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Folelfla axork«»t6 es iolalós kiadó

Dr. KNÉZY LEHEL
ELÚFIZETES* AR0K :

Holyban natfyodévra 6 penge
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Nem dudál a portugál.
Viijan dudál a portugál — tartja 

a közmondás, de utíylátszik a spa
nyol kommunista lüzveszcdelem át
csapott a portugál területre s éppen 
a legveszedelmesebb helyen lobbant 
lángra : a tengerészet körében.

Mi már ismerjük a tengerészek
től származható veszedelmet; a bu
dapesti kommun alatt is a matró
zok vitték a végzetes szerepel s 
voltak készséges karhatalmi eszkö
zei Kun Béláéknak.

Portugáliában is három hadihajó 
matróz legénysége lázadt fel, de 
hajójuk olyan közel volt a parthoz, 
hogy a parti ütegek rommá lőhet- 
ték a hadihajókat s igy csirájában 
elfojtották a lázadást.

Mindeneseire meglepő jelenség, 
hogy francia területen vártuk a kö
vetkező forradalmi jelenségek ki
robbanását s e helyett a látszólag 
teljesen nyugodt, titkos választójogi 
rendszerrel biró Portugáliában rob
bant ki.

Ugylátszik a titkos választójog 
dacára nagy Az elégedetlenség. A 
spanyol események is azt igazolják, 
hogy magában véve a titkos vá
lasztójog nem jelenti a népi erők 
érvényesülését és nem alkalmas a 
szociális problémák igazságos meg
oldásának biztosítására,

Ellehben nevelni, hozzáneVelni 
kell a népet az uj korszellemhez; a 
benne józanul élő kritikai szellőmet 
iskolázni, hogy az álomképek, iz 
gató tendenciák félre ne vezethes
sék.

A nép kritikai szelleméről az sze
rezhet igaz tapasztalatokat, aki 
gyűlések, beszámolók alatt ismeret
lenül és éízföVéllentíl felmerül á tö
megben s ott a szónokok hatást ke
reső szólamai nyomán spontán je
lentkező megjegyzéseket figyeli.

Ilyenkor jön rá az ember, hogy 
milyen nagy ür tátong az osztályok 
köpött f hogy lötlytftt nagy ftlfel®«- 
ség terheli az iskolákat, az egyhá
zakat, a társadalom vezető embe
reit.

A tömegösztön igazságérzeté döb
benetes erővel nyihdkoeik nf*g egy 
egy futó megjegyzésben; tévedései
ben is van valami grandiózus.

Ilyenkor fín/írl lel » fíáv«tó aí 
osztályérdekeket szolgáló sajtó pro 
pagativ erejét s valahogy kirajzoló- 
> étstfé (e'ties- U

osztályember, mint az - osztálysajtó 
teremtménye.

Súlyos felelősség terheli a nem
zet minden egyes tagját, kit a sors 
vezelő szerephez juttatott.

Nem elégedhetik meg sem a tiszt
viselő, sem a bankember, sem a ke
reskedő, sem az iparos, sem a .nagy
gazda azzal, hogy munkáját elvégzi 
s azután fut szórakozása után.,

Nem lehet az, hogy az Íróasztal

Franciaország a német kiáltvány 
visszhangjára már két gyarmatot 

hajlandó visszaadni.
Hitler vezér Nürnbergben ismer

tetett kiáltványa élénk visszhangot 
hellett a világsajtóban, sőt bizo
nyos ideges nyugtalanság is érez
hető a nyomán. Francia politikai 
körökben ideges feszültség uralko
dik a kiáltvány behatására.

A francia lapok behatóan foglal
koznak a kiáltvány tartalmával

A Maiin megállapítja, hogy Né 
metorsrág gyarmati követelése —

Megérkezett a kereskedelmi minisztérium
tői a közúti hidvám 55 százalékos 

mérséklésének jóváhagyása.
A Baja Bácska részletesen ismer

tette azt a városi akciót, mely a 
közúti hiddá átalakított dunai vas
úti hid vámtételeinek leszállítását 
szorgalmazta.

