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Dr, Alföldy Béla orsz.
képviselő beszámolója
Bácsalmáson.
Szeptember 8-án délelőtt fél 11
órakor tartotta beszámolóját dr. Al
földy Béla, a bácsalmási kerület
országgyűlési képviselője Bácsalmá
son, a Regner féle vendéglő nagy
termében; a közönség olyan óriási
tömegben jelent meg, hogy nagy
része künn szorult az. utcán; ez
azonban semmi zavart nem okozott,
mert az utcán hangszóró közvetí
tette az elhangzott beszédeket.
Ormai Balázs ny. polg iskolai
igazgató, a Nemzeti Egység Pártja
nak bácsalmási elnöke nyitotta meg
rövid üdvözlő beszedje! a népgyiilést; majd átadta a szót dr. Alföldy
Béla országgyűlési
képviselőnek,
aki több mint ötnégyed órás be
szédben foglalkozott az általános
kiil es belpolitikai helyzettel. Külö
nösen lándzsát tört az Ausztriával
való regi közös közjogi kapcsola
toknak felújítása ellen; hosszasan
ismertette a hitbizományi és telepi
tési törvény rendelkezéseit; melyek
az egészséges kispolgári elemek
megerősítését célozzák. Sürgette a
sokgyermekes családok intézményes
védelmét; ismertette e régi béke
beli kormányok hibáit, melyek a
kivándorlás elősegítésében kulmnáltak. Magában az 1904 ik évben
210.000 ember vándorolt ki Ame
rikába.
A kivándorlás szinte pólolhatat
lan vérveszteséget jelentett az or
szágnak, különösen, ha számba
vesszük, hogy az Amerikaiak csak
a makkegészséges, tehát legmunkabiróbb embereket engedték be
/X mei ikába.
A mostani szociális reform mint
egy négyszázezer kát. holdat jullat
a földigény löknek $ Kózzá olyan
jutányos feltételek mellett, melyeket
könnyen tudnak majd teljesíteni.
Eckhardt Tibor azt á régi világot,
melyben százezrek vándoroltak ki,
M igyarors’zág fénykorának nevezte.
A mostani kormány igyekszik a
régi kormányok mulasztásait a te
lepítési, ipari és a többi szociális
jelentőségű törvények életbelépteté
sével helyrehozni. . Mátyás király
kora volt a fénykor, annak vissza-
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vivására kell törekednünk.
Hosszasan foglalkozott a nagV
német gondolat alaltomban bujkáló
ágenseinek káros munkájával. Ezek
nem Németország, hanem a saját
zsebük érdekében
járkálnak és
ajálnak. Németországban beszélt
hivatalos és felelős tényezőkkel,
akik elítélték az agitátorok inunkáját már csak azért is, mert Német
országnak az az érdeke, hogy itt a
Duna—Tisza közén erős Magyarország álljon őrt.
Úgy német, mint bunyevác ajkú
testvéreinket a magyar kenyerei,
földet adó hazához való hűségre
buzdította.
Az igazságosabb vagyon és jö
vedelem eloszlást sürgette s mint a
Gömbös-kormány eredményes mun
káját ezen a téren emelte ki az
egy szoba-konyhás lakások adó
mentességét.
Ennek a törvénynek szociális je
lentőségét nem lehet, lekicsinyelni ;
meri például es k Bácsboltodon négy
száz család részesült ezen a címen
adómentességben.
A kisiparosokon egyebek között
azzal is segített a ko.rmány, hogy
húsz millió OTI járulékot elengedett.
Igen melegen emlékezett meg
Gömbös Gyula miniszterelnökről,
kinek személyéhez és politikájához
teljes odaadással ragaszkodik.
A polgárság köréből kiemelkedett
miniszterelnök a legnemesebb szán
dékú magyar ember, aki legbecsü
letesebb törekvéssel szolgálja nem
zetét.
Egészségét nem kímélő kimerítő
münkájá aláásta egészségét, de re
méli, hogy hamarosan ismét belekapéso'ódhat teljes erővél a magyar
közéletbe. Magyarország nehéz idő
kön evezett keresztül, most köze
ledrk á nyugalom a boldogulás part
jához ; kéri, hogy tartsanak össze,
néhogy a belső nyugtalanság hullá
mai az utolsó percben felborítsák
Magyarország győzelmes hajóját.

Dr. Alföldy Béla orsz. képviselő
beszédét sűrűn szakította félbe a
közönség helyeslése s beszéde be
fejezése ufón hosszasan ünnepelték.

