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Felelős sserkeaatA és felelős kiadó >

Dr. KNÉZV LEHEL
ELŐFIZETÉSI ARAK:

Helyben aegyedévre 6 peng*
Helyben egy hónapra . 2 peng*

Nem egészen 
érthető 

jelenségek
Pozsony és Becs, két egymáshoz 

közel fekvő város, mégis milyen 
óriási ellentétek választják el egy 
mástól.

Pozsonyban most volt a kisantant 
vezérpolitikusainak értekezlete,mely 
nek éle kifejezetten Magyarország 
ellen irányult; fenyegető határoza
tot hoztak Magyarország ellen az 
esetre, ha katonai erejét osztrák 
mintára emelni meri; fél millió ka
tona mozgósításai helyezték erre az 
esetre kilátásba.

A római paktum alapján álló 
olasz—osztrák—magyar államcso
port erre azzal válaszolt, hogy 
Becsbe hívta össze külügyminiszte
reinek értekezletét. Becs tehát a 
bennünket életbevágóan érdeklő 
jövő események kiindulási pontja

Ez a két esemény egy mással szem
beállítva veszélyes ellentétekre mu
tat, alapjában azonban úgy érez
zük, hogy a pozsonyi értekezletet 
már nem kell tulkomolyan venni.

Legalább is határozott ellentétben 
állanak ezekkel a komor lehetősé
gekkel azok a hírek, amelyeket Ju 
goszláviából kapunk

így elsősorban olyan hírek érkez
nek, hogy a szerb hatóságok meg
értő magatartást tanúsítanak a ma
gyarsággal szemben. A magyar ze
nét, a magyar nótát nem kifogásol
ják, sőt a magyarok melletti szim
pátia tüntetésekről is hallottunk 
már.

Ilt-ott magyar gyöngyös bokrétát 
is rendeztek.

H< már most azt akarjuk meg
állapítani, hogy a két jelenség közül 
melyik a fontosabb, akkor kétség
telenül a Jugoszláviában megnyilat
kozó néphangulatot kell jelenlősebb- 
• -ek tekintenünk, mert ez nem ala- 

<1 ki magától, hanem vagy irá- 
t itva vagy tűrve a hatóságtól.

Ami Pozsonyban történt, az por- 
hiniés ; ami Jugoszláviában történik 
az komo ly érték ; így talán ki tud 
juk egyeztetni azt az ellentétet, mely 
Pozsony és a valóság közölt látszat 
szerint van

Enyhéi? Ítélkezett a bíróság 
a kaszáskeresztes mozgalomba 

szédített százharminc bácskai 
vádlott felett.

A pécsi kir. törvényszék 
kiküldött tanácsa pénteken 
hirdette ki ítéletét a bácskai 
kaszáskeresztesek elleni ügy
ben.

Az ítélet nem volt súlyos, 
mert a leghosszabb tartamú 
szabadságvesztés sem haladta 
meg a négy hónapot ; a leg- 

i kisebb büntetés két heti fog
ház volt ; ezeknek a végre
hajtását azonban felfüggesz
tette a bíróság, mert azt re
méli, hogy három éven belül 
újabb bűncselekményt nem 
fognak az elitéllek elkövetni.

Mi nem Írjuk ki az elítéltek 
neveit, mert szeretnénk, ha 
minél előbb a teljes feledés 
fátyola borulna az egész ügyre. 
A bíróság enyhe ítéletéből 
azt hihetjük, hogy valóban 
inkább szegény félrevezetett 
emberek, mintsem megrögzött 
forradalmárok kerültek a bí
róság elé.

Lelkes hangulat és meleg szeretet kö
szöntötte dr. apatim Fernbach Bálint 
főispánt, a Nemzeti Egység Pártja 

bácsalmási gyűlésén.
Mint tegnapi számunkban 

jelentettük apatini Fernbach 
Bálint dr. főispán pénteken 
Bácsalmáson hivatalvizsgálatot 
tartott.

A községi ügykezelés vizs
gálata is mindent rendben le
vőnek talált. A főispán Ulrich 
József közs, bíró és Turmezey 
István közs. főjegyző előtt a 
legteljesebb elismerését fejezte 
ki.

