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Rentábilis 
mezőgazdaságot

Az élelmiszer piacok áralakulá
sával kapcsolatban egyre többet 
emlegetik a drágaságot. Hát nézzünk 
szembe ezzel a beállítással, vizsgál
juk meg tárgyilagosan, hogy csak
ugyan van-e drágaság?

Elsősorban is tisztában kell len
nünk valamivel. Azzal, hogy agrár
állam vagyunk s a cél, hogy a me
zőgazdaság, mint legfontosabb fog
lalkozási ág rentábilis legyen. Tűr
hetetlen és igazságtalan volt az 
utóbbi években a helyzet. A gaz
dálkodás ráfizetéssel járt, a gazda a 
szó szoros értelmében elkótyave
tyélte a terményeit s a föld lassan- 
lassan kicsúszott a lába alól. Most 
aztán megindult egy egészséges ár
fejlődési folyamat a fogyasztás nö
vekedésének következteben s a 
gazda oly sok vesztességes év után 
végre megtalálja a számítását.

Egyes közszükségleti cikk terén 
bizonyos mértékű áremelkedés két
ségtelenül tapasztalható, de általános 
drágulásról, illetve drágaságról nem 
lehet beszélni. Az általános árszín
vonal és a létfenntartási költségek, 
amint azt illetékes helyen az ada
tok lelkiismeretes vizsgálata nyomán 
megállapítják, a mullhoz képest 
nagyjában és egészében változatta 
nők.

Ha van is itt-ott kiugró áremel
kedés, az csak átmeneti jellegű • 
ezzel szemben is kimutatható egyéb 
élelmicikkek jelentős olcsóbbodása. 
Semmiképpen sem lehet szociális 
szempontból aggasztó drágaságról 
beszélni, mert hiszen a piaci ÓTak 
mindenki által ellenőrizhetően mu
tatják, hogy éppen a tömegélelmezés 
szempontjából fontos cikkeknél ár
csökkenés következeit be. A bab 
ára például a tavalyihoz képest 50, 
a borsó 25, a burgonyáé 40 száza
lékkal olcsóbb és lényeges árcsök 
kenés tapasztalható a sárgarépánál, 
hagymánál, káposztánál, paradicsom
nál, gyümölcsnél stb.

Kiegyenlítődik tehát a dolog, aZ 
egyik cikknek tényleg emelkedett, 
de a másiknak esett az ára. S fi
gyelembe kell venni a néhol mu
tatkozó emelkedésnél, hogy annak 
Okozója i’éi'zirit az export fokozása. 
Az a tény, hogy a külföldi piacok 
T:ag>ohb mértekben vásárolnák a

A íz expóYt növelte n gttflWkn- 

dásjövedelmezővététele mellett a^oo- 
ban természetszerűleg vigyázni kell 
arra, hogy a belföldi árak mester
ségesen ne emeltessenek. Abban a 
pillanatban, amikor bebizonyosod
nék, hogy az egészséges áralakulást 
közvetítő kezek drágításra próbál
ják felhasználni, abban a pillanat 
bán közbe kell lépniük az illetékes 
hatóságoknak. Erélyesen és határo 
zottan. A magyar mezőgazdasági 
cikkek egészséges árfejlődési folya

BAJA VÁROS MUNKÁSSÁGA
lelkesedéssel csatlakozott a 
Nemzeti Munkaközponthoz.

Délmagyarország életében rend
kívüli jelentőségű esemény történt 
kedden este és szerdán délelőtt az 
ősi városban, mert a nemzeti ala
pon álló munkásság, amelynek lel 
kében az élniakarás vágya, az em
beribb sors megteremtésének jogos 
kívánalma élt, Baja előkelőségének 
részvételével megalakította a

Magyar Munkások Országos 
Szövetségének, a Nemzeti Mun

kaközpontnak

Jászlics Béla elnök nyitotta meg 
az esti ülést és ismertette annak 
jelentőségét, amely Baja és kör 
nyékén élő munkásoknak nemzeti 
alapon való egybefogását szüksé
gessé teszik. Követelte, hogy mun 
kaadó és alkalmazott

a töke és munka egyenjogúsága 
alapján üljön le a megélhetést biz
tositó

tisztességes munkabérek rende
zésére,

különösen sürgősen a bajai textil 
szövőipar területén. J

Molnár Sándor országos igazgató 
emelkedett ezután nagy érdeklő
dés mellett szólásra :

Elszorul a szivem — mondotta
— amikor ennyi Istentől ne
mesebb rendeltetésre teremtett 
magyar nőt idegroncsaié gépek 
robotos hajszájában kell tudnom, 

aminek főőka, hogy az ötvenesz- 
teiídös srrhkszeYveTVfi mozgalom 

matából senki jogtalan hasznot nem 
húzhat. Indokolatlan áremelést nem 
bir el a magyar fogyasztó és indo
kolatlan árfelhajtást, egy újabb drá
gasági hullámot nem tűrhet és nem 
is tűr meg a kormány.