LEHEL

A népgyülés! Ormai Balázs párt
elnök zárószavai fejezték be. Kü
lönösen kiemelte dr. Alföldy Béla
orsz. képviselő érdemeit, aki soha
sem gondol magára, hanem mindig
csak Bácsalmás községére, ketüle
téré s az egyes polgárokért dolgozva
is mindig a közérdeket szolgálja.
Majd megemlékezett Gömbös
Gyűli miniszterelnökről, aki orszá
gos munkásságában megbetegedett s
most gyógyulást külföldön keres.
A miniszterelnök iránti változat
lan hűség és szeretet igazolására a
következő távirat elküldését iriditványozta :

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Helyben negyedévre
Helyben egy hónapra .

*

6 penge
2 pengi

„Dr. Alföldy Béla országgyűlési
képviselő mai bácsalmási beszá
molója alkalmából szeretettel üdvö
zöljük és bizalmunkról biztosítjuk
Nagyméltósájjodat. Az ország érde
kében kifejtett emberfeletti munká
jával szerzett betegségéből való mi
nél előbbi felgyógyulást kívánjuk."
A népgyülés nagy lelkesedéssel
fogadta el az indítványt, majd dr.
Alföldy Béla országgyűlési képvi
selőt éltetve szétoszlott.
Ebéd után dr. Alföldy Béla a
bácsalmási szőlőkbe ment s ugyan
ott beszámolót tartott.

% földrasvelésügyti minmisztérium törvény
javaslat tervezeteit tárgyalta tegnap a
magyar mmisztertaiwcs.
A háromnapos magyai miniszter
tanács Darányi Kálmán helyettes
miniszterelnök elnök lésével tegnap
délelőtt 9 órakor megkezdődött.
A minisztertanácsot a parlament
őszi ülésszakára beterjesztendő tör
vényjavaslatok megvitatására hívták
össze és délután 2 óráig tartott.
Megjelent a minisztertanácson vitéz
Somkuty József, az újonnan kine

v z.ett honvédelmi miniszter is, akit
ez alkalomból Darányi Kálmán he
lyettes miniszterelnök köszöntött.
A minisztertanács .tegnap a földmivelésügyi táica részéről bejutott
törvényjavaslat tervezeteket tárgyal
ta. Ma újabb törvényjavaslatok ke
rülnek megvitatásra. A miniszter
tanács holnap fejezi be üléseit.

Riasztó hírek Baldwin angol
miniszterelnök lemondásáról.
Feltűnést keltő hírek jelen
tek meg az angol közvéle
ményben Baldwin miniszter
elnökkel kapcsolatban. Angol
politikai körökben számolnak
azzal, hogy a miniszterelnök
megrendült egészségi állapota
miatt lemond.
Baldwin bejelentette, hogy
a konzervatív párt évi kong-

I resszusán nem vesz részt és
j helyettesítésére Newill Cham
berlain kincstári kancellárt
kérte.
A miniszterelnököt súlyos
ideg kimerültsége miatt orvo
sai egyelőre minden munkától
eltiltották és valószínűnek
tartják, hogy Baldwin lemond
kormányfőméltóságáról.

Németország nem mond le gyarmati
követeléseiről és nem félabolsevizmustól.
Wagner a német nemzeti
I szocialista párt münheni kör
zetvezetője olvasta fel a ha
gyományos nürnbergi kong
resszuson Hitler birodalmi ve
zér feltűnést keltő kiáltványát.
A. kiáltvány ismerteti a kö
vetkező négy |esztendő muírkaprogramját, mely a gazda
sági függetlenitps , megvalósítá
sára szorítkozik. Hangsúlyozza

a kiáltvány, hogy Németor
szág semmiesetre sem mon$
le gyarmati követeléseinek teljesitéséről. A német nép élet
joga éppen olyan erős, miiít
bármely más népé. Németor
szág nem hajlandó arra, hogy
váia'mély idegen katonai ha
talom játékszerévé váljék.
Németország nem fél a bol
sevista betöréstől, de a német

szeptember 11.
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Sapkát, táskái, harisnyát,
svettert, tornacipőt, nadrágot,
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb.

olcsón

—--------------

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188
nép el van tökélve arra, hogy
amint már a birodalom belse
jében egyszer s mindenkorra
végzett a világ uszitóival, a
külföldről jövő támadást is a
legbrutálisabb
szilárdsággal
fogja visszaverni. Neumann—
Kun Béla és a többi moszkvai
kommunista uszító, aki ma
elpusztítja
Spanyolországot,
Németországban soha semmi
féle szerephez nem fog jutni.