Fernbach Bálint főispán és dr. 
Borbiró Ferenc polgármester több- 
izben is eljártak a kereskedelmi 
minisztériutnbán, hogy a város ipa
ros és kereskedő társadalmának ezt 
a fontos érdekét megoldáshoz ve
zessék. Segítségükre Volt dr. Re- 
ményi-Schneller Lajos képviselő is.

Á város amikor a hidvámok ot-

Még e hónapban közgyűlés elé kerül a 
városi költségvetés és a szentistváni 

napközi otthon ügye.
A VáfÖS legköfSlébb ffesie- 

hivandó közgyűlésének igen 
fontos fárgysora fesz. EkKÖf 
kerít! 9 

munkása idejét az Íróasztal és a 
kaszinó kártyaasztala vagy a klub 
földje között ossza meg.

Módot, időt és alkalmat kell ke 
tesni mindenkinek, hogy a néppel 
való közvetlen érintkezés révén az 
ozztályellentétek elsimításán mun 
kálkodjék.

így; csak igy lehel elkerülni a 
spanyol polgárháborúhoz hasonló 
borzalmakat, mert ne felejtsük el a 
tömegek lelke mélyén titokzatos 
erők müködnc-k mindenfelé I 

az egész katonai program — első- 
soiban a kommunnista veszély el 
leni védekezés szükségéből indul ki.

Az Ouwre, az esetben ha Német
ország határozott békeakaratot mu
tat és békés törekvéseire biztosité 
kot is nyújt, nem tartja lehetetlen 
nek, hogv Togot és Kamerunt a 
németek két volt középafrikai gyar
matát visszaadják a franciák.

venöt százalékos mérséklését kérte, 
egyben hiányszavatosságot is vállalt, 
hogy a 12.500 pengőben megálla
pított fenntartási költségek a lecsók- 
kentett vámtételekből is befolynak.

Azonban A frtinisítériiifti a fen- 
tartási költségeket 18 000 pengőben 
állapította meg s Igy az első tárgya
lások néffi iá jártak sikettel.

Ma érkezett Bajára a főispáni hi
vatalhoz az értesítés,- hogy a minis* 
térium a hidvámcsökkeníésí javas
latot teljes egészében jóváhagyta.

Ság haggyülése elé a jövő évi 
költségvetés.

BtídolSy Tibor fószámvevŐ 
elkétüdlt már 0«f« vw* 1937. 

évi háztartási költségvetésének 
tervezetével, mely a pótadót 
kulcsát ismét 60 százalékban 
állapítja meg. A költségvetés 
tervezetet az egyes szükebb- 
körü bizottságok már letár
gyalták és ezidöszerint nyo
más alatt van. Ha a nyomdák 
az előállítás munkájával elké
szülnek, az 1937. évi költség
vetés megvitatására egybehív
ják a törvényhatósági bizott
ságot. Hogy ez körülbelül 
mennyi idő múlva fog bekö
vetkezni hivatalos helyen még 
nem tudják megállapítani, va
lószínű azonban, hogy a hó
nap vége előtt még tárgyalja 
a nagybizottság a költségvetést. 
Mivel az uj költségvetési ter
vezet lényegesebb eltérést 
nem mutat a múlt évihez ará- 
nyitva, és igy nagyobb város
problémák megoldására sem 
biztosíthat lehetőséget, szá
molni kell azzal is, hogy a 
költségvetés tervezet az egyes 
érdekeltségek részéről heves 
ellenvetésekre szolgáltat okot.

Még egy érdekes és fontos 
tárgya lesz a legközelebb ösz- 
szehivandó közgyűlésnek és 
pedig a Szentistvánon felállí
tásra váró napközi gyermek
otthon ügye.

A közgyűlés elé Szentistván 
közönsége is, mely már régóta 
sürgeti egy hasonló célú szo
ciális gyermekintézmény felál
lítását, nagy érdeklődéssel néz.

Isseni Iszer Henriket a 
Bajai Önsegélyző Hitelszövet
kezet elnökét nevezte ki a 

pénzügyminiszter az adófel- 
szólamlási bizottság 

elnökévé.