De erről e pillanatban hála Isten 
nincsen szó. A tények azt bizonyít
ják, hogy ninos általános drágulás, 
sőt a tömegélelmezés szempontjából 
fontos cikkeknél olcsóbbodás ész
lelhető. A kormány mindenesetre 

bajai szervezetét.
A Frontharcos Otthonba kedd 

estére hirdetett alakuló gyűlésre 
Budapestről eljött a MNK országos 
igazgatója Molnár Sándor és a saj
tó osztály vezetője Gerhárd József, 
akiket meleg szeretettel fogadott a 
termet zsúfolásig megtöltő közön
ség, mert előzőleg értesültek arról, 
hogy a fővárosi kiküldöttek a bajai 
munkásság érdekében úgy Fernbach 
Bálint dr. főispánnál, mint Borbiró 

Egyenjogú a tőke és a munka.
semmit sem hozott a munkásság 

j számára, sőt a női családjától, anya 
ságától, férjétől elvonva a kapitá
lis termelés szabad prédájának en 
gedte át.

Uj, nemzeti alapon álló szervez
kedésre van tehát szükség, hogy 
a munkás megélhetéséhez szűk 
séges tisztességes bér, a 48 órás 
munkahét és az emberhez méltó 
bánásmód törvényekkel bizto- 
sittassék.
Valóságom uj magyar éleinek kell 

jönni, ahol — mint örömmel látom 
itt Baján is — a keresztény erköl
csöt valló szellemi és fizikai munkás 
egymásra talál, hogy az egyesülés
ben rejlő erővel kivívja a dolgozók 
széles rétegének mindazt, amit be
csületesen végzett munkája után 
jogostn megérdemel, mert

csak ez az ut vezethet egy bol 
dogabb magyar élethez, amely 
bennünket mindnyájunk álmá
hoz — Magyarország feltáma
dásához VtVT. 

résen van és közbelép ott, ahol 
szüksége mutatkozik. A népies nem
zeti politika kormányzata e tekin
tetben is megteszi a maga köteles
ségét.
Ennek pedig csak mindenképpen 
örülnünk kell, mert hiszen mint ag
rárállam fontos érdekünk az erőtel
jes export. Az export nemes valu
tát jelent, amit nem nélkülözhetünk 
s aminek a megszerzése, biztosítása 
és növelése a magyar közgazdaság 
egyetemes nemzeti érdeke.

Ferenc dr. polgármesternél délelőtt 
tett tisztelgő látogatásaik kapcsán 
Ígéretet kaptak a megye és a vá
ros vezetősége részéről, hogy a 
nemzeti hitet valló munkásság meg
mozdulása iránt a legnagyobb jóa
karattal viseltetnek s a dolgozók 
társadalmi és gazdasági életének 
magyarabbá tételére Gács Tibor 
városi aljegyző, iparügyi előadót is 
belevonják.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után, amelyből az is kitűnt, hogy a 
Nemzeti Munkaközpönt már az 
egész ország minden jelentősebb vá
rosában élő s eredményes munkát 
végző szervezettel bir a gyűlés.

Knézy Lehel dr. mutatott arra a 
munkásmozgalmak történetében egé
szen egyedülálló jelenségre, hogy a 
Nemzeti Munkaközpont szervezetei 
a hatóságok teljes bizalmát bírják 
s igy az abban tömörült munkásság 
többé nem áll egyedül küzdelmes 
életében.

A gyűlés végén a bajai munkás
ság egyhangú lelkesedéssel csatla
kozott a Nemzeti Munkaközpont 
országosan kibontott zászlaja alá s 
kimondta a bajai szervezet megala
kítását, majd felkérte Molnár Sán
dor országos igazgatói, hogy a tex
tiliparban szükséges bérrendezések 
ügyében az illetékesekkel a tárgya
lásokat kezdje meg.