Réteken a sarju termés nagyon
gyenge lett. A legelők kisüllek ke
vés táplálékot adnak.
A szőlő érik, a korai fajtákat
szedik, terméseredménye közepes,
sinylik a szárazságot.

Baján és Bácskában kötelező lesz az
ebek veszettségelieni védőoltása.

A megye és a város köz
igazgatási bizottsági ülésein is
sok szó esett az ebmarások
Kelebián vasárnap okozta veszettség! esetekről.
bizottságokban elhangzott
harangot szentelnek. a A
kívánság : járjon el a megye
A Kelebia község környékén levő vezetősége az ebek kötelező
vitéz Siménfalvy tábornok lelep la
beojtásának elrendelése ügyé
kóssága szeptember 13 án délelőtt ben. Dr. apatíni Fernbach Bá
10 órai kezdettel a vitézi iskolánál lint főispán kijelentette, hogy
harangszentelési ünnepélyt rendez. szívesen áll a mozgalom élére,
Utánna közebédet adnak s a dél sőt a maga részéről is min
utáni órákban leventebált rendez dent elkövet, hogy a veszett
nek. Az ünnepségre a vitézeket és ség elleni küzdelem a védő
más vendégeket is szívesen lát a oltással megoldást nyerjen s
rendezőség. A reggel 5’25 kor in
duló MÁVAUT járat Kelebia és
„Vármegyehatár" megállójánál, nem
különben a 7'30-kor a Kisszállási
vasúti állomásnál kocsik állnak az
érkezők rendelkezésére.

Közepes lesz Bácsmegyében a szőlő
termés.
Bácskában a gabonafélék betakaritasa befejezést nyert.
A kukorica érik, a korai fajtákat
már szedik. Terméseredménye jó
közepes, főleg a kötöttebb talajokon
lelt szép termés, inig a könyebb
talajokon gyengébb a hozama.
A répafélék jól fejlődtek, jó ter
mésre van kilátás.
A burgonya középérésű fajtáit is
szedik jó hozammal, a késeiek még
üdék.
Az évelő takarmányfélék a szá
razságra kiritkullak. Csalamádé ala
csony maradt. A kettőstermeléssel
vetett muharok szépek, kölesek rit
kák, gazosak.

A gyümölcsfélék piacra kerültek,
általában szép termést hoztak. He
lyenként igen bő szilva termés lett,
igy a nagy tömeg miatt ^értékesítése
nehéz és az ára alacsony.

eziránt ismételten interveniál
a kormányhatóságnál.
A közigazgatási bizottság
ülésén a főispán közölte a ta
gokkal, hogy az akció valóban
sikerrel járt, az ebek veszett
ség elleni kötelező védőojtását
Baján és a megyében is egé
szen rövid időn belül beve
zetik.
A főispán akciójának ered
ménye a közigazgatási bizott
ságot megelégedéssel töltötte
el és örömmel találkozik az
egész vármegyében.

Húszezer ember zarándokolt ezidén
Kisasszony napján Máriakönnyére.
Szembetűnően növekedik a máriakönnyei kegyhely népszerűsége.
Baja legnépesebb idegenforgalmi
érdekessége az utóbbi esztendők
mindegyikében igen látogatott volt,
különösen szeptember 8 án. Kisaszszony ünnepe tudvalevőleg a leglá
togatottabb búcsúja a szépen kié
pített kegyhelynek. Máiiikönnyén
az elmúlt évben 14 000 főnyi za
rándok jelent meg, ez a hatalmas
embertömeg az összes megelőző
évek forgalmát felülmúlta.
A mostani Kisasszonynapi búcsú
még népesebb volt. Hozzávetőleges
számítás szerint 19—20 000 főre
tehető azoknak a zarándokoknak a

száma, akik szeptember 8-án Máriakönnyén jártak.
A Kalocsa menti szinmagyar Ke
cel község egymaga több száz
zarándokot
küldött Máriakönynyére. Mint ismeretes, hogy évek
kel ezelőtt a keceli
zarándo
kok közül való volt, az a hátgerincsorvadásos asszony, aki esztendő
kön át tartó súlyos betegség után a
kegyhelyen Kisasszony ünnepén cso
dálatos módón meggyógyult.
A keceliek azóta még nagyobb
számmal látogatnak a kegyhelyre,
ahol ezúttal is több olyan proceszszió jelent meg, melynek résztvevői
napokig gyalogoltak Máriakönnyéig,