A m. kir. pénzügyminiszter 
a jövedelem és vagyonadó és 
az általános kereseti adó 11. 
fokú megállapítására hivatott 
adófelszólamlási bizottság el
nökévé.^ 1935—1937. idő
tartam hátralékos részére íö- 
seni Iszer Henriket, a Bajai 
Önsegélyző Hitelszövetkezet 
mint áZ OKH tágjának elnö
két
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Sapkát, táskái, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

A kaszáskeresztes per tárgyalása.
Emlékezetes az a nagyará

nyú kaszáskeresztes mozgoló
dás, mely a nyár elején egész 
Bácskát izgalomba hozta.

A mozgalom fészke János
halma volt; onnan harapódzott 
el Borota, Rém es Kiskunha
las felé.

Egyenruhákat is osztogattak 
a kaszáskeresztes vezérek, 
akik valósaggal hatonai alaku
latokat is szerveztek.

Százharmincán kerültek az 
állami és társadalmi rend erő
szakos felforditásának vádja 
alatt a vádlottak padjára.

Baján és Bácskában október 1-től 
31-ig kötelező lesz az ebek ve

szettség elleni védőoltása.
Apalini Fernbach Bálinl dr. fő 

ispán interveniálására, amint azt 
jelentettük is, Baján és Bácskában 
is elrendelte a kőimányhatóság a 
kutyák veszettség elleni kőtelező 
védőoltását. Az oltási idő tartamát 
a város és a megye területén is 
október 1—31. között állapitolták 
meg.

Az ebtulajdonosoknak állataikat a 
kijelölt időben a meghatározott 
helyre kell vinniök, ahol a beoltá 
sukat elvégezik. A tömeges és kö
telező oitás figyelembevételével az 
oltóanyag árát leszállították, minden 
eblartónál önköltségi árat számíta
nak, Az oltás minden kutyára kö
telező és szigorúan ellenőrzik.

Azokat az ebtarló gazdákat, akik 
a rendelkezésnek nem tesznek ele

Elitélte a bajai törvényszék a Budapesti 
Siketnéma Intézet sikkasztó ügynökét, 
akit Kunbaján lepleztek le a csendőrök.
Megírta a Baja-Bácska, hogy i budapesti fiatalembert, aki a 

Kunbaján a csendőrök elfog- Siketnéma Intézetek Országos 
ták Tihanyi Károly 32 éves | Központja számára gyűjtött.

Minden ilyen az állam biz
tonságát érintő bűnügyben 
csak a tábla székhelyén lévő 
törvényszék járhat el s igy 
ezen bűnügyben is a pécsi kir. 
törvényszék illetékes az eljá
rásra.

Tekintettel a vádlottak 
nagy számára, a pécsi törvény
szék, Bácsalmáson tartja meg 
a tárgyalást.

Az itélötanácsot Szűcs Já
nos tanácselnök vezeti. A tár
gyalások előreláthatólag tiz 
napig fognak tartani.

get, kihágás miatt súlyosan meg 
büntetik.

Minden ebtulajdonos bizonyítványt 
kap kutyája beoltásáról és az eb
adó je-gyet csak beoltott eb után 
adják ki. Az oltás egy esztendőre 
szól.

Október 31. után Baján is Bács 
kában is a gyepmesterek minden 
beollatlan ebet elszállítanak, ilietve 
az ebeket tnlajdonasaik c-ak oltási 
bizonyítvány ellenében fogják visz- 
sza kapni.

Ez?el a radikális intézkedéssel 
végre sikerül a megyéből a trianoni 
határ miatt annyi .bajt okozó ve- 
szettségi eseteket kiküszöbölni és 
nem lesz szüks ég az állandó ebzár
latokra sem, aminek Baja is, Bácska 
is éppen elegendő embert küldött a 
Pasteur-intézőt be.

A csendőröknek valamikép
pen gyanús volt Tihanyi, meg
tekintettek a gyűjtési könyveit 
és azokban egész sereg egy
mással ellenkező adatot talál
tak az összeegyeztetések során.

A csendőrök az ügyről je
lentést tettek az ügyészségnek 
és a meglepett Tihanyi Ká
rolyt a terhelő bizonyítékok 
alapján letartóztattak.

