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A közúti hidvám 
mérséklése.

Tegnap lapunk zárta előtt pár 
perccel vettük a hirt, hogy a ke
reskedelmi minisztérium döntése a 
közúti hidvám mérséklésé tárgyában 
megtörtént. Időnk és terünk már 
nem volt ahhoz, hogy az esemény 
jelentőségét kellőképen mérlegeljük.

Azonban úgy érezzük, hogy nem 
mehetünk el e nagy jelentőségű 
esemény mellett anélkül, hogy kü
lön is ne méltassuk.

Ma nagyképűsködés nélkül mer
jük állítani, hogy a hidvámleszálli- 
tás Baja város gazdasági életében 
történelmi jelentőségű s megérde
melné, hogy a polgárság szinte lo
bogók kitűzésével ünnepelné a nagy 
nap jelentőségét.

Aki figyelemmel kisérte Baja vá 
ros törvényhatósági életét is részt 
vett azokban a vitákban, melyek a 
városi vámok leszállítását sürgették, 
aki ismeri a közelebbi, távolabbi, 
de Baja érdekkörébe tartozó köz 
ségek felfogását, panaszait a bajai 
vámokkal szemben, az tudja kellő
képen értékelni, hogy mit jelent a 
vámtételek leszállítása.

A magas vám valósággal trom 
bozisi okoz a város vérkeringésé
ben s mint valami megalvadt ver- 
rög gátolja az egészséges, ütemes 
munkáját a vérnek.

Különösképen éreztette ezt a ká
ros befolyását a magas hidvám, mely 
épen annak a környéknek Bajához 
való kapcsolódását akadályozta, mely 
eddig tőlünk egészen idegen érdek
szférába tartozott.

De rendkívüli a jelentősége a 
vámleszállitásnak az autóforgalom 
szempontjából is s a magunk ré
széről indokoltnak tartanánk a vám- 
leszállitásnak a fővárosi lapokban 
való meghirdettetését.

Ma olyan időket élünk, hogy az 
önköldök néző politikának háttérbe 
l- il szorulni s érezni kell a leg- 
•<isebb közéletnek is, hogy világra
szóló események függvénye, játszó
iét e lehet.

Baja város a nemzeti szerencsét
lenségből sok helyzeti előnyt szer- 
zíII, sok fontos hivatal s a megye 
székhelyévé vált.

Baja város igyekezett a világhá
ború után szinte évszázadok mu 
I -zlásait pótolni, de talán most áll 

azon a válaszúton, amikor el kell 
dőlni annak a kérdésnek, hogy Baja 
megtudja őrizr.i helyzeti energiáját, 
tudja-e biztosítani további fejlődé
sét a sors minden változásai köze
pette.

A megyeszékhely kérdése mimi- 
nens probléma lehet igen könnyen 
s az Baja városának igazi jó aka
rója, aki minden alkalmat megragad 
arra, hogy a várost gazdaságilag és 
kulturális téren annyira megerősítse, 
hogy tőle a székhely többé elvon
ható ne legyen. Ebben az irányban 
a legjelentősebb lépések egyikének 
kell tekintenünk a hidvám mérsék
lésének kérdését.

Meg kell hajtanunk az elismerés

Gondatlanság miatt egy hónapi fogházra 
Ítéltek egy bácsbokodi asszonyt, akinek 
a kislánya lugkömérgezésben halt meg.

Megírta a Baja-Bácska, hogy 
Bácsbokodon ez év julius 15 én 
Zórity Jánosné falubeli asszony 5 
esztendős Franciska nevű kislánya 
játékközben valahogyan a mosáshoz 
használt lugkőoldathoz jutott és ab 
bői ivott. A szerencsétlen kislányt 
borzalmasan összeégett belsőrészek
kel szállították a bajai kórházba, 
de segíteni már nem tudtak rajta és 
sérüléseibe • néhány napi iszonyú 
kínlódás után meghalt.

Dili angol altábornagy nagy katonai 
felkészültséggel indul a Palesztinái 

büntető hadjáratra.
Londoni jelentések szerint 

Dili altábornagy elkészítette a 
palesztiniai büntető háború 
részleges terveit és torpedó
rombolón ment Palesztinába. 
Húszezer főnyi gyalogságból 
áll a hadserege, mely uj gép
fegyverekkel, tüzérséggel, harci 
kocsikkal, műszaki csapatokkal 
felszerelve várja a hadjáratot.