Délután 5 órakor részt vett 
Fernbach Bálint dr. főispán, 
mint a Nemzeti Egység tör
vényhatósági elnöke, a Nem
zeti Egység bácsalmási válasz
tókerületi választmányának és 
a bácsalmási községi választ
mánynak egvüttes ülésen.

Kohányi Márton választó
kerületi elnök lelkes szavak

A védelemnek természete
sen kötelessége mindent meg: 
tenni védencei érdekében ; de 
azt hisszük, túllőtt a célon, 
amikor belekeverte a Nép
képviselőket az ügybe ; sőt a 
mi igénytelen személyünket is.

A kir, törvényszék nem 
í rendelte el kihallgatásunkat: 

amit igen helyesen tett ; mert 
közvetlenül semmit sem tud
tunk az ügyben ; amiket azon
ban hallottunk, azok egyálta
lán nem kedvezők a vádlottak 

j egy igen tekintélyes részére.
Tépelődhetünk azon, vájjon 

celszerü-e ma a békülékeny- 
ség szelleme, vagy pedig eré- 

, ly.es kéz volna-e inkább kívá
natos ?

Reméljük, hogy a biróság 
ítélete józanitólag hat a meg
tévesztett emberekre s helyre 
áll a lelkek teljes békéje eré
lyesebb intézkedés nélkül is.

kal köszöntötte Fernbach Bá
lint főispán, törvényhatósági 
elnököt ; rámutatott a szer
vezkedés fontosságára. A leg
utolsó képviselőválasztásnál a 
szervezkedés hiányait pótolja 
dr. Alföldv Béla orsz. képv. 
rendkívüli népszerűsége.

Most különösen kedvező a 
szervezésre a hangulat s ehhez 
kérte a törvényhatósági elnök 
irányítását.

Apatini Fernbach Bálint dr. 
főispán, törvényhatósági elnök, 
válaszában hangsúlyozta a 
Nemzeti Egység megteremté
sének szükségességét felekezeti 
és nemzetiségi különbségre való 
tekintet nélkül.

Mint Bácska szülötte egy
forma szeretettel óhajtja ösz- 

I szefiizni a magyar-német és 

bunyevác származású magyar 
állampolgárokat s velük együtt 
kart-karba öltve küzdeni Göm
bös Gyula miniszterelnök szel
lemében a magyar feltámadás
ért.

Az igen nagy lelkesedést 
keltett felszólalás után dr. 
Knézy Lehel trvhatósági párt
titkár szervezeti kérdésekről 
beszélt.

Majd Fernbach Bálint főis
pán, trvhatósági elnök minden 
egyes tisztségviselővel és vá
lasztmányi taggal váltott néhány 
szót s az ülés befejezese után 
kíséretével autóval Bajára 
utazott.

A bácsalmási hivatalvizsgá
latokban közreműködtek vitéz 
dr. Bajsai Ernő alispán, Lan
tos György megyei főjegyző, 
Vukováry Béla vmegyei al
jegyző, Mézes János számve
vőségi főtanácsos, Bocskóy 
Ferenc számtanácsos, dr. Bán- 
révi György főispáni titkár.

A Liszt Ferenc-Kör 
évmegnyitó 

Liszt Ferenc-emlék- 
imnepéröl.

Teljes műsorát a Rádió 
közvetíti.

Október 1 én (csütörtök) rendezi 
a Liszt Ferenc-Kör évnyitó hang 
versenyként Liszt emlékünnepét, 
amellyel belekapcsolódik az orszá
gos és nemzetközi Liszt jubileumi év
záró ünnepségeibe. Az ünnepi meg 

i nyitó beszédet gróf Zichy Jánosáé, 
a budapesti Liszt Ferenc Társaság 
elnöke mondja, az ünnepi beszédet 
pedig dr. Koudela Géza, pápai ka
marás, a Liszt emlékév művészi 
igazgatója, legújabb Liszt kutatásai
ról dr. Csekey István, a szegedi 
egyetem nyilvános rendes tanára 
értekezik. Az emlékünnep zenei ré
szét Lukácsáé Váczi Jolán, Dorner 
né Machold Margit, Szántó Jenő, a 
Liszt zeneiskola tanárai és a Fajai 
Daloskor (Karnagy Sas József) 
szolgáltatják. A magas nívójú em
lékhangverseny iránt, melynek tel
jes műsorát a Rádió is közvetíti, 
város és megyeszerte máris nagy 
érdeklődés mutatkozik.
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Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
trlcot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón
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Baján. Telefon: 188

„Nem tartozunk az 
urak pártjához.**

Jellemző tünet, melyet elmondunk 
s igen alkalmas arra, hogy a min
denáron ellenzékieskedők gondol
kodjanak felette.

