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ELŐFIZETÉSI ÁRU*:
Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . . 2 pengi

Gazdák ijesztgetése

árak
következtében

A tőzsdei határidöüzletek 
hívei es érdekeltjei sehogysem 
akarnak megnyugodni abban, 
hogy búzában tilos a határidő 
üzletek kötése. Ezért minden
áron azzal ijesztgetik a gaz
dákat, hogy a hazai minimális 
ár nagyon elmarad a világ
piaci árak mögött és ebből a 
gazdákra súlyos kár háramlik. 
A napokban például azt mu
tatták ki, hogy rotterdami pa
ritásban 17 pengő volna a 
búza ára, tehát buzahossz van 
a tőzsdéken, amiből a magyar 
termelőnek a minimális 
megállapítása 
nincs haszna. Azt természete
sen elhallgatják, hogy ez a 17 
pengő nem termelési ár. En
nek következtében, ha a for
galmat felszabadítanák és vi
lágszerte felhagynának a be
hozatali kontingensrendszerrel 
vagyis, ha teljesen korlátlan 
lenne a gabonakereskedelem, 
akkor sem kapna a magyar 
termelő 17 pengő nettó árat 
a búzáért, hanem pillanatnyi
lag legfeljebb 14 P 80 fillér 
körüli összeget. Viszont lehet, 
hogy két hét múlva már csak 
12 pengő körül mozognának 
az árak 1 Éppen ezert szeret- 
nök megkérdezni a tőzsde
front hangulatkeltőitől, vájjon 
vállalnák-e azt, hogy nyomban 
felvásárolják az egész búza
készletet 17 pengőért, ha a 
forgalom szabaddá lenne.

Bizonyos, hogy ebbe a koc
kázatba egyik se menne bele. 
De viszont a gazdákat szíve
sen beleheccelnék a kockázat 
vállalásába 1 Ámde már a 
gazdíi is tud számolni és jól 
tudja, hogy igaza van a köz
mondásnak, amely nagyobbra 
értékeli a mai verebet a hol
napi túzoknál. Sokkal többet 
ér a gazdának az egész, esz
tendőre kifizetett, biztos bú
zaár, mint az. hogy ma vagy 
holnap esetleg többet is kap
hatna a búzáért, egy-két hét 
múlva azonban visszasírná a 
minimális árakat.

De az egész buzahossz nem 
más, mint rövidéletü tőzsdei 
manőver eredménye, amely 

I

Amerikábó! indult ki azzal a 
híreszteléssel, hogy ott a ter
mes katasztrofálisan rossz. Ez
zel szemben ma már tudjuk, 
hogy ez valótlan. Az Egyesült 
Álla rnok búzatermése a hazai 
szükségletet teljesen fedezi, 
legfeljebb minőségi búzát, kell 
cserélni Kanadával. Kanada 
ugyan az idén valamivel ke
vesebbet fog exportálni, ter
méskatasztrófáról azonban szó 
sem lehet. Ennek eredménye 
ként a világpiacon jelentősebb 
buzaáremelkedésekre nem le
het számítani. Amilyen reális 
alapnélküliek a buzahosszról 
terjesztett hírek, annyira alap
talanok a tengeri nagy áresé
séről szóló híresztelések.

Ezeknek eredményeként 
egyes termelők máris olcsón 
adták, el a csöves tengeri egy 
részét, úgy, hogv a Külkeres
kedelmi Hivatal kénytelen volt 
országszerte figyelmeztetni a 
gazdákat, ne engedjék magu
kat félrevezetni és ne adják

Kigyulladt és porrá égett egy autó s (sávolyt országúton, a vezetője 
súlyosan megsebesült.

iBorzalmas szerencsétlenség torién! 
tegnap délután a csávolyi országú
ton. Bajtay Mihály bajai g 
tulajdonos, Fehérló-utca 15 
lakos autójával az úttesten 
végig.

