai őrségét és még szülőföldjén 
Georgiában is letartóztatott minden

Még mindig kiderítetlen, hogy ki ölte meg 
Fajszi Sándort?

Elsőnek jelentette a Baja-Bácska 
az érsekcsanádi korcsmái véres ve
rekedés áldozatának halál hírét. — 
Fajszi Sándor a mindössze 31 éves 

rozatban nem nyugodtak meg, 
az ügy a Közigazgatási Bíró
ság elé került, mely azonban 
azonos álláspontra helyezkedett 
s a panaszosokat elutasította.

A tegnap megtartott főtár
gyaláson azonban a tanúval
lomásokból kiderült, hogy 
Vörös Jánost nem terheli fe
lelősség, mert az asszony a 
gazda határozott tilalma elle
nére és tudta nélkül kapasz
kodott fel az elevátorra, le
szállásnál fennakadt a ruhája 
s lábát a kerék felszakitotta.

Vörös Jánost a törvényszék 
jogerősen felmentette a vád 
alól.

vezető tényezőt. A börtönbevetett 
georgiaiak között még Sztálin rokon
sága is szerepel. Hírek érkeztek 
arról is, hogy a Krim-félszigeten is 
lelepleztek egy Sztálin-ellenes Öse- 
szeesküvést és ennek következtében 
Krímben is megteltek a GPU bör- 
töuei. Párisi politikai körökben attól 
tartanak, hogy a Sztalin-féle rém
uralom következtében Oroszország
ban valóban ki fog törni valamilyen 
nagyszabású forradalom, amely 
Franciaország eddigi politikáját és 
az erre áldozott rengeteg pénzt 
veszélyezteti.

ismert érsekcsanádi gazda, a korcs
mái mulatozás után az utcán került 
a verekedés központjába. Egyelőre 
kideritetlen az, hogy mikor vadász

Minden múlandó.
Az éhszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél,

Erzsébet k irály né-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat ác

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossaenkodást pontatlanul Járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás esek szakembernél.
Pontom |4rt férfi és n«l karérék i évi fétéHéasal mér 6 pangStöL 

b*JBám«tó>reiaa* a légmagasubb áron veewek.
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fegyverét, melyet védekezésül hasz
nált, elvették tőle — ki ölte meg, 
sőt az a körülmény is teljesen tisz
tázatlan, vájjon véletlenül sebesi- 
telték-e meg, avagy támadói, igy 
akartak e vele végezni.

A szerencsétlen fiatal gazdálkodó 
borzalmas vértengerben feküdi, mi
kor szótroncsolt combbal a kór 
házba vitték, Itt csak órák múlva, 
vasárnap reggel tért magához és 
mindössze néhány percre.

A gazdálkodó a kórházi ágyon
Varga Miklós nevét suttogta. Mikor 
megkérdezték tőle, hogy Varga 
lőtte e le, bólinlással felelt s utána 
pár pillanat múlva meg is halt.

Rászakadt a homokbánya és megölt 
egy tizenkétéves kisfiút az Epreskert 

utcában.
Tragikus szenzációja volt 

tegnap déltájban Baján az 
egyébként csendes Epreskert 
és Gyár utcáknak.

Farkas Lajos 12 éves diák 
több fiúval játszadozott a két 
utca sarkán elterülő homok
bánya mellett. Farkas Lajos 
pajkos meggondolatlanságból 
az üregbe ment, nem sokkal 
ezután a nagy tömegű homok 
leszakadt s a kisfiút maga alá 
temette. A homokszállitó mun
kások siettek a gyermek se
gítségére és gyors igyekezettel 
kiszabadították a homokbánya 
alól. A szerencsétlen kis Far
kas Lajoshoz nyomban kihív
ták a mentőket, akik a telje
sen elalélt súlyos állapotban

Közönség, vigyázz!
Ma délelőtt kilenc hitelesítetlen mérleget vittek be 

a rendőrségre.
A bajai piac minduntalan szolgál 

kellemetlen szenzációkkal. Ma dél
előtt például a rendőrök kilenc 
olyan mérleget vittek be, amik nem 
voltak hitelesítve, tehát használni 
őket nem lett volna szabad. A leg- 
ytóbbi piacokon minduntalan adó 
dott egy egy jogtalanul használt

HÍREK
— Megkezdődik az iskolai év. 

Küszöbön az iskolaév, ismét diák
seregektől lesznek hangosak a bajai 
utcák. A pótbeirásokat a város va
lamennyi iskolájában szeptember 
4 én és 5 én fogják megtartani.

— Tanévnyitás a városi polg. 
fiúiskolában. A beírások szeptem
ber 5 én és 7 én lesznek. A polg. 
iskola I. osztályába olyan tanuló 
vehető fel, aki az elemi iskola négy 
osztályát elvégezte. A beíráshoz az 
elemi iskolából jövő, vagy más in
tézetből átlépő tanulók az utolsó 
iskolai bizonyítványon kivül szül, 
anyakönyvi kiva'riatál és ujraoltási 
bizonyítványt hozzanak magukkal.

Fajszi Sándor holttestét felbon
colták és az oldalában talált kís- 
azuráson kívül f jén is több sérü 
lést állapítottak meg.

Varga Miklóst a csendőrségre vit
ték, azonban Varga tagadja, hogy 
ő sebesitette volna meg Fajszi Sán
dor', csupán annyit ismert be, hogy 
szintén ott volt a dulakodók kö
zött.

A nyomozást nagyon megnehezíti 
az a körülmény is, hogy nem sike
rült tisztázni a halálosvégíi vereke
dés okát. Csanádon a jómódú fiatal 
gazdálkodó tragikus vége nagy meg
döbbenést keltett s az esetet izga
tottan tárgyalják.

levő |gyernieket a kórházba 
vitték, a fiú azonban már út
közben meghalt.