Egyik nagy német községünk első 
osztályában a tanító a nemzetisé
gekről beszélt. Elmondta, hogy van
nak nálunk magyar, német és bu- 
nyevác anyanyelvű magyar állam
polgárok, Ezek előrebocsátása után 
felhívta a nebulókat, hogy azok, 
akik magyaroknak érzik magukat, 
álljanak fel.

A mintegy 50—60 kisdeák kö 
zül felállt 14 gyerek, a többi ülve 
maradt.

A tanító azután magyarázta, hogy 
azok a németek és bunyevácok is 
magyarok, akik bár otthon bunye- 
vácul vagy németül beszélnek, de 
azért szeretik a magyar földet, ahol 
élnek ; szeretik a magyar földet, 
ahol élnek ; szeretik a tanítójukat, a 
papjukat, a földjüket és jól érzik 
magukat itt, mert Magyarországot 
hazájuknak érzik.

Ezután ismét feltette a kérdést, 
hogy azok, akik a magyarázat után 
magyaroknak érzik magukat : állja
nak fel.

Erre nyolc gyermek kivételével 
a többiek mind felálltak.

A tanitó azután leültette az osz
tályt és azokat állította fel, akik ül
ve maradlak a második kérdésre is.

Megkérdezte tőlük : ,,Ti nem érzi- 
tek magatokat magyaroknak ?“

Mire a nebulók kórusban felelték: 
„wir gehören nicht zűr Herrett- 
partei".

A paprikaár és a termelési 
fejadag további felemelését 

kérik a termelők.
A paprika-rendelet ellen foglaltak 

állás a termelők a közelmúltban a 
szegedi ülésen.

Legfőbb panaszuk, hogy a tér 
.Aitílők nem kaptak számarányuknak 
megfelelő képviseletet a paprika- 
ren lettel életrehivott értékesítési 
szervben. Nem elégítik ki a terme
lőket a megállapított paprika-irány
árak sem.

A termelők küldöttség utján kérni 
fogják illetékes helyen a mostani 
paprikaárak revízióját, olyképpen, 
hogy a füzér ára és az őrlemény 

ára arányban legyen. Kérni fogják 
továbbá, hogy a termelők évi hat

Egész napos kirándulásokat rendez 
növendékeinek a bajai iparostanonciskola.

A tanoncok nyaraltatási és üdü
lési tervének megvalósítására az 
OTI. bizonyos összeget irányzott 
elő a tanonciskoláknak.

A bajai iparos-tanonciskola Rum- 
bach József igazgató vezetésével 
kedves nyári programokat valósit 
meg.

A tanoncok kéthetes balatoni 
üdülését hangulatos kirándulások 
váltják fel, külön a fiú és külön a 
leány tanoncok számára.

A fiúiskolának tegnap volt a re
mekül sikerült második kiránduló
napja. Első ízben 150, másodízben

Mégsem kell Baján 
requirált lakás!

A város az egyházközségek segítségével önálló 
családi házakat épít a lakást hiába kereső 

sokgyermekes szegény családoknak.
A sokgyermekes és lakáshoz se

hogyan sem jutó bajai szegénycsa
ládok problémája figyelemreméltó 
érdekes gondolatot érlelt meg dr. 
Borbiró Ferenc polgármesterben.

A város pénzügyi bizottsága is 
foglalkozott már a tervvel és lég 
közelebb a közgyűlés plénuma elé 
kerül a kérdés a szegénycsaládok 
lakásépítésének ügye.

Annakidején dr. Knézy Lehel a 
Baja-Bácska felelős szerkesztője ve
tette fel a szociális szempontból igen 
érdekes eszmét a kisembereknek 
maguk építette családi házakban 
való elhelyezését.