Evégből egy bizottságot is küld
tek ki, amelynek tagjait a helyi
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gyárak megjeleni munkásaiból uá 
lasztotfák ki.

Szerdán délelőtt 10 árukor ugyan
csak gyűlést tartottak a bajai mun 
kások a Frontharcos Otthonban és 
további csatlakozásukat jelentették 
be a Nemzeti Munkaközpontba.

Budapesten ma dél
utántemetik Tornyay 
Jánost, a siisgy ma
gyar festőművészt.

A magyar művészet nagy halott
jának Tornyay Jánosnak halálhírét 
országszerte mélységes megrendülés 
fogadta. Szülővárosa Hódmezővá
sárhely értesítette Budapesten lakó 
özvegyét, hogy Tornyay Jánost sa
ját halottjának lekinii és temetésé
ről, valamint a holttest hazaszállítá
sáról is maga akar gondoskodni.

Ez a terv nem fog mégsem meg
valósulni, mert Budapest székesfő
város méltányolva a nagy festő ér
demeit, díszsírhelyet ajánlott fel a 
Kerepesi temetőben és a temetést 
ma délután 5 órában állapították 
meg.

Mátételkén október 
11-én felszentelik az 

újonnan épített 
templomot.

Mátételke közönsége nagy 
ünnepségre készül. Megírtuk, 
hogy a község, melynek ez- 
ideig nem volt temploma az 
idei nyáron stílusos szép temp
lomot építtet.

A lakosság számarányához 
megfelelő nagyságú megkapó 
tervezésű templom már előbb 
elkészült s a belső felszerelése 
is részben megtörtént, részben 
most folyik.

Az uj templom életnagyságu 
szobrait vitéz Kovács István 
készítette. Az egyik szobor 

Krisztust, a másik szobor az 
Istenanyát ábrázolja, de sike
rültek az angyal szobrok is. 
Simovics Rókus és a Simovics- 
család, Szöllősi István rendőr
vezető, özv. Fehér Joachimné, 
Szűcs János és Pálinkás János

Októberben lesz a bécsi oiasz- 
magyar-osztrák értekezlet.

A bécsi hármas konferenciát, me
lyen Magyarország, Olaszország és 
Auszria vesz részt, a legújabb hiva
talos értesítések szerint szeptember
ben már nem tudják lefolytatni.

A népszövetségi küldöttségek szá
mítás szerint mintegy nyolc napot

Madrid ostrom előtt.
A nemzeti csapatok újabb sikere.

A spanyol nemzeti csapatok fő 
célja továbbra is Madri d elfogta- 
lása és egyesitett erővel nyomulnak 
a főváros elé. Madrid elfoglalása a 
felkelőket harcászati és morális 
szempontokból is nagy előnyökhöz 
juttatná.

A kormánycsapatok a Madridtól 
északnyugatra fekvő Guadarama- 
szakaszon erőteljes védekezést fej
tenek ki a támadók ellen, akiknek 
hadászati szempontból az a céljuk, 
hogy elfoglalják Lozoyulla városát, 
mely Madrid vízellátásának kulcsa.

Trockij lázadást akart Belgiumban.
Belgium felforgatására irá

nyított mozgalom leleplezésére 
megindított nyomozás során a 
rendőrségnek kezére került 
Varecke nevű brüsszeli kom
munista vezér és Trockij egész 
levelezése.

Varecke leleplezése nagy 
szenzációval szolgált. A kom
munista vezér jelentős szerepet 
vitt a Trockij vezetése alatt 

adakozták össze a szobrok 
költségét.

A már szépen berendezett 
uj templomot nagy ünnepség 
keretében október 11-én fog
ják felszentelni.

fognak Genfben tölteni. Schmidt ál
lamtitkár hazatérés után tervbe vett 
budapesti látogatását bonyolítja le 
és csak azután ülhet össze Becs
ben a hárem külügyminiszter. Az 
értekezlet október elején lesz.