Az ötödik kilóméterkőnél 
tor visszaváltott és a kocsi 
1 >d‘. Olyan gyorsan lángba

a mó 
kigvul- 
borult

Bajén van P. Oszlay Bszwéld a ferences 
szegénygondozás megszervezője.

IIdestova ti/ esatendeje, hogy Ma
gyarországon és Baján is az egri 
norma szeiinli feiences szellemű 
szegénygondozást P Oszlay Oszwald 
a Magyarországi Szent Ferenc Re<nd 
Kapisztrán Tartományának akkori 
provinciálisa meghonosította.

Az első állomás Egew, a második 
Baja volt, ahol már jubileumát üli 
a koldusrendszer megszüntetése. 
P. Oszlay Oszwald érdeme elsösor 
bán, hogy a szegények és elaggot 

el a csöves f tengerit 2’80—3 
pengőért, mert annak valósá
gos ára 5’26—6 pengő.

Érdekes és tanulságos, hogy 
ugyanakkor, amikor a gazdá
kat a tengeri árának hatalmas 
eséséről szóló hírekkel ijesztik, 
más oldalon a zsír és sertés
hús pillanatnyi áremelkedését 
úgy akarják feltüntetni, mint 
valamely veszedelmes drágu
lási hullám előjelét. Pedig nyil
vánvaló, hogy ez a drágább 
zsír még a drágább tavalyi 
importtengerivel hizlalt serté
sek kerülnek levágásra, az 
árak alakulásának örök tör
vényei szerint olcsóbbnak kell 
lennie a zsírnak is és a hús
nak is.

Ezt különben minden ter
melő és minden fogyasztó 
tudja is. De tudja azt is, hogy 
azok a túlzott álhírek, ame
lyeket a megélhetés problé
májáról időközönként olva
sunk, tulajdonképpen politikai 
hangulatkeltésre irányulnak, A 
zsebeken át akarnak elégedet
lenséget szítani, minden tárgyi 
alap nélkül.

az autó, hogy Bajtay már nem tu
dóit idejében menekülni és súlyos 
égési sebeket szenvedett. Eszmélet 
len állapotban sérülésekkel szállítot
tak a kihívott menlők a közlcór- 
há/ba.

A balesetet okozó autó porig 
égett.

a 
és 

ismét

bsk, a szegényházak lakói ma 
Ferences Mária Nővérek áldásos 
szere let teljes gondozásával 
emberi sorsban élhetnek és virágos, 
lakályos otthon, igazi Szeretetház 
lett az egészen más állapotokra visz- 
sza emlékező városi szegényházból.

P Oszlay Oszwald jelenleg Baján 
tartózkodik, hogy a szegényügyel 
áttekintse. A szegénygondozás nagy 
apostola » szeutferencreodi zárda 
vendége. P. Oszlay felkereste a 

polgármestert, a szegényügyi hiva
talt és teljesen tájékozódott a baja 
szegényügy állásáról, mely ors/ágosi 
viszonylatban is első helyen áll.

Baja város illusztris vendége ma 
este távozik Bajáról.

Baja város küldött
sége a várót zászlaja 

jelent meg
Budavára emlékün

nepségein.
Budavára felszabadulásának há- 

i romnapos emlékünnepségén Baja 
I város is részt vett. A bajai küldött

ség a tegnap megrendezett ünnep
ségekre utazott Budapestre. Dr. Tor- 
dai Ányos, tanügyi főtanácsos, reál
gimnáziumi igazgató, dr. Gonczlik 
Kálmán apátplébános, vitéz Besse- 
nyői Miklós, a Bajai Takarékpénz
tár vezérigazgatója, dr. vitéz Me- 
ződy Jakab közkórházi főorvos je
lentek meg az ünnepségen a tör
vényhatósági bizottság képviseleté
ben. Ugyancsak Baját képviselték aa 
ünnepségen dr. Schóber Béla Baja 
város főrendje, dr. Reményi-Schnel- 

i ler Lajos képviselő. Az ünnepségre 
I díszruhás hajdú kíséretében felkül- 

dőtték a város zászlaját is.