Tihanyi Károly ügyét teg
nap tárgyalta dr. Linzer Ká
roly egyesbiró, a büntető ta
nács elnöke. A tárgyaláson a 

I vádlott beismerte, hogy a rá-

Tegnap délután elfogott a csendörség egy 
katymári embert, aki tizennyolc évvel ezelőtt 

kapával agyonverte a feleségét.
Tegnap délután Katymáron a 

| trianoni haláron elfogtak a csend
őrök egy embert, akinek volt ugyan 
határátlépési engedélye, de gyanús
nak találták. A csendőrök faggatni 
kezdték s az eredmény szenzációs 
volt.

Kiderült, hogy az illető Állaga

Novemberig befejezik a városi bérházban 
folyó átépítési munkákat.

A városi bérházban aFischer 
féle üzlethelyiség átépitési és 
és megnagyobbitási munkála
tai nagy apparátussal folynak. 
Számitás szerint ezzel az épít
kezéssel október végéig elké
szülnek és novemberben már 
átadják a használatnak.

Ugyancsak most fogják be
szerelni a bérházban a Bodo- 
lay és Arnóthy lakások gépi 
berendezését és kutat állíta
nak az épület lakói számára. 
Ez a munka 6000 pengő költ
ségbe kerül a városnak.

Az üzletátépitésekkel egye
temben sor kerül a Gebhart 
és Becker üzletek megfelelő 
modernizálására. A két üzlet

bízott pénzekkel valóban nem 
tudott elszámolni és a birto
kában levő 900 pengő nagy 
részét elköltötte. Tihanyi Ká
roly hivatkozott nagy nyomo
rára és arra a körülményre, 
hogy kevés jövedelméből be- 
csütetes utón nem tudott meg
élni.

A törvényszék a sikkasz
tást töredelmesen beismerő 
vádlottat mivelhogy büntetve 
még nem volt, az enyhítő kö
rülmények figyelembevételével 
21 napi fogkázbüntetésre Ítélte. 
Az ítélet jogerős.

Lőrinc katymári földmíves azonos 
azzal az állagával, aki 1918 bán az 
orosz fogságból visszatértében ka
pával agyonverte feleségét s utána 
baltával szétzúzta a fejét.

A tizennyolc éve körözött embert 
minthogy a gyilkosság még nem 
évült el, az ügyészségre vitték.

helyiségen szükséges változta
tás 900 pengőbe kerül. Becker 
fodrászmesterrel még nem kö
tött a város végleges megál
lapodást, ugyanis az újítás fe
jében évi 120 pengő lakbér 
többletet.

A városi bérház összes épít
kezéseit októberben be akar
ják fejezni.

Ujonan épült 25 éves adómentes 
2 utcai SJJI ARA mellékhe 

szobás és CLr«UU lyiségekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

Érdeklődni : v. Ócsai József kőmi 
vés mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

lehet.
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Baja törvh. jogú város 
mint egészségügyi 

körzetközpont.
A ni. kir belügyminiszter az or

szágot a in. kir. Országos Köz- 
egészségégyi Intézet kötelékében 9 
körzetre osztotta fel.

Az első körzet a bajai. Cime : 
Városi Közkórház.

A bajai körzethez tartoznak Baja 
város, Bácsbodrog és Tolna vár
megyék, továbbá Kalocsa megyei 
város és a kalocsai járás. Ezen te
rületekről a laboratóriumi vizsga 
latra szoruló anyagot a Bajai Köz
kórházba kell küldeni.

Augusztusban félannyi 
baleset volt Baján, 

mint júliusban.
Mozgalmas hónapját jelentette a 

bajai rendőrségnek a lezárt hónap.
A mindig tapasztalat szerint nyu- I 

godalmasabb nyári időszak ellenére | 
kilencvenhét bűnüggyel volt dolga t 
augusztusban a rendőrség bűnügyi 
osztályának.

Bűnügyi megkeresés volt húszon 
egy ; az összes bűncselekmények 
szama hetvenre emelkedett. Ered
ményesen nyomoztak negyvennégy 
bűnesetben, eredménytelenül tizen
négy ízben, folyamatban van a nyo
mozás tizenkét bűnügyben. Felje
lentettek harminckét embert, kinyo
moztak ezek közül tizennyolc let
test, előzetes letartóztatásban volt 
két egyén.