elásta. A véres ruhadarabokat a
Dunába akarta dobni, amikor izga
tott viselkedését észrevette az egyik
bajai detektív s igy kiderült a bűn
cselekmény.
Szalay Máriát, mivel igen súlyos
állapotban volt, a kihallgatás után
nyomban a kórházba szállították.
Beidézték a rendőrségre Kovács
Kálmánnét is, aki a műtétet végre
hajtotta. Kovácsnál egyelőre sza
badlábra helyezték, Szalay Máriát
a kórházból való elbocsátása után
az ügyészségre viszik.

A mulató Baja.
Baján 234 kávéház, vendéglő
és borkimérés várja a szó
rakozni vágyókat.
Gazdasági depresszió ide, vagy
oda, Baján nincs baj az emberek
kedélyével, vagyis ha figyelembe
vesszük a város lakosságának szám
arányát és ezzel szembe állítjuk a
bajai mulatóhelyek számát, még
mindig megnyugvással szögezhetjük
le, hogy a híres, nevezetes bácskai
mulatozó hagyományt Baja is híven
őrzi és ápolja.
Igazolja ezt az a körülmény, hogy
összesen kétszázharmincnégy ven
déglő, kávéház vagy borkimérés
csalogatja a vidám szórakozásoknak
elletállni nem tudó jókedvű embe
reket.
A városi nívót mutatja az öt ba
jai szálloda, két kávéház; ezekkel
vetélkedik huszonhárom vendéglő,
hatvannégy korcsma, hetvennyolc
korlátlan, ötvenhat korlátolt bor
kimérés. Bor és sör nagykereske
dés is van kettő.
Aki tehát Baján mulatni kíván,
nem kell gondbanlenni, hol keress?
az arra szolgáló helyeket.

A tiltott műtét miatt a kórházbúi az ügyészségre
viszik Szalay Máriát.

SAJÁT HÁZAMBAN kényei mes

Megírta a Baja—Bácska tegnapi | Kovács Kálmánné sz. Gyurity Mária
száma, hogy tiltott műtétet követett | bajai asszony. A leány hathónapos
el Szalay Mária bajai cselédlányon | méhmagzatát a Vöröshid közelében

biztositanék nyugdíjjal, házzal, vagy
íöldvagyonnal oiró egyénnek.
Cím a kiadóhivatalban.

otthont és ellátást
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Elitélték a gyilkos halászo
kat. akik a Pandurszigeten
megölték társukat a halász
terület miatt.

— Uj bajai polgárok. A kisgyűlés engedélyezte Cseri Erzsébet
és Gyurkovics Lajos bajai lakosok
visszahonositását.

Most tárgyalta a bajai törvény
szék Linzer tanácsa azt a bestiális
gyikosságot, melynek ez évi junius
2 án éjjel a Pandurszigeten áldoza
tul esett Maros István 45 éves ha
lász, inig fiatal Maros Mátyást vér
befagyva találták igen súlyos álla
potban.
A gyilkosok Maros Istvánt meg
is taposták, úgy hogy 6 bordája
betörött, Maros Mátyás pedig he
tekig élet-halál közt lebegett a kór
házban.
Az embertelen cselekedetnek az
áldozat unokája és Maros Mátyás
kisfia ifj. Maros Mátyás diák fedte
fel a csendőrőrs előtt. Szemtanúja
volt a gyilkosságnak és a gyilko
sokat Gál József, Fazekas József,
Mersitz Ádátn és Kubatovics An
tal halászok személyében a nyomo
zás alapján elfogták.
A halászok kezdetben mindent
tagadtak, később beismerték, hogy
társukat a halászterület körüli el
lentétek miatt ölték meg.
A törvényszék szándékos ember
ölés miatt Gál Józsefet öt évi, Fa
zekas Józsefet három évi fegyházra,
Mersitz Ádámot egy évi börtönre
Ítélte. Kubatovics Antalt az ellene
emelt vád alól felmentették. Az
Ítélet nem jogerős.