Eihalasztották 
a megye szeptemberi 

üléseit.
Az ügyrend értelmében a várme

gye a havi kisgyülést és a kö?igaz
gatási bizottsági ülését mindenkor a 
hónap elején szokta megtartani.

A szeptemberi gyűléseket elha
lasztották és értesülésünk szerint a 
kisgyülés! is, a közigazgatási bizott
ság üléséi is már csak a szeptem
ber végén fogják összehívni; mivel 
a rendkívüli nyári közgyűlés és az 
augusztusi kisgyülés is csak az el
múlt héten volt és egyelőre olyan 
fontosabb közigazgatási esemény, 
mely a törvényhatóság intézkedését 
sürgetné, ezidősz.erint nincsen.

—- Nyolcezer tonna vasútépí
tési anyagot vásárol Jugoszlávia 
Magyarországtól. A jugoszláv kor 
mány a magyar jugoszláv kereske
delmi szerződés értelmében nyolc 
ezer tonna vasútépítési anyagot vá
sárol Magyarországtól.
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Sajkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricűt, ernyőt, zsebkendőt stb.

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján, Töiefosi: 188

A vasárnapi filléres 
gyors menetrendje.

A Dunántúli Ipari Vasaira vasár 
nap filléres vo -.u i;n; v...!c Baja 
ról Pecue. A gyors r.-„g--l 7 óra
3 perckor indul B.jár.J, Pec5<e ér 
10 ■ '.i 13 perckor, v’.s.-z indul 8 
óra 50 perckor -s id r 11 óra 45 
perckor. A inén- 'ti ) ára 2 40 
pengő.

Megdöbbentő
számok

Az iparügyi minisztérium ez év 
január 28 án elrendelte az. ország 
egész területére vonatkozóan a leg
kisebb építőipari munkabérek tneg 
állapítását. Az országos bérrende
zéssel kapcsolatban a Magyarországi 
Épitőrnunkások Országos Szövet 
sege 663 városra, illetve községre 
kitelj dö résziéi .-s munkabérstatisz* 
tikál ! észite’.t. Eszerint a helységek 
közül 168 b.n az építőipaii szak
munkások átlagos órabére csak 24 
fillér, illetve még ennél is kevesebb
volt. 318 helységben a kereset 24 
—30 fillér közölt váltakozott, 148
helyen p-. dig 30 — 40 fillér közé esett. 
A 663 város és község közül mind
össze 22 helyiség akadt, ahol az 
órabér 40 fillérnél többel! lelt s a 
fővárost is beleértve csupán 7 vá
rosból) ért el az építőipari szak
munkások átlagos k : '.‘•■•te 50 fillér
re! magasabb értéket. Azokban a 
helységekben, amelyekre az Épitó- 
mn.’kas Szövetség slatisAikai gyüj 
te>e n-.-m terjedt ki, a munkabér 
vis/onvok lényegesen triesztibbek, 
így igen gyakori volt az a helyzet, 
hogy a szakmunkás is csupán 1.20 
—1.60 pengőig terjedő napszáinber 
mellett dolgozott.

A vidékén szokásos 14-16 órás 
napi munkaidő melleit ezek a nap 
számbérek 8—10 fiilen s - rabernek 
felelnek meg, vagyis az épilőmun- 
kas a legfeljebb 12 — 15 hétre ler 
jedö építési idény aialt ennyit ke
resett meg tanult szakmunkájával.

Ezek a megdöbbentő számok mu-
1 tátják legjobban mennyire szükség 
| volt az iparügyi miniszternek a leg-

Sikkasztás miaut elítélte a törvényszék a 
Dévárt csátaljai pénzbeszedőjét.