Arábiában nagy izgalmat 
keltettek az angol csapatmeg- 
erősitésekről szóló hírek és 

zászlóját apalini Fernbach Bálint 
főispán, dr. Reményi Schneller La
jos országgyűlési képviselőnk előtt, 
kik dacára a nyári szünetnek ki
sürgették a kereskedelmi miniszté
rium bán a kedvező döntést.
j Dr. Reményi Schneller Lajos Ba
ja város követe nyári szabadságát 
többször megszakítva utazott fel 
Budapestre a hidvám ügyében.

Nem mulasylhatjuk el kiemelni e 
fontos kérdésben dr. Borbiró Fe
renc polgármester érdemeit, aki 
az ügyet előkészítette s kivette a 
maga részét a kedvező elintézés ki
eszközlésében.

A hidvámnak mérséklése 55 szá
zalékkal minden esetre sok tanul
sággal fog szolgálni a város jövő 
vámpolitikáját illetően ; reméljük, 
hogy a tanulság kedvező lesz s ha
tását más iráyban is éreztetni fogja

Zórity Jánosné ellen gondatlan
ságból okozott emberölés vétsége 
miatt megindult az eljárás. Ügyét 
tegnap délelőtt tárgyalta a bajai 
törvényszék Linzer tanácsa. A gyer
meke elvesztése miatt megtört asz- 
szonyt a vád értelmében mondot
ták ki bűnösnek és egy havi fog 
házbüntetésre Ítélték, de az Ítélet 
végrehajtását három esztendei próba
időre felfüggesztettek

Nahaz pasát, Egyptom minisz
terelnökét fogják megkérni, 
hogy közbenjáró legyen az 
angoloknál, mert Dili altábor
nagy Palesztinán akarja a 
hadjárat költségeit behajtani.

Április elseje óta, amikor a 
zavargások megkezdődtek 850 
halottja van az összeesküvés
nek. Közülük 34 angol, 81 
zsidó. A legutóbbi harcokban 
pedig huszonhét arab esett el.

Tegnap óta bombáz
zák a spanyol nem

zeti csapatok San 
Sebastiánt.

A spanyol nemzeti csapatok teg
nap délután megkezdették San Se- 
bastián bombázását, mivel a kom
munista milicia a déli 12 órában 
megállapított határidőig nem adta 
át a várost.

A nemzeti csapatok előnyomul
nak Madrid felé és elfoglalták 
Pepinát és Cercerát. Bilbao városá
ban a helyzet igen kétségbeejtő, a 
lakosságot éhínség fenyegeti. Emiatt 
a nemzeti csapatok elhatározták, 
hogy elhagyják a várost.

Újabb jelentések szerint Madrid
ban merényletet követtek el Marti
néz Barrio volt miniszterelnök ellen, 
Santanderben pedig a kormánycsa
patok kivégeztek száznyolcvan ka
tolikus theológust.

Eszméletlen bokatöréses em
berre találtak a rendőrök a 
szentistváni vasúti viaduktnál.

A szokásos körútját végező 
rendörjárőr a szentistváni va
súti viaduktnál tegnap este 
egy mozdulatlanul fekvő em
berre talált. Költeni próbálták, 
de az igyekezet hiába való 
volt. A rendőrök hamarosan 
észrevették, hogy az illető 
eszméletlen állapotban volt. Ér
tesítették a mentőket, akik az 
ájult embert a kórházba vitték.

Itt megállapították, hogy 
Kéhl Andrásnak hívják és el
törte a bokáját s a kiállott 
szenvedésektől vesztette el az 
eszméletét.

A cigánymuzsika miatt meg- 
szurta barátját egy tataházi 

legény.
Vörös Pál Szalay József és Papp 

Ferenc tataházi legények egy ottani 
vendéglőben mulattak és összevesz 
tek a cigánymuzsikán. Vörös Pál 
tánczenét, Szalay József hallgató 
nótát követelt. A legények szóvál 
tás közben az utcára kerültek, ott 
már dulakodni kezdtek egymással, 
míg egyszer csak Vörös Pál kirán
totta a bicskáját és a karján súlyo
san megsebesítette mulató társát. 
A csendőrök megindították a szúr- 
káló legény ellen az eljárást.
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REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

Lezuhant a padlásról 
és súlyosan összezúzta magát 

egy bajai asszony.

Tegnap délután Kuluncsics 
Rozália bajai asszony felment 
Szent Antal-utca 63. számú 
lakásának padlására, hogy a 
frissen mosott ruhákat a szá- 
ritókötelekre helyezze.