Bejelentettek a hónap folyamán 
4801 pengő kárt, ebből a hatósági 
eljárás segítségével megtérült 1510 
pengő.

A balesetek száma a júliusi har
mincegyről tizennégyre esett; halál
baleset nem fordult elő, ellenben 
eltűnés is volt három. A bejelentett, 
illetve megállapított államrendőrségi 
kihágások száma hetvenkettő, a 
közigazgatási kihágásoké tizenhárom.

Keresztes gyors megy Bajáról 
Budapestre az októberi 
Katolikus Haggyülésre.

Októberben lesz az idén Buda
pesten a szokásos Katolikus Nagy
gyűlés, Roppant nagyméretűnek Ígér
kezik az idén a katolikusság meg
mozdulása. Az ország különböző 
részeiből keresztes gyorsvonatokat 
indít a Máv. Budapestre a Nagy
gyűlés tartamára. Bajáról október 
4 én indul a keresztes gzors, mely 
Bácsalmáson Mélyhűtőn és János 
halmán is vesz fel utasokat. A ke
resztes gyorsra a kedvezményes 
menettérti jegyek ára Bajáról az 
54 filléres jelvénnyel és réssvételi 
jeggyel összesen 8'34 pengőbe kerül.

Jelentkezni a menetjegyirodában 
és valamennyi plébánián is lehet.

Fizessen elő
a BAJA-BÁÍSKÁRA.

színház.
150 előadást ért meg
Budapesten Mellei- Rózsi idegfes/i- 
tően érdekes bűnügyi drámája, a 
»Vallomás« melyet ma, pénteken 
este mutat be a prózai együttes 
Székelyhidy Adrién, Pető Endre, 
Horváth Jenővel a főszerepekben. 
Ezzel az előadással is fényesen iga
zolja a prózai együttes, hogy hiva
tása magaslatán áll. A modern drá
máknak e legérdekesebbje pompás 
előadásban kerül a bajai közönség 
elé.

Ábrahám Pál muzsikájával szök
ken a sikerek magasára Grünwald 
és Fritz Hőhner Beda szellemes 
opereltujdonsága, a »Mese a Grand 
Hotelben*. A színház az Ábrahám 
operetteket megillető parádés sze
reposztásban mulatja be Harczos 
Irén nel a főszerepben, szombaton és 
vasárnap este. Daruváry Mária, Ti 
hanyi Piri, Szabó Ernő, Oroszlán 
György, Szalma Sándor, Láng 
Alfréd játszák a darab főszerepeit. 

Vasárnap három előadás.
Délután 3 órakor Budapest—Wien 

operett olcsó helyárakkal, délután 
Érettségi olcsó helyárakkal és este 
fél 9 órakor Mese a Grand Hotel
ben operetlujdonság van műsoron.

HÍREK.
— Az izr. hitközségi tagok fi

gyelmébe. Az izr. hitközség elöl
járósága tudomására hozza tagjainak, 
hogy Róshasonó és Jomkipur ün
nepen a templomjegy előmutatása 
kötelező lesz, miért is felhívja a t. 
hitközségi tagokat, hogy templom
jegyeiket szeptember hó 15 ig vált
sák ki.

— A Felsővárosi Olvasókör ülé
se. Ma pénteken este 8 órakor a 
Felsővárosi Római Katolikus Olva
sókör választmányi ülést tart Teész 
Imre plébános körelnök vezetésével. 
Az összejövetelt az egyesület Flóri
án utcai körhelyiségében fogják meg
tartani.

— Igen élénk volt augusztus
ban a bajai idegenforgalom. Az 
elmúlt hónapban szembetűnően élénk 
volt Baján az idegenforgalom. A 
bejelentőben összesen 1080 külföfdi 
állampolgár neve szerepel az elmúlt 
hónapban, akik megfordultak a vá
ros területén, kijelentettek 970 kül
földit. A béjelentö szerint augusz 
bán megfordult a város területén 
84 uj belföldi, eltávozott a város
ból 104 ember. Két embert kito
loncoltak a városból.