Hírül adta a Baja Bácska, hogy 
Dévárt csátaljai pémbeszedöjét, 
Horváth Gábor villanyszerelőt felje
lentés alapján letartóztatták, mert a 
kezelésére bízott pénzből 2742 pen
gőt elsikkasztott.

A már három ízben . büntetett 
Horváth Gábor ügyet tegnap tár
gyalta a törvényszék. Horváth Gá
bor védekezésében előadta, hogy 
egy ízben Szeiemléről jövet kissé

Ma reggel a csendőrök a bajai ügyészségre 
vittek egy garai embert, akit két nő 

erőszakoskodással vádol.
A garai csendőrség ma reggel a 

bajai ügyészségre kisérte P'i'zlinger , 
Ádám 25 éves kereskt dősegédet, 
aki ellen az a vád, hogy kél fiat; 1 
nővel erőszakoskodott.

Az ügy előzményei junius köze 
pere nyúlnak vissza, amikor meg
jelent a g.irai csendőrségen két nő 
és panaszt tett egy ismeretlen fia- 

; íalember ellen, aki brutálisan visel

Szeptemfess' vécére várják a közigazgatási 
gyakornokok kinevezését a vármegye

házán.
A vármegyénél betöltendő három 

díjas és két díjtalan közigazgatási 
gyakornoki állás sorsa már hónapok 
óla az általános érdeklődés homlok
terében áll annál is inkább, mert 
szép svammal pályáztak meg az 
állásokat. Az első verziók szerint 
úgy volt, hogy az állások sorsa már 
augusztusra véglegeződik s a főis
pán rövidesen kinevezi az uj me
gyei gyakornokokat.

A kinevezések azonban közbejött 
technikai akadályok következtében 

kisebb munkabéreket megállapító 
rendelkezésére.

| ittas volt és az utón elv szitett 600 
' pengőt. A pénz eltűnését már csak 
: másnap vette észre hiába kereste 

nem találta meg. így történt, hogy 
i Dévárt pénzekből próbálta a kárt 

megtéríteni s ez az összeg lassan 
| elérte a 2742 pengőt.

A törvényszék Horváth Gábort 
i sikkasztás vétségében mondotta ki 
■ bűnösnek és négy hónapi fogházra 
j Ítélte. Az ítélet jogerős.

kedett velük szemben.
A csendőrség a leírás után meg

próbálta a nyomozást és igy került 
ma az ügyészségre Priszlinger Ádám. 
A vizsgálóbírói kihallgatás fogja el- 

] dönteni, hogy a kereskedősegéd el- 
I len valóban vádat emelnek e.
, Az. eset Garán nagy feltűnést 

keltett.

| még mindig nem történtek meg s 
illetékes helyről úgy informáltak 
bennünkel, hogy « kinevezések, 
illetve az állások betöltése szeptem
ber végénél előbb nem fog meg
történni.

SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes 

otthont és ellátást 
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy 

földvagyonnal .úró egyénnek.
Cím a kiadóhivatalban.

Evmegnyitö és jutal
mak kiosztása a 
liszt Ferenc-Kör 
zeneiskolában.

Szombaton, szept. 5 én délután 
3 órakor nyitja meg városunk és 
vármegyénk népszerű zeneiskolája 
8 ilc iskolaévét uj helyiségében I. 
Mátyás király tér 13. szám alatt.

Ugyanakkor történik a multévi 
jutalmaknak a szétosztása is. A ta
nítás 7-én, hétfőn veszi kezdetét.

L' h t még beiratkozni a zongo- 
I ra , hegedű , magánének-, brácsa-, 
1 gordonka (cello), nagybőgő- és ze

neszerzési tanszakokra mindennap 
d. e. 8— 12 óráig.

Mindenről bővebb felvilágosítást 
nyújt az igazgatóság.

Színházi iroda hírei.
Szombaton este és vasárnap d. u.