Mikor már a legfelső lép
csőhöz ért, a ruháskosarat el
ejtette, hirtelen mozdulattal 
ösztönösen utána kapott s a 
lépcsőkön lezuhant a földre.

Eszméletlen állapotban sú
lyos zuzódásokkal szállították 
a mentők a kórházba.

Sárost dr. e hónap
ban ismét Bajára 

jön!
Tegnap délután autóján Buda

pestié utazott dr. Sárosi György a 
magyar futball világhírű képviselője, 
aki egy (napot Baján töltött egy 
ügyvéd barátjánál. Rövidesen visz- 
yzajon azonban és akkor hosszabb 
időt itt tölt a szinpatikus ,,Gyurka" 
aki magával hozza Toldit és Polgárt 
is. A három játékos egy tréning 
mérkőzésen is részt fog venni, al
kalmat adva a bajai sportközönség- 
nek, hogy csodálatos képességeiket 
megismerjék.

SZÍNHÁZ.

Vallomás.
Mellár Rózsi háromfétvonásos 

színmüve kélségenkivijl az utóbbi 
évek legjobb színdarabjai közé tar
tozik.

A téma nem ismeretlen, de a 
feldolgozás teljesen újszerű.

A probléma kényes. A szerző az 
igazságszolgáltatás léleknélküli
mechanizmusát példázza, de a meg
oldásban igen sok szellemesség és 
nagyvonalúság van.

Hogy a téma megválasztásánál a 
szerzőt egyéni impressziók fűtöttek, 
ez kétségtelen,

Mesterien tudja drámaivá fokozni 
az egyes jeleneteket, majd ugyan
olyan finoman enyhíti is a feszült
séget.

A szereplők egytől-egyig döbbq 
pftes hűséggel testesítenék meg a 
szerző képzelt alakjait. S.

Szivrehatö éjtszakai idillek és 
párbeszédek a bajai utcákon.

A bajai közönség bizonyos rété 
gtinek modorspecialitásáról vagy 
ha ugytetszik jókedélyérői lesz itt 
szó. Számtalan Ízben halljuk a pa
naszt, hogy az éjtszakai csendhábo 
ritásnak egy egészen helyi jellegű 
elfajulása fenyegeti, bosszantja, né 
ha majdnem dührohamba kergeti, 
de kivétel nélkül minden esetben 
felveri álmukból a mii sem sejtő 
békésen alvó polgárokat.

Szegény pihenő emberek I Azt 
sem tudják, X Ur és a barátja mi 
lyen cimen avatják bizalmas házi 
ügyeikbe, de bizonyos, hogy han 
gos nyiltszivüséggel minden indig 
nálódást félretéve az tiblaka előtt 
tárgyalnak.

Azt meg éppen nem lehet meg 
érteni miért tartozik az ágyban 
szendergőkre, hogy Izé ur, melyik 

URÁNIA
Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember

12-én, 13-án, 14-én, 15-én,
szombaton vasárnap hétfőn kedden

4 NAPIG LESZ MŰSORON

Budapesttel egyídőben
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 Magda, Salamon Béla, 
Pethes Sándor, Boros Géza.

Rajna Alice.Szaplonczay Éva.

Színes rajzfilm és Híradó.

j futballcsapatnak drukkol és kit kí
ván a pokol fenekére, ha történe
tesen a tipjei nem valósulnak meg 
így éjtszaka táján sok mindent meg 
lehel tudni a bajai ágyak párnái 
között. Például az ablak alatti tere- 
ferék és idillikus párbeszédekből 
világosan megállapíthatjuk, hogy ko
runk és megyeszékhelyünk verhe
tetlen amorozói szivük királynőjével, 
aki mellesleg mondva „csuda klassz 
nő," a következő nap melyik órá- 
jában és a város melyik részében 
óhajt eszmecserét folytatni, esetleg 
a virágok hervadásáuak okáról. Nem 
is kell felkelni és az ablakon ki
nézni, akkor is holibizonyosan ki 
erezhető a buceuzkodás érzelmi 
része, mely hivatott az egész világ- 

I gal megértetni, hogy vannak egy
máshoz tartozó emberek.