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

SPORT.
Mi lesz vasárnap?
Vasárnap Baján csak egy bajnoki 

labdarugó mérkőzés lesz. A Bácska 
---BSE találkozása valószínű BSE 
győzelmet hoz, ha azonban a Bacska 
katonái leszerelnek, úgy nehéz fel
adat lesz a BSE-nek mindkét pontot 
megszerezni. A bajai alosztály rang
adója Nagymányokon lesz, az NTE 
8—TSE között. Mindkét csapat múlt 
vasárnap igen nagy gólaranyu győ
zelmet ért el. Az otthonában játszó 
NSE az esélyesebb. A BMTE Domb 
óváron játszik a VOGE csapatával 
kevés győzelmi eséllyel. A Bácsal
mási Move Mohácson vendégszere
pel és ha olyan szívvel játszik mint 
vasárnap, úgy győzelme nem lesz 
kétséges még a mohácsi oroszlán
barlangban sem. A BTSE vasárnap 
szabadnapos.

Biróküldés vasárnapra : Bácska— 
BSE : Bencze. NSE—TSE : Rosen- 
féld. DVOGE—BMTE : Kemény. 
MTE—MOVE: Krausz.

SAJÁ1 HÁZAMBAN kényelmes 

otthont és ellátást 
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy 

íöldvagyonnal oiró egyénnek.
Cim a kiadóhivatalban.

Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
12-én, 13-án, 14-én, 15-én,

szombaton vasárnap hétfőn kedden

4 NAPIG LESZ MŰSORON

Budapesttel egyidöben
az idei év első kitűnő magyar vigjátéka !

HAVI 200 FIX"
A legtökéletesebb, legjobb vígjáték 12 felvonásban.

Főszereplők:

Uray Tivadar, Jávor Pál, 
Bársony Erzsi, Páger Antal, 

Fülöpp Jagda, Salamon Béla, 
Pethss Sándor, Boros Géza, 

Rajna Alice.Szaplonczay Éva.

Színes rajzfilm és Híradó.

Kiadó üzlethelyiség I Első
rendű forgalmas helyen bármily üz
let vagy irodának alkalmas. Azon
nal is elfogadható. Kossuth L u. 21. 
Ugyanott, gallérgyüjlés és harisnya 
szemfelszedés, benn az udvarban.

— A gyakran visszatérő fejfá
jás és SZÓdÜléS'o/? esetben meg
szűnik, ha a beteg naponként reg
gel éhgyomorra és este lefekvés elölt 
egy félpohár természetes 
„Ferenc József** keserüvizet iszik.

— Diákokat teljes ellátásra fel
veszek. Cim u kiadóban.

l.aptulajdonoB:
bt. HHfZV L t Ü ir L.

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

Bajtay László
kajakkészitő.

Garázs: Zádor fatelep. Telefon 215

Kosztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.
díjtalan házi tanítás.
Kitűnő ellátás. —Jutányos ár.

Jelky András-ut 14.
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í 8lí Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a M 

| DOROGI^miKOKSZ | 
ÍFütsünk-főzzÜnk dorogi sajtolt koksszal!

DorOSÍ tojásszén | 
í Dorogi diószén I 
I Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva, fi 
* 5
1 Grimhut é$ Társa BAJA ' Trtdaa'l.á j 
l

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés Honnan? Indulás

Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 35 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

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás ,0 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Rátás-zék, llldorfibovár

/6 47 Pécs, bátaszék, Ba|a 14 15 Hercegszántó

IS 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó (4 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék. Sárbogárd,
Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Súrbögáfd, Budapest

23 4!
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

23 J .08 Bpest, Sárbogárd 23 49.
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

’LZ.l’SKfil

b száraz

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként
• i

aprított akác, tölgy-, szil- és
HfiZHGZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wlesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK-

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

If Szénkereskedelmi
W Lim i £3 Részvénytársaság 

Bajai fiókja. Ferenciek-tcre a. Telefon: S2.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vágódban báfftlély 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 

szeptember 7-től szeptember 14-lg

Dr. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek e< Goldberger
könyvnyoífidáj a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
idÁíiban Baia.