Fodor László világot bejárt. Érett
ségi darabjával kezdődik Baja ko
moly színházi évadja. A több, mint 
80 tagot számláló pécsi Nemzeti 
Szinkáz együttese a színház vezér
karával az első előadás előkészü
leteit megkezdték, úgy, hogy való 
Sággal ünnepi megnyitó lesz, a szom 
hat esti bemutató, amelyen F. Har
cos Irénnel, Szckelyhidy Adriennel, 
Vass Irmával, Danissal, Daruvárival 
Szabóval és Oroszlánnal a régiek 
közül, de a társulat uj értékeivel is 

j találkozunk.
Vasai nak este az operett együttes 

mutatkozik be Ollay Baba, Kőrössy 
Zoltán, Szalma Sándor es Daruvá- 
ryval főszerepekben. A Budapest- 
Wien Budapesten 150 előadást ért 
el es a pécsi évadnak is legkedve- 

í sebb operettje volt.
A vígjátéki együttes Székelyhidy 

Adrién, Szabó Ernő, Pe.thö Endre 
és Horváth Jenővel az élen az in
kább felnőtteknek való Vaszary víg
játékban, a Házasságban fogja be
bizonyítani, hogy mennyire felké
szült elsőrendű előadásokat produ- 

; kál ezidén az alig egy hónapra ter- 
' jedö évad alatt a Színház.

-w .twmmnnBai
Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert árut ajándákftalt.

S~ZÍKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-u«a 21.
Régi ékszereket, tört arawya-t

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.
PontOMR lére férfi és nél karórák 2 ex JótéHtasal mér 6 pengMM. 

buMvnmii mi»niint a arom —
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HÍREK.
— A jogügyi bizottság ülése. 

A város jogügyi bizottsága ma dél
ben 12 órakor a polgármester el
nöklésével több l>isKyülési ügyben 
ülést tartott. Az ülésen a szakfe- 
rensek is megjelentek.

— Értekezlet a városházán. Ma 
pénteken délután 4 órára a város
házára értekezletei hívtak össze, 
melyen egy szükebb körű bizottság 
vett részt. .

— A város közigazgatási bi
zottságának ülése. Baja város köz
igazgatási bizottsága szombaton szep
tember 5 én délután 5 órakor tartja 
havi üléséi a városháza kistanács 
termében. Esztendők óta ez a má
sodik eset, hogy a városnál » köz 
igazgatási bizottság délután ülésezik.

— Mi történt a Jánoshalmái 
Tulipán-utcában. Szili András, idős 
jánoshalmi gazdálkodó és felesége 
panaszt tett a csendőrségen, hogy a 
Tulipán utcában levő házukban vé
resre verték őket, olyannyira, hogy 
a falak is vérfoltosak lettek. Sziliek 
a lakójukat vádolják, de vannak 
jelek, melyek szerint a házas'ársak 
veiték össze egymást. A Tulipán
utcai véres rejtélyben most a csend
őrség nyomoz.

— Asztma és szívbetegség, 
mell és tüdőbaj, göruély- és angol 
kór, a bőr megbetegedései és furun- 
hulózis eseteiben a mindig kellemes 
hatású természetes ,,Ferenc József** 
kesorüviz az emésztőcsatornát ala
posan kifiszlitja s a gyomor és be 
lek működését kitünően szabályozza.

— Magasabb fizetési esztályba 
lépnek a városi tisztviselők. Nagy 
András városi főmérnök, dr. Hor
váth Isiván városi aljegyző és Gács 
Tibor vérosi aljegyző, az elsőfokú 
iparhatóság vezetője magasabb fize 
tési osztályba lépnek s ezt a kérel 
műket a város szombat délutánra 
összehívott közgyűlése elé terjesztik.

— Letartóztatták Baján a szél* 
hámoskodó Tihanyit. Kunbaján a 
csendőrség őrizetbe vette Tihanyi 
Károly budapesti magántisztviselőt, 
aki elsikkasztotta Siketnemák Inté-

riAJ /'i-.HAC.’StojA

! zete számára gyűjtött pénzeket. A
1 szélhámos Tihanyit Bajára hozták 

s a vizsgálóbíró a kihallgatás után 
1 elrendelte a letartóztatását.