Sajqos, nincsenek törvényes ren
delkezések, hogy a mozikból, szín
házból hazatérők milyen utcai illem 
kódex alá tartoznak, de talán még 
sem szükséges, hogy a hazajáró 
lelkek végesteien végig, amerre el
csoportosulnak, felköltsék az alvó 
embereket. Tapintatlanság ez külö
nösen a betegekkel szemben, akik 
nagynehezen, ha altatószerekkel or
vosságokkal elpihennek az ilyen kel
lemes modern utcai hangosak jó
szívűsége miatt, még az éjszakát seni 
tölthetik nyugalmasan.

Színházi iroda hírei.
Mese a Grand Hotelban — ma

este. A főszerepben Harczos Irén 
nemcsak elragadóan kedves játéká
val, de pompás jelmezeivel is hódit. 
A kacagtatásról Szabó Ernő gon 
doskodik a nagyherceg szerepében.

Vasárnap három előadás. Vasár
nap dálután 3 órakor a Budapest— 
Wien operetlujdonság olcsó helyá
rakkal. Délután 6 órakor Vaszary 
a Házasság szintén olcsó helyárak
kal, — mig este fél 9 órakor a Me
se a Grand Hotelben operettujdon- 
ság kerül műsorra.

Kelten egy jeggyel. Hogy min
denkinek alkalmat adjon az igazga
tóság az évad egyik legnagyobb si
kerének, az Érettséginek megtekin
tésére, hétfőn este a „kelten egy 
jeggyel" rendszerű kedvezménnyel 
tűzte műsorra. Vagyis minden meg
váltott egy jegyei két személy jogo
sult a belépésre.

Kalz Bácsi — Kedden este. Vér
tes Lajos hangulatos, könnyes, mo- 
solyos vigjátéka, a Kalz bácsi ke
rül bemutatóra kedden este. Ez a 
vígjáték Szabó Ernő kivételes mű
vészetének hozza meg a megérde 
melt pálmát.

Az Ur Katonái. Szerdán este 
Emmet Lavery világhírű színmüve, 
az Ur katonái kerül bemutatóra v. 
Jakabffy Dezső mesteri rendezésé
ben Horváth Jenővel a főszerepben. 
Az Ur katonái előadására vasárnap 
délelőttöt kezdve árusít jegyeket a 
pénztár.

— Túlságosan vérmes embe
reknél. kiknél az igen nagy ned’ - 
dusság mindenféle tünete, mint 
gyors elfáradás, elbágyadás, a telt* 
ség érzete gyakran jelentkezik, fel
tűnően kedvező hatással szokott 
járni, ha három hétig naponta 1 po
hár természetes „FcrinC JÓZS«f“ 
keserüvizet isznak.



936. szeptember 13. rtAJA-BAttóKiA 3

— Uj főtisztviselői állásokat 
töltenek be a vármegyén. Bács i 
megyében nyugdíjazás fqlytáp meg
üresedett a vármegyei főjegyzői és 
az árvaszéki ülnöki á||ás, Vjtéz dr- 
Bajsay Ernő alispán a megyei lap 
legutóbbi számában meghirdette a 
pályázatot a betöltésre váró főtiszt
viselői állásokra, úgyszintén a két 
állás betöltésével esetleg megüresedő 
egyéb állásokra. A pályázat határ
ideje szeptember 24

— Vasárnap, áramszünet A 
villamosüzemek igazgatósága érte
síti a város áramfpgyasító közön
ségét, hogy folyó hó 13 án vasár
nap reggel 15 órától előreláthatólag 
11 óráig a Budapesti úttól és a 
Czirfusz. Ferenc-utcától keletre eső 
városrészekben, illetve ezen utcák 
környékén (Katonavárosban, Kiscsá- 
volyban é Rókusvárvsban) az áram 
szolgáltatás szünetelni fog. Elmarad 
a kikapcsolás abban az esetben, ha 
olyan idő lenne, hogy n?m lehetne 
a szabadban dolgozni.

— A híres filmcsillagok, g nagy 
Színésznők, világ legszebb asszonyai 
9 Kux Toilet Soap enyhe habjára 
bízzák féltve őrzött kincsük : von- 
?ó, sima bőrük ápolását. Szépsége 
megőrzéséhez válassza ön is min
dennapos hűséges segítőtársul az il
latos Lux szappant. Arcbőrét é$ ke
zeit ápolja, fürdőjét üdíti. A 1_,UX 
Toilet Soap Hollywood szépségsjsap- 
pana. Kapható mindenütt. Ara 40 
fillér.