—
Vándorútra készülnek a
fecskék. A nyár kedves kis ven

HÍREK,
Pénteken
délután az istentisztelet 6 órakor, a
Szelichosz vasárnap és szerdán reg
gel fél 5 kor, a többi napokon fél
6 kor kezdődik.
— Házasság, „hajósi Tarajossy
Sárika és dr. barankai Denjanovich
Endre m. kir. tisztiorvos folyó évi
szeptember hó 14 én kötnek há
zasságot a bácsalmási r. kát. ple
bánia templomban. (Minden külön
értesítés helyett,)
— Izr. Istentisztelet.

— Megkezdődtek a

tanítások.

Az évnyitó ünnepi istentiszteleteket
a bajai iskolák ifjúsága számára
részben tegnap, részben kedden
tartották meg. A tanítás valamennyi
iskolatípusban ma reggel vette kez
detét.
- A

bajai

börtönök

világa.

Nyolcvannégy embert tartóztattak
le Baján az elmúlt hónapban. Bör
tönre ítéltek huszonegy, fogházra
negyvenkilenc, elzárásra két egyént.
Előzetes letartóztatásban volt hat,
vizsgálati fogságban két ember, az
őrizetben levő fidalkoiuak száma
keltő, a fellebbezés alatt álló ügyeké
egy volt.
— Fej*, váll- és ágyékrheumá*
nál, ischiásnál, idegfájdalmaknál,

szaggatásnál és zsábánál a terme
szetes „Ferenc József** keserüviz
rendkívül hásznos háziszer, mert
korán reggel egy pohárral bevéve,
az emésztőcsatornát alaposan kiliszlitja és méregtelenili.

dégei a fecskék haditanácsot tarta
nak a villany póznákon. Itt az ősz
a kék frakkosok csoportokba verődve
várják az indulást téli hazájuk felé
és ismét kedvesebb marad a nyár
poéziséből.
— 4000 mázsa bánsági búza*
vetőmagot kap Bácska. A föld

művelésügyi minisztérium az idei
őszön 4000 mázsa bánság búzave
tőmagot oszt ki a bácskai gazdák
közölt a gaídasági felügyelőség ut
ján.
— Diákokat teljes ellátásra fel?
veszek. Cim a kiadóban.
— Az agy és a gerincvelő
megbetegedéseinél a régbevált
természetes „Ferenc József** kese

rüviz — korán reggel egy pohárral
bevéve — az emésztőcsatornát ala
posan kitisztítja, a bélmüködést
elősegíti, a gyomoremésztést megja
vítja és fokozott anyagcseréi ered
ményez.

SPORT.
Gólszüret és még néhány
apróság.
Négy mérkőzést játszottak a ba
jai alosztályban vasárnap és a fór
dúló világrekorddal végződött. Har
minchétszer voltak eredményesek a
csatárok vagyis egy mérkőzésre több
mint 9 gól jutott. Ez a harminchét
gól azonban nem annyira a csatá
rok nagy tudásából jutott hálóba,
inkább az irreális talaj volt a ka
pusok réme.

Furcsa dolognak volt tanúja a
bajai közönség. A munkások csa
pata olyan ideges hangulatban vív
ta meg a számára kilátástalan mér
kőzést, mintha egész jövője ettől a
mérkőzéstől függött volna. A szabá
lyokhoz nem konyiló pár fanatikus
drukker furcsa kórust alakított.
Véleményünk szerint majd ha na
gyobb múlt lesz a fiatal játékosok
és közönségük mögött hozzáfognak
szokni ahhoz, hogy a mérkőzéseken
a bíró Ítélkezik és nem ők. Külö
nösen vonatkozik ez intézőjükre, aki
felháborodottan parancsolta le csa
patát a pályáról, mely cselekedete
nem kimondottan sportszerű volt.
Nem volt megnyugtató a bajai
csapatok első vasárnapja. A BTSE
ugyan simán győzött, de formája
még javulásra szorul. Lehel és
Feketekovács szereplésével mégis
csak ez az egyetlen esélyes bajai
csapat. A BSE-ben mintha palota
forradalom ütött volna ki. Kapus
ból jobbszélső és bekk, bekkből
csatár, halfból center lelt e mérkö
zésre, körülbelül ennek megfelelő
játékot is láttunk tőlük. A BMTE
óriási lelkesedéssel, de elég sok
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sportszerűtlenséggel harcolt, tőlük
nem kaptunk sem többel sem keve
sebbet mint amit váriunk. Minden
idők legszégyenleljesebb vereségét
azonban a Bácska szenvedte el.
Kifogások, mentegelődzések nem
tudják lemosni a bajai fulballról ezt
a kudarcot. A klub fúzió ellenes
tagiai bizonyára nem küldtek üd
vözlő táviratot a csapatnuk. A most
siralmasan szereplő bajai csapatok
pedig majd egymáselleni véres har
cokban próbálják szokás szerint
kiköszörülni a csorbát. Szekszárd,
Nagymányok hálás köszönettel ve
szik ezt tudomásul.