A felkelő csapatoknak nagymeny- 
nyíségü hadianyagot sikerüli zsák
mányoltok. Rengeteg ágyú, gép 
puska, lőszer és élelmiszer került a 
kezükbe, amikor a kormánycsapa- 
tok ellenállását a Maqueda körüli 
harcokban a felkelők ostroma telje
sen megtörte. A felkelők hadisikere 
megnyitja az utat Madrig a Toledo 
felé. A toledói Alcazarban a kadé
tok még most is hősi ellenállást mu
tatnak Alcazar romjai a kormány
csapatok ágyúinak hatása alatt még 
most is égnek.

| álló nemzetközi kommunista 
| liga és a forradalmi szocialista 
1 akció között, amelynek vezére 
Dange volt. Trockij francia 
nyelvű leveleiben Lt. betűkkel 
irta magát alá. Az első leve
leket 1934-ben keltezték s 
azokban főleg a két forra
dalmi szervezet egyesítéséről 
van szó, de Trockij utasítá
sokat ad bennök a roham

csapatok megszervezése és a 
lázadás előkészítése ügyében.

Dorner Aurélné 
holnap énekel a 

Rádióban.
Dorner Aurélné énekmüvésznő a 

bajai Liszt Ferenc Kör zeneiskolá
jának énektanára holnap csütörtö
kön délután fél 2 órakor énekel a 
budapesti stúdió I. számú leadóján. 
A művésznő Kodályt és Strausst 
interpretálja, azonkívül régi es uj 
olasz müdalokat énekel Polgár Ti
bor zongora kísérete mellett.

Genfbe utazott 
Kánya Kálmán 

külügyminiszter.
Kánya Kálmán külügyminiszter 

gróf Csáky István kővetségi taná
csos, a külügyminiszteri kabinetiro
dai főnök kíséretében tegnap este 
8 órakor Genfbe érkezett. A kül
ügyminisztert és kísérőjét Genfben 
a pályaudvaron Tánczos Gábor ny. 
lovassági tábornok, magyar királyi 
titkos tanácsos, volt miniszter és 
Velics László meghatalmazott mi
niszter, a Nemzetek Szövetsége mel
lett működő magyar királyi képvi
selet vezetője, mint fődelegátusok 
vezetésével a jelenleg Genfben idő
ző magyar küldöttség tagjai ég a 
sajtó képviselői fogadták.

Igen válságosra 
fordult Titulescu 

állapota.
Román politikai körökben nagy 

izgalom uralkodik Titulescu beteg
sége miatt, aki élethalál között le
beg,

A román külügyminiszter az el
múlt éjtszakát a szokottnál is nyug 
talanabbul töltötte. Titulescu egész
ségi állapota igen válságos.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.___________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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.
KUUHI |«rt férfi él aM karért* 1 évi tétéUéiial mér C *ana«l«L 

brilliamköveket a legmagasabb áron vernek.
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hírek.
— Két és félévi fegyházra Ítél

ték a besurranó tolvajt. Magyar/ 
György borjádpuszlai lakás Tolna 
vármegyében sorozatos lopásokat 
követelt el. Már lopás miatt bün
tetve is volt. Magyari veszedelmes 
besurranó tóival, aki mindig kileste 
az alkalmas perceket, mikor a la 
kásban senkisem tartózkodik. El
fogták és most a szekszárdi tör
vényszék két és félévi fegyházra 
Ítélte. Az ítélet nem jogerős.

— A Bácska Sport Egylet f hó 
27 én vasárnap az Alsó városi R. 
Kath. Körben (hivatalos helyiségé
ben) házi szüreti mulatságot rendez. 
A táncmulatságon csak tagok és 
azok hozzátartozói vehetnek részt.

— A szenvedő, beteg nőket 
reggel éhgyomorra egy kis pohár 
természetes ,,Ferenc József** kese- 
riiviz 2—3 óra alatt könnyű, lágy 
bélkiürüléshez segíti és ezáltal igén 
sok esetben rendkívül jótékony ha
tással van a beteg szervekre.

— Október 1-én megnyílik Me
gyeri Sára áll. eng. gép és gyors
író tanfolyama. A tanfolyam elő 
készít gyors és gépírásból irodai 
vizsgára és vállal mindennemű gép
írást munkál, illetve másolást. Elő
zetes jelentkezés Budapesti-ut 3 sz. 
alatt.

— A közigazgatási bizottság 
Ülése. Bácsmegye közigazgatási bi
zottsága szeptember 30 án szerdán 
délelőtt fél 11 órakor tartja ülését 
a vármegyeházán.

— A megye kisgyülése. Szép 
temberi rendes kisgyülését Bács- 
bodrog vármegye törvényhatósági 
bizottsága a szokástól eltérően nem 
a hónap elején tartotta meg. A 
kisgyülés ezúttal 30 án délelőtt 10 
órakor lesz és összesen negyven 
ügyet tárgyal.