— A bajai Ernszt-csalud gyásza. 
Súlyos gyász érte dr. Ernszt Lajos 
bajai ügyvédet Édesapja Ernszt 

I Lipót ny. h. bankfőnök házasságá- 
I nak 53 ik évében 71 éves korában 

ma reggel elhunyt. A Baján jói is- 
' mert tekintélyes Ernszt Lipot tevé- 
' kény munkás életet élt, a legutóbbi 

időkben azonban súlyosan megbe- 
: tegett és betegségéből fel sem épüit. 
Temetése vasárnap, 6-án délután 

j 5 órakor lesz, a Mészáros Lázár- 
utcai gyászhazból a Kálvária térné- ; 
tőbe Az elhunyt bankfőnök halála ’ 
közvetlenül érinti a Schwaz és a 
Grauaug családokat.

— Ma lesz az átápiiett kórházi 
járványpavillon hivatalos átadása. 
Ma csütörtökön délután 5 órakor 
lesz a közkórházban az átépített 
járványpavillon hivatalos atadása. Az 
átadáson a kórház a város vezető
sége a törvényhatósági bizottság a 
műszaki hivatal képviselete valamint I 
az építkezésnél érdekéit iparosok 
és mesterek jelennek meg.

Jutalmat kaptak a sokgyer 
mekes bácsalmási anyák. Bács
almáson Losonczi lslvánne tizenegy, 
Bedits Jakabné kilenc, Csernák 
Györgyné nyolc, Hinterscher Ist- 

j vánné, Kungl Miklósné, Schundt 
' Józsefné, Tadity Mihályne es Mala- 

linszky Mátyásne hét-hot gyerme
kes anyákat szép ünnepség kerete 
ben pénz es élelmiszer jutalomban I 
részesítették.

— Ha az arcszine fakó, szűr 
késsárga, és tekintete bágyadt, ha 
szomorú, hangulata nyomott és ne
héz álmok gyötrik, ha a bél túlsá
gos rothadási folyamatai, gyomor
fájás és epepangás kínozzák,'olyan 
kor tanácsos néhány napon át reg
gel éhgyomorra egy-egy pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserű* 
vizet innia.

— Felsószentiván Szentjánosra 
változtatja a nevét. Felsőszentiván 
község képviselő testületé Sik Ede 
vezetőjegyző elnöklésével legutóbb 
határozatot hozott, hogy a község
nek magyarosabb hangzású nevet

adnak s Felsőszentivánt annak vé
dőszentjéről Szentjánosró! nevezik el

SPORT.
— Vasárnapi start a bajai al

osztályban. B.jáu a BTSE BMTE. 
játszik. Játékvezető: GeosiPs. Utána 
BSE—Bácsalmási Move TSE. Já 
ték^ezető : Móder. A Bácska Szék” 
szárdon játszik a TSE vei játékve
zető : Bóka. Nagymányokon NSE— 
Dombóvári VOGE. Játékvezető : 
Szia riyinka. A híjai sportkedvelő 
közönség kettős mérkőzést láthat a 
bajnoki nyitányon. A Turulnak 
nem lesz nehéz feladata a Munkás 
Testedzővel szemben. BSE csapatá
nak erősebb ellenfele lesz a Move. 
A Bácska tartalékoson veszi fel a 
küzdelmet a jóképességü TSE-vel, 
bajosan hoz el pontot Szekszárdról. 
A mányoki mérkőzésnek győztese 
valószínűleg a honi csapat lesz.

A Bácska a szekszárdi mérkőzési e 
MÁVAUT járatot indít és kísérőket 
is szívesen viss magával. Az úti
költség oda-vissza 1'50 P. Jelent
kezni lehet a rendőrségen Sziklai 
Jánosnál 51. sz. szobában.