A halálos szerencsétlenség 
ügyében már megindult a 
vizsgálat s a nyomozás fogja 
megáílapitani, hogy a kis 
Farkas Lajos haláláért kit 
terhel a felelősség.

A szigorúbb hatósági fel
ügyelet a homokbánya mentén 
felettébb kívánatos, mert egy
kor már az elmúlt év végén is 
súlyos gyermek baleset történt 
a homokhordásnál. Nem árt 
figyelemmel kisérni a homok
szállitó lovakat sem, ahol mind
untalan oda nem való kisgye
rekeket látni.

mérleg, ma azonban kilenc darabot 
kellett lefoglalni. A közönséget fi
gyelmei tétjük, hogy a legnagyobb 
Óvatossággal kezelje a piaci árusi 
tókat, mert még megbízhatónak is
mert bajai piaci árus is akadt kö 
lőttük.

A tanév Ünnnpélye9 megnyitása 
szept. 9 én lesz, 10-én kezdődik a 
rendes tanítás.

— Gyomor- és bélbántalmak, 
hasüregbeli vérpangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív- 
szorulás, rémes álmok, ijedősség, 
általános rosszullét, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Feronc József” 
keserüviiet iszik.

— A Kálvária-utcai verekedés 
története. Gilián Sándor bajai kö
vető sfegéd juaius 28 án a Vidáko 
vics-féle vendéglőben kártyázott Gi
lián Józseffel majd meglehetősen 
ittasan eltávoztak ■ a Kálvária ut
cában a két Gilián Sándor a földre

Aki friss és egészséges 
akar lenni

és el akarja kerülni, hogy kemény 
legyen a széke, emésztése meg le
gyen zavarva, folyton fájjon a feje 

I és bőre tele legyen mindenféle pat- 
t fonással, az igyék hetenként egy- 
' szer-kétszer reggelizés előtt egy po

hár természetes ,,Ferenc József” 
I keserüvizet. Közkórházakban vég 
■ zett orvosi megfigyelések szerint a

Ferenc József viz gyorsan, bizto
san és igen enyhén hat s ezért ki 
váltkép a gyomor-, bél , vese , máj- 
és epehófyag- betegek használják 
szívesen.

teperle társát és ernyőjével üt'e- 
gelte, később állítólag Gilián József 
pénz’árcáját akarta megkaparintani, 
Gilián József feljelentette Sándort, 
aki a törvényszék elé került, a tár
gyalást azonban bizonyítás kiegé
szítés végett elnapolták.

- Magyarország csapata nyer
te meg a sakkoiimpiászt. A 

i müncheni sakk olimpiász kedden 
befejeződött és Magyaiország újabb 
diadalát hozta : a magyar csapat 
valamennyi mérkőzést megnyerte 
és ezzel együtt megnyerte az arany
érmet is. A győ/tes magyar csapat 
szerdán este 8 órakor érkezik a 
Keleti pályaudvarra, ahol ünnepé- 

, lyes fogadtatásban lesz része.

Fizessen elő 
a BAJA-3ÁCSKÁRA.

.i

URÁNIA
«EÉ~< SS» ÍSF23*

Szerdán és Csütörtököd
SHIRLEI TEMPLE

Kacagó szemek
Vígjáték 12 felvonásban.

Kísérő filmek :

Expedíció nyomában 
Ali Pimpi és a 40 rabió 

Pimpi a cirkuszban

Híradó!

Beiratkozások a Liszt Ferenc- 
Kör áll. eng. zeneiskolában. 
(Uj helyisége: Mátyás király-tér 13)

Szeptember 1 tői minden nap 
8-12 ig lehet beiratkozni a zon
gora , hegedű , magánének-, brácsa-, 
gordonka (callo), nagybőgő- és ze
neszerzés! tanszakokra.

Vidéki tanu'ók kedvezményes havi 
vasúti tanuló bérletjegyet válthatnak. 
Bővebb felvilágosítási nyújt az is
kola igazgatósága az iskola uj he
lyiségében : Mátyás király-tér 13. 
szám alatt.

— Moslókárverés. A ba iái m.
1 kir. állami tanilóképzőintézet köz- 
| tartásánál a jövő tanévben össze- 
| gyűlő moslék és konyhahulladék ér- 
| tékesitésére vonatkozó árverést szep

tember hó 4 én pénteken délelőtt 
9 órakor tartják meg az intézet 
igazgatói irodájában.

Lap tulaj donori:
Or. KN ÓZY L2H EL.

Ujonan épült 25 évss adómentes
2 utcai S"| fiRfeÁ mellékbe 

szobás és ELHUUlyiségekkei 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

I Érdeklődni : v Ócsai József kőmi- 
vés mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

D0R0GI»£S“K0KSZ 
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

OOíOOi tojásszén 
SOFOOi diószén 

Kémény él lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grűnhut és Tana

A Máv. menetrend május 15-tel:

ír

Érkezés H onnan? Indulás
Hová?óra perc óra perc

09 Gara 4 40 Hercegszántó

r 25 Ujdombovár 5 19 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

14 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdontbová

/6 47 Pécs, Bálaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

Z8 03 Gara 14 19
Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 '38 Gara

18 48 Bpesl, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs. 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csilcéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

23 08 Rpcst, Sárbogárd 2Í| 49 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

( akác
kőris
szil
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

lágyfa q-ként

I1 száraz
aprított akác, tölgy-, szil- és

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon: 42. (Sugovica patt) Telefon: 195.

É ÜT C Szénkereikedelmi
® ta ff § És tB Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics 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 és 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 31-töl szeptember 31-ig 
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *. Goldbarger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