jában szerepel, mellette Szabó Ernő
mókázik egész estén ál Juszup her
cég komikus figurájában. Szalma
Sándor a széphangu bonviván,
Horváth Jenő, Daruváry Mária,
Oroszlán György, Tihanyi Piri erős
ségei még a kitűnő előadásnak. Ez
estén lép fel először Ivány nagyher
ceg szerepében a társulat uj tenor
istája Lányi Alfréd is, akit fővárosi
sikerei után előnyösen ismerünk. A
Mese a Grand Hotelben premierje
szombaton este lesz, de vasárnap
este is műsoron marad.
Laptulajdonos;
ÍM. lí H £ Z V UltÉL.

Színházi iroda hírei.
A Vallomás — Székelyhidy Ad
rien felléptével. Holnap pénteken es
te a színház Meller Rózsi bűnügyi
drámáját, a Vallomást mulatja be
fővárosi színvonalú előadásban.
Székelyhidy Adrién színes drámai
művészete érvényesül ebben a da
rabban teljes szépségében s mellette
Pető Endre, Horváth Jenő, az uj
drámai színészek,
Vass Irma,
Majthényi Gaby, Tihanyi Piri,
Rátkay István, Oroszlán György,
Kormos Lajos játszók a darab fő
szerepeit.
Ábrahám Pál világhírű operetlujdonsága, a Mese a Grand Hotel
ben — Harcos Irén felléptével —
lesz a hét operetlszenzációja. Har
cos Irén Olga nagyhercegnő alak

Nem érdemes
hazavinni csónakját, mert
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett legjutányosabban vállalja

Bajtay László
kajakkészitő.
Garázs : Zador fatelep. Telefon 215
Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai Pl
mellékheszobás és CLMUUlyiségekkel
ellátott CSALÁDI HÁZ.
Érdeklődni : v Ócsai József kőmi
vés mesternél Erzsébet
királyné u, 96. sz. alatt
lehet.

URÁNIA
Szeptember 8-án, 9-én, 10-én.
Gaál Franciska legújabb világfilmje

KATI
Ragyogó zenés vígjáték 12 felvonásban
Főszereplők:

Gaál Franciska, Hans Holt,
Ottó Waliburg, Verebe? Ernő,
Paul Morgan, Fritz 'nihoff.
Kísérő film :

Világszenzáció.
Soha nem látott artista mutatványok.

1936. szeptember 11.

baja-bacska
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Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

KASS

akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
l fűz
aprított akác, tölgv-, szil- és lágyfa q-kérst

P száraz

Vársdi Érsek-ut 25. szám árai:
1 drb. II. seprű
Hll „ kis seprű
pár vászoncipö öntött
talppal
10 ív pergamenipapir

— 44
—■56
—■20

2'—
—62

1 drb. 5 kg.-os gyümölcs
kosár
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs
kosár
1 „ 15 kg os kosár
1 „ 50 kg os kosár

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnaldu. 13.
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

Hegedű tokkal eladó.

(Sugovica par‘) Telefon: 1Q5

Telefon: 42.
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C Szénkeretkedelmi
I 3du£ Részvénytársaság

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGI SAJTOLT KOKSZ

S
í
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Fütsünk-fozzünk dorogi sajtolt koksszal I

Dorogi tojásszén
B@rogÍ diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét apritva.

Grüohut és Tána

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portíandsement
Dunakavics
kőpor
falszigetelő
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.
Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!
Éjjeli

szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasarnap d. u. nyitva

B^jt cTSéri6on

szeptember 7-től szeptember 14-lg

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

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

Indulás
óra perc

7

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

/9

Gara

32

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

Pécs, Budapest

7

9

26

13

19

/4
14

01

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

09

Uidbmbovár

i'8

15

9

57

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

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

5

5

20
42

16

47

Pécs, Bátaazék, Baia

14

15

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

19

58

23

41

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

23

08

Bpest, Sárbogárd

18

55

23

55

23

49

; Hercegszántó

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

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYGMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté LajOS
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Bakanek«. Goldberger
könyvnyomdája
Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