Szeptember 6. BTSE—BMTE, 
BSE—Bácsalmási Move TSE— 
Bácska, NSE—DVOGE.

Laptulajdonos:
Dr. KNÍZV LEtfF.L.

Szombat Vasárnap
Rökk Marika

diadalmas külföldi sikerű filmje

Telrvér iaány
Magyar tárgy, magyar zene, magyar hangulat

RÖKK MARIKA patnereí :

Patti Kemp, Hasis 5 Hí ve, 
Ursuia Grabiey.

Kíséröíilmek :

A rongyos milliomosok és
Nyulvitézek

Híradó I

3

Drágszél község 
(kalocsai járás) 

kovács segéd
| azonnali vegyes munkára
F E L V É T ÉTIK.
Cím : Kollár Ferenc 

kovácsmester.

Nem érdemes
hazavinni csónakját, mert 
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett legjutanyo- 
sabban vállalja

Bajtay László
kajakkészitő.

| Garázs : Zádor fatelep. Telefon 215

Ujonan épült 25 év<s adómentes
2 utcai í»ellékhe-

szobás és lyiségekkel
ellátott CSALÁDI HÁZ.

Érdtklödu : v Ócsai József kőmi- 
v -s mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

lehet.

Jánoshalmi vasúti resti «en- 
dégiö és szálloda azonnalra 
fcérbgaáö 

és átvehető. Helyszínen lehet 
érdeklődni.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Szemreikedelim
Részvénytársaság

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

KASS
Váradi Éirsek-ut

drb. II. seprű 
.. HL „ 
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött 
talppal

10 iv pergamen! papír

25. szám árai
1 drb. 5 kg. os gyümölcs

kosár
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár 
„ 50 kg os kosár 

kg csemege paprika

DOROGteKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

ŐS?®® tojásszén
Oor@9Í diószén

Kernéin’ és Söo tihifö élhess és aprítva.
! 
lí 

.......8
A Máv. menetrend május 15-t©§:

Grű^ut és Tárta

Érkezés H onnan? Ind ilás
Hová?óra perc ..... j>'-rc

7 09 Gara 4 40 I lercegsz.ántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

7 32 Hercegszántó

Budapest, Kisl ui.il..Irts,

5 20 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
7 40 Bácsalmás 3 42 Budapest, Csikéria 

Ujdombovár, Sárbogárd,
9 26 Pécs, Budit pesl

Budapest. Sarhoc/r i.

8 15 Budapest 

Bácsalmás, Kiskunhalas,
13 19 Bálaszék 9 57 Budapest

/4 01 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Uidombovn, 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs S.iia-./ei'.. Ba|a 14 15 1 iercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas

18 03 Gara 14 19 Budapest. Csikéria

Z8 27 14 38 Gara
Bálaszék, Sárbogárd.

/8 48 Bpr'.st, Kisliunliala* 

Ujdombovár, Pécs.

15 47 Budapest gyors

Bátaszék, Pécs,
Bátaszék

Budapest, Kiskunhalas

18 i 55 Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas,
23 41 Bácsalmás, Csikéria 23 55 Budapest, Csikéria 

Bátaszék, Ujdombovár,
23 08 Rpest, Sárbegárd 231 49

M.

Budapest

---- - 1-----«- O__1

Sóját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

apritűtí: akác, tölgy, szil- és iágyfa q-ként 
HÁZSOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kaptiatö. 

Wiesel Sándor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Bi6ffehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandsement 

bunakavics köpor fólsxigetelö 
teljes vagonban bármely állomásra és > uuaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z hoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében kérje ajánlatunkat!
EjjeSí 

szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é« 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 31-tfil szeptember 31-ig 
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÖ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
a HY0MD3VÁLLMAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
eióltessa 

Máté Lajos 
férfi mohónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Sajö, Ferenciek-tare 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
kft Bai.,