Az „István király házak" gondo 
lata a közigazgatás részéről meleg 
pártfogásra talált s a polgármester, 
aki már régóta keres a lakásinizé- 
riából valamilyen kivezető utat, 
egészen eredeti módon akarja az 
úgynevezett házépítési akciót meg
oldani. Harminc esztendőre szóló 
amortizációs kölcsön melleit egye
lőre 12—15 sokgyermekes szegé 
nyebb családnak akarnak házépí
tési lehetőséget nyújtani és pedig 
valamennyinek külön családi házal 
állítanak. A bérházrendszer nem 

kilogrammos fejadagja méltányosan 
felemeltessék.

140 lanoncot vitt kirándulni a ta
nári kar. A pompás étvágyú ta- 
nonccsapatnak tegnap félmázsa liszt
ből készítették a kitűnő turóscsuszát, 
amit jóegészséggel el is fogyasz
tottak.

A lánynövendékek a nő tanárok
kal hétfőn rendeznek kirándulást a 
Lőkertbe, Az egész napos prog
ramba itt is beállították a többszöri 
kielégítő étkezést és hogy az ipa
ros tanonciskola leánynövendékei
nek se legyen panasza, ebédre 
csirkepörkölttel és tortával vendé
gelik meg őket.

egészséges és a tömeglakás semmi
lyen vonatkozásban nem szimpa
tikus és nem is praktikus életkeret, 
tehát ezt kikerülik.

A polgármester reális tervezete a 
családvédelem szem előtt tartásával 
az egyházközségek segítségével kí
vánja szolgálni a célt a lakástalan
ság miatt panaszkodó munkáscsalá
dok elhelyezését. A gondolat az, 
hogy az egyházi hatóságok vállal
ják a rájuk eső egy vagy két család 
építési költségeit a tőkével és ka
mattal is minimális évi összeg tör
lesztését arra az időre, mig ezek a 
családok gyermekeiket felnevelik, 
mert a nehéz helyzetben levő csa
ládokat ez az aránylag kis összeg 
is megviselné és valószínű, hogy ez 
esetben gyermekeik nevelése siny 
lené azt meg.

A belvárosi egyházközség, mely 
valamennyi között a legnagyobb, 
már vállalta is ezt a megoldást és 
természetesen valamennyi egyház 
község és lelkipásztora szívesen áll 
e nagyszerű mozgalom mellé. Egye 
lőre a 15 házat építik fel a város 
különböző pontjain, de ha a lakásvál 
ság tovább is tart, az esetben a vá 

ros, mivel a requirálást nem akarja 
bevezetni, a mintegy 50—60 sok 
gyermekes munkáscsalád mindegyi
kének önálló házat állít.

Baja ezzel a nagyszerű szociális 
tervvel nemcsak a szegényemberek 
lakásügyét oldja meg sikeresen, de 
valami egészen újszerű és szép dol
got produkál.

Mivel 'az egyházak, vagyis az 
egyes plébániák ezáltal erősebben 
igénybe lesznek véve, a szociális 
segítés más terheitől lehetőleg men
tesíteni fogják őket.

A családi házak emelésével a sok
gyermekes munkáscsaládok lakás
ügye ideális megoldáshoz, jut, de 
hogy a kiadó lakásokat most mere
ven elzáró háztulajdenosok mit fog
nak csinálni üres lakásaikkal az 
egyelőre nagyon kérdéses.

Megskalpolt fejjel 
egy kilométeren át 
vonszolták lovai az 

ittas jánoshalmi 
gazdát.

Súlyos szerencsétlenség történt 
Jánoshalmán. Kendvresi János 35 
éves gazda ebéd után ittas állapot
ban hajlott lakásáról a tanyára.

Kocsija az országúton összetalál
kozott egy urasági kocsival, melyet 
Kollár Peter hajlott. Kenderesi lo
vai a kerülés után vágtatni kezd
tek. A gazda fejjel előre a lovak 
közé bukott, de teste fentakadt s 
ebben a veszedelmes állapotban 
hurcolták a lovak a szerencsétlen 
embert akinek erősen vérző fejé
ről cafatokban jött le a bőr.

Egy kilométeres vágta után Ken
deresi eszméletlenült terült el az 
országúton. A szerencsétlenséget 
Kollár látta meg s a súlyos állapot
ban levő Kenderesit kocsiján Já
noshalmára vitte, ahonnét az első 
orvosi segélynyújtás után kórházba 
vitté <.