— Postagalamb bemutatóra 
készül a bajai Columbia Sport- 
egyesület. A bajai Columbia Pos
tagalamb Sportegyesület szeptember 
27 én Székesfehérvárról rendezi őszi 
rqptető versenyét, a közbeeső állo
máshelyek érintésével. A verseny 
után még a tél beállta előtt meg- 
renoqzjk Baján az őszi galambbe- 
mytatót, melyen a postagalambokat 
és ha sikerül a fajgalambokai is ki
állítják.

— Kitüntetik a 30 éve egy he- 
Irén Mfikfidő mei«4(4kti. A íöh 
pivelísütíyi mjni.ztíf 
értelmében a legkevesebb 30 évig 
*gy gazdánál működő szakképzett 
trdőőröket jutalomban részegítik- 
Az érdekelteknek szeptember 31-ig 
vagy a várOfi vagy a megyei gaz
dasági hivatalokhoz káli beterjqez 
leni idevonatkozó kérelmüket, mely- 
bee az összes személyi és szakké
pesítési adatukat feltüntetik- Bőv#b- 
bi felvilágosítással a hivatalok szol
gálnak.

— Uj tisztikart vqla^iotl a 
„Bácska" Bajtársi Egyesület, F. há 
II én este tartotta a „Turul11 Sző 
Vétség „Bácska" Bajtársi, Egyesülete 
folytatólagos évi rendes nagygyűlé
sét, melyen a pécsi kerületi vezéri 
megfőtt elnökölt, A Wgygyijlés a 
f. hó 3-án piegválaszfott vezérséggel 
gzembvn biia.lmallanságot WtfQZfftt, 
piajd egyhangúm Gábor Sándor 
Vármegyei tisztviselőt választotta 
fneg vezérnek. Alvezér Oláh Sándort

Gyomor- és bélfciántalmak, 

hasüregb 'li vérpangás, izgékonyság, 
migrén, kimeriiltaég, szédülés, sziy- 
szorulá1-, rémes álmok, ijedősség, 
általános rnsszullél, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
PBpóU át reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Ferenc József** 
keserű vizet iszik. Az emésztőszervi 
bajok orvosprofesszorai általánosan 
dicsérik a Ferenc József viz eny
he és megbízható hatását s azt gya
korlatukban sűrűn rendelik.

nád°r Sallqi István, főkincsláros 
Csepregi József, kincstárőr Lontai 
Ferenc, a gyulaszék tagjaiul dr. 
Hertelendy Béla, Bizony József, 
Hajnóczy Ágost, Kárpáti József, 
Eckert Jenő, számvizsgálókul dr. 
Hertelendy István, Mészáros László, 
Sólymos Gyula választatott meg 
ugyancsak egyhangúan. A Ib ve
zérré választást a nagygyűlés meg
változtatta, majd a költségvetést 
tárgyalta le.

— Hdhácson Bánáti István rend
őrfőtörzsőrmester le akart fogni az 
ittasan garázdálkodó Makai János 
szijgyártósegédet. Makói késsel tá
madt a rendőrre, mikor ezt elvették 
tőle és a rendőr kardot rántott be
lekapott az éles fegyverbe.
• — Kiadó üzlethelyiség! Első
rendű forgalmas helyen bármily üz
let vagy irodának alkalmas. Azon
nal is elfoglalható. Kossuth L. u. 21. 
Ugyanott, gallérgyüjtés és harisnya- 
szemfelszedés, benn qa udvarban.

— Diákokat teljes ellátásra fel
veszek. Cint a kiadóban.

— Egy probléma megoldása. 
Kinek ne lett volna alkalma saját 
magán tapasztalni, hogy olyankor 
nincsen felvehető sértetlen gallérja 
amidőn éppen a legjobban lenne 
szüksége rá ? Ezt a Problémát le
leményesen oldotta meg a FŐNIX 
gallérkereskedelmi és karbantartási 
kft. Budapest Nádor utca 20. tör 
vényesen védeti szenzációs rendsze
rével azáltal, hogy akár a viselés 
következtében, akár a mosásnál elő
álló sérült FŐNIX védjegyű gallé 
rqkM öt éven keresztül uj gallérok
kal pótolja. A Főnix gallér service 
rendszeréről bővebb tájékoztatást 
nyújt: Rosenthal Mihály kelmefestő 
és vegylíszlitő Baja Fő utca.

Kosztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.

díjtalan házi tanítás.
Kitűnő ellátás. —Jutányos ár.

Jelky András-ut 14.

Ujonan épült 25 éves adómente* 
2 ut^ai El fin A mellékhg- 

szobáa és CLH Wlyiiégekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

Érdeklődni: v. óc sai József kőmi- 
ve® mesternél Erzsébet 
királyné-u. 96. sz. alatt 

1 e h e t.

1

HOLLYWOOD SZÉPSÉG SZAPPANA
KAPRAID xVÍlNOENŰrr. * ÁRA 40 FILLÉR

Toilet Soap 
üdíti arcbőrömet 
. . . Én tudom, hisz
évek óta használom, 

mondja
CLAUDETTE

COLBERT

— Az izr. hitközségi tagok fi-
| gyeimébe. Az izr. hitközség elől- 
| járósága tudomására hozza tagjainak, 
I hogy Róshasonó és Jomkipur ün- 
| népén a templomjegy előmutatása 

kötelező lesz, miért is felhívja a t. 
hitközségi tagokat, hogy templom
jegyeiket szeptember hó 15 ig vált
sák ki.

— Fogadásból a téglaégetö 
kemencéről a szalmakaxalra ug
rott s gerincét törte egy herceg
szántói ember. Tegnap délután 
súlyos szerencsétlenség történt Her
cegszántón. Purucky József 33 éves 
téglaégető munkás öt liter borban 
fogadott a társaival, hogy a tégla
égető kemencéről átugrik a közel
ben levő szalmakazalra. Szegény 
Puruczky alaposan ráfizetett, mert 
az ugrás megtörtént ugyan, de a 
hátgerincét törte Élet halál közt 
lebeg.

SPORT.
Vasárnap d. u. a Bácska—BSE 

bajnoki mérkőzés előtt fél 3 órakor 
a Turul csapata vitéz Feketekovács 
a KEAC volt válogatott csatárával 
megerősítve barátságos mérkőzést 
játszik a BSE—Bácska kombinált 
csapatával. A bajai közönség nagy 
érdeklődéssel várja v. Feketekovács 
glaő bajai játékát, annál is inkább, 
piert a legközelebbi bajnoki mér
kőzéseken már a Turul csapatát 
fogja dirigálni a kiváló válogatott 
ysatár.

Laptulajdonos i
Dr. KNÉZY LiMIL.

— Tegnap délután volt az ipa- 
rostgnonciskola felügyelő bizott
ságának ülése. A b i|. t ip-msta- 
nnucislioh felügyelő hí-ollóig ’. péQ. 
leken délután 6 órakor t r oii;. ülé
sét a polgári fiúiskolában. Az ülés 
a tanévnyitóval volt kapcsolatos és 
azt Mah'g Ervin eln’-k kiscsávolyi 
plébinos vezette le.

I x vásárol

ég

FŐNIX 
rÖRV. VÉOVF

Öt évig 
kifogástalan gallért visel, mert ha a 
mosatás, vagy viselés következtében 

a legkisebb séiölest s-envedi a

FŐM IX GALLÉR,
úgy a Hungária Gőz mos--py ár kép
viselője és gyűjtőié ulián folytatóla
gosan uj Főnix gallérra cseréljük. 
Törvényesen védett egyedülálló 

rendszer.
Kérjen dijmenies bővebb ismertetést. 
FŐNIX g.líérke reskedelmi és kar
bantartási kft. Budapest, V., Nádor
utca 20. Telefon: 11 90 79. Bajai 
egvedárusitó és mosodai gyűjtőhely: 
ROSENTHAJ. MIHÁLY kelraefMtö 

és vegytisztító, Bajit, Fő utca.
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KISS
Várad! Érsek-ut

1 drb. II. seprű — 44
1 „ 111. .. —'56
1 „ kis seprű — 20
1 pár vászoncipő öntött

talppal 2'—
10 iv pergamenlpapir —'62

25. szám árai:
1 drb. 5 ktf. os gyümölcs

kosár
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár 
„ 50 kg os kosár

1
1

—•20

—•30
—■40

1 —

Hegedű tokkal eladó.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

I- száraz
akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

apritott akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

OOROGI»hoiiKOKSZ
Fiitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

OOFOgí tojásszén 
BOFögi diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Grünhut él Tana

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés H o n na n ? Ind ulas

Hová?óra P‘tc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 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

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Rá 1 ászék, Ba|a 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

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

19 58
Ujdombovár, Pécs. 

Bátaszék 18 55 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

24 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

ée (beldtsee^er

Szénkereskedelmi
Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és c'unapatli 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 éi 

vasárnap d. u. nyitva 
s^eptember7-tfil szeptember 14-ig

. Or. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek « Goklberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
m Baia.