Filetü/.emmel rendelkező hölgy 
rezsimegosztás céljából KERES? 
toledos ágy és asztalnemű telep 
vagy lenszövődé KÉPVISELETET.

Kézimunka üzletek ben beveze
tett es brszi rvezelt ügynökökbe! 
rendelkezik. Beválás esetén fix 
vétel lehetséges. Ajánlatokat,, Ro
konszakma" mügére, Blocknerhez. 
Budapest, VI Andrássy ut 4. 
kérek.
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Nemzetgyalázásért ma nyolc hónapi bör
tönre Ítélte a pécsi törvényszék Szabovlyev 

József hercegszántói embert.
„Mit akar ez a húsz millió magyar a hatvanmilliós szláv- 
sággal szemben" — mondotta nagy felháborodást keltve 

a nemzetgyalázó.
A pécsi törvényszék dr. Szűcs

tanácsa ma délelőtt tárgyalta Baján 
Szabovljev József hercegszántói em
ber nemzetgyalázási bűnügyét. Sza- 
bovljev március 2 án Baján a Ko
rona szállóban mulatott. Tüntetőén 
tulsoká táncolta és huzattá a kólót, 
amiért rászóltak.

Szabovljev erre indulatosan visz- 
szahetvenkedett ;

— Mit akar ez a húsz millió ma

Mindazon mérgezési esetek 
leküzdésénél,

melyeket romlott ételek okoznak — 
tehát főleg husmérgezés vagy gomba 
mérgezés előfordulásakor — a gyor
san ható természetes „Ferenc József* 
keserüviz azonnali használata rend
kívül fontos segédeszköz. Híres or
vostudományi könyvekben felemlí
tik azt is, hogy a Ferenc József 
víz ólommérgezésnél, mint specifi
kus ellenszer, teljes mértékben be 
válik.

a vasúti vendéglő 
örökáron ELADÓ,

vagy haszonbérbe KIADÓ ! 
Dávodon

URÁNIA
Szeptember Szeptember Szeptember

19-én 20-án 21-én
szombaton vasárnap hétfőn

Milliós világfilm

II csábitó
Gyönyörű szép film mindenki részére

Főszerepben :

Gustáv Frölich. 
Theodor Loos,

Lida Baaróva, 
Karaid Paulsen, 

Eiisabeth Wendt.

Híradó!

gyár a hatvan milliós szlávsággal 
szemben — mondottá arcátlanul. A 
vendéglő egész társasasága mód fe
lett megbotránkozott a példátlanul 
álló kijelentésen és a nemzetgyalá 
zót feljelentették.

Szabovljevet, akinek ez már a 
harmadik nemzetgyalázási bűnügye 
és a vád alapján 8 hónapi börtön 
büntetésre Ítélte.

HÍREK.
— Holnap lesz a bajai őszi 

Vásár. Baján holnap lesz az őszi 
országos állat és kirakó vásár. A 
szeptemberi vas^r az eddigi eszten
dők tapasztalata szerint a legerősebb 
forgalmú vásár szokott lenni s így 
ezidén is népesnek várják.

— Kezdődnek a szüreti mulat
ságok. A szeplembervégi idő aktu
álissá teszi a szüreti mulatságokat. 
Holnap vasárnap délután Szentist- 
vánon a Csankó-féle vendéglő kert
helyiségében rendeznek szüreti mu
latságot a hagyományos szüreti

/Arcbőre üde szépsé
gét könnyen megőrizheti, 
ha követi példámat. Én Lux Toilet Soap- 
pal ápolom, használja Ön is!

mondja MYRNA LOY

LUX TOILET SOAP
HOLLYWOOD SZÉPSÉG SZAPPANA

KAPHATÓ MINDENÜTT. < ÁRA 40 FILLÉR

programmal és a népies szép felvo
nulással. A szüreti mulatságon tánc 
is tesz.

— Óriási őszi barackok dr. Ma
darász SZŐIIejében. Dr. Madarász 
Lajos a városi idegen forgalmi hiva 
tál ve:előjének a bajai halárban le
vő szöllejében ritka fajtájú nemes 
Őszi barack termett A majdnem 
gyermek fejnagyságu sötét piros 
szinti zamatos és illatos barack 
különlegesség elérte a 28 dekagra 
mól.

— Felakasztotta magát Kunba
ján egy öreg gazda. Kunbaján 
tegnap este 6 órakor háza padlásán 
felakasztva találták a hozzátartozói 
Hermaicz Simon 82 éves gazdál
kodót. Levettek a kötélről, de Her- 
maicz addigra már halott toll. Az 
öregember valószínűleg agg kora il
letve munkaképtelensége miatti el
keseredettségében követte el az ön
gyilkosságot

— Elmondott egy viccet és 
meghalt a bonyhádi állomásfő
nök. Tragikus hitte lenséggel meg 
hall Bonyhadon Lőrinc Gyula máv. 
állomósfőnök. A vidám kedélyű Lő
rinc Gyula szolgálatlétei után ott
honában csalad'ának eg't szellemes 
viccel mondott el majd hirtelen el
vágódon s nyomban meg is halt.

Nem érdemes
hazavinni csónakját, mert 
annak megőrzését teljes fe- 
ielő'.seg meili lt legjutányo- 
sabban vállalja

Bajtay László
knjakkészilő.

Garázs: Z’dor fihlep. Telefon 215

Gyomor- és hátbántalmak, 
hasiiregbeli vérpangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív- 
szorulás, rémes almok, ijedősség, 
általános rosszullél, a munkaképes 
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon reggel éhgyomorra egy po
hár természetes „Ferenc József* 
keserüvizel iszik.

Színházi iroda hírei.
Érettségi — ketten egy jegy

gyei. Mi. s ombaton délután Sora
kor Harc os Irén es Székelyhidy 
Adrién felléptével kerül színre a 
„kel’e.i egy jeggyel" (félhelyárak- 
kaj) kedvezményes rendszerben az 
Érettségi, az évad szenzációs vígjá
ték ;•.

Szombat este — Cigánybáró. 
O'gyai Olda, Láng Alfréd, Oltai 
Baba, Kőrössy Zoltán felléptével. 
Olgyay Magda tüneményes kolora- 
tur szopránja, Láng Alfréd meleg 
tenorja üdén zengi az ötöksz.ép ári
ákat.

Vasárnap délután 3 órakor — 
ketten egy jeggyel (tehát félhelyá- 
rakkal) kerül színre a Debreceni 
2 es huszárok. Délután 6 órakor 
pedig ugyancsak ezzel a kedvez
ménnyel a Vallomás dráma van mű
soron.

E te f I 8 órakor Cigánybáró 
nagyoperett.

I Ml>UHH|(lonOri :

0 ■ ” ti é /. w I íP í» k

Jó zongorát 
megvételre.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Szenkeretkedelmi
Részvénytársaság

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

Váradi Ersek-ut
drb. II. seprű —44

.. Hl- —56
„ kis seprű —’20

pár vászoncipő öntött 
talppal 2‘ —

10 iv pergamentpapir —‘62

25. szám ára:
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs-

kosár - 20
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

le osá r •30
1 „ 15 kg os kosai - 40
1 „ 50 kg os kosár r—

hegedű tokkal eladó.

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

DOrOflí tojásszén
ÖSroSi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben ó aprítva.

S «=== SSTÓ

& Máv. menetrend május 15-tői:
Érkezés II n <1 » a .. 7 Ind ulas
óra perc óra perc H .... a .

7 09 Gara 4 40 Hercegsz.ánló

7 25 Ujdombovár 5 79 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. Sárbogár 1

Bátaszék 9 57
Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 . Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Uldotnbovár 14 26 Bálasz.ek, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bála.szék. Hala 14 15 1 lercegszántó

78 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

18 27 Herceg*/.anlö 14 38 Gara

18 48 Bpesl, Kiskunhalas 15 47
Bálaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár Pécs.

Bátaszék 18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd. Budapest

23 41
Budapest, Kiskun hala# 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

231 08 Bpest, Sárbegárd 49
Bátaszék. Ujdombovár. 

Budapest

Nvomfitntf Ralranek «» Goldb^rger kAnwmmnxiáíáben Raja.

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dimakavics kőpor falszigetelő 
teljes vajionban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

szolgalatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

szepteiriber14-tbl szeptember21-ig
GYARMATI EMIL 

Or. MAKRAV LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Maié Lajos 
férfi szabónál 

dugó vica part).
HIRDETÉSEKET FELVESZ 

A NYOMDAVÁLLALAT.

könyvnyomdája
Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