— Uj gyorsvonat fog közlekedni 
október 1-től kezdve Dsibuli és Ad- 
disz Abeba között. Az eddigi három 
nap helyett 27 óra alatt teszi meg 
az utat.
- (Sík és a BEAC úszói Afri

kába, Algírban négy öt versenyen 
fognak vendégszerepelni. A BEAC 
holnap indul, Csik Triesztben csat
lakozik a csapathoz.

— A Texas nevű amerikai csata
hajó a sürü köd következtében a 
kaliforniai part közeléban összeüt
között a Scalaria angol kŐolajszál- 
litó hajóval.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSIDRA.

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

Bajtay László
kafakkéizitfi.

Garái,: Zídor fatelep. bJ.lefon 215

Vér-, bér- és idegbajosok 
igyanak hetenként többször, reggel 
felkeléskor egy pohár lei mészetes 
,,Ferenc József** keserüvizet, mert 
ez mindig alaposan kitisztítja és 
mér egteleniti a gyomor bélcsatornát 
s ezenkívül az emésztést és az 
anyagcserét is jótékonyan befolyá
solja. Az orvosi tudomány legtelje 
sebb képviselői már régóta hangoz
tatják, hogy a Ferenc József víz 
hatásával minden tekintetben meg 
vannak elégedve.

— Kik pályáznak a bajai sze- 
génysorsu iskolás gyermekek té
li ruházati cikkeinek elkészülé
sére. Jel entellük, hogy a szegény 
ovoda és tanköteles tehát 3—15 
esztendő közötti gyermekeket a vá 
ros az. idei télre is felruházza. Ide 
vonatkozólag pályázatot hiidelnek 
400 pár kész cipő vagy anyag, 100 
drb. kész nadrág vagy anyag 25 
drb. kész télikabát vagy anyag 100 
drb. leányruhának való 250 m. 
barchet és 100 drb. gyapjú kendő 
szállítására. A pályázók a főjegy
zői hivatalban kapható ajánlati la
pon elkészített ajánlataikat a cipők
re vagy annak anyagára legkésőbb 
1936 szeptember i5ig, a többit. 
1936. október 3-ig anyagmintával 
együtt Baja város főjegyzői hivata
lába nyújtsák be. A ruházati cik
kek elkészítését a város Ínséges 
kisiparosokkal végezteti. Egyben 
felhívja a város az ínséges kisiparo
sokat, hogy munkavállalás végett a 
főjegyzői hivatalban jelentkezzenek.

— Mohácsi gyümölcstermelők 
sikere a pécsi kiállításon. Mo 
hácsról és környékéről számos gyü
mölcstermelő vett részt a pécsi gyü- 
mölcskiálliláson, ahol igen szép si
kerrel szerepeltek. A mohácsvidéki 
gyümölcstermelők sikere azt igazolja, 
hogy Mohács is felismerte a gyü
mölcstermelők sikere azt igazolja, 
hogy Mohács is felismerte a gyü
mölcstermelés nagy nemzetgazdasági 
jelentőségei.

— A záróra miatt merényletet 
követtek el egy vendéglős ellen. 
Schmidt Béla ismert dombóvári ven
déglős ellen véres merényletet kö
vettek el. Mikor a vendéglős haza
indult, üzletzárás után a sötétben, 
többen megtámadták és leütötték. 
Schmidt kihallgatása során elmon
dotta, hogy vendéglőjében egy fa
lusi legényekből álló társaság mu
latozott, akiket zárórakor hazakül
dött. A legények ellenségesen visel
kedtek vele szemben és megfenye
gették, amiért nem akarta őket ki
szolgálni. Most ezek között keresik 
a merénylőket.

Színházi iroda hírei.
Urilány — Zilachy-bemutató ma 

este. Ma, szerdán és holnap csü
törtökön este mutatja be a prózai 
együttes Harczos Irén és Pethő 
Endre főszereplésével az évad leg
nagyobb prózai értékű színjátékét, 
Zilachy Lajos Urilány cimü színmü

vét. Zilachy Lajos minden színpadi 
megnyilatkozása ünnepet jelent nem
csak az. irodalomnak, de a színpad
nak is. Napsugártól, derűtől, virág
illattól dús hangulatban peregteti a 
bájos szerelmi történetet, amely 
fehérségében még százszor megka- 
póbb. H»rsos Irén, Pethő Endre, 
Egri Berta, Szabó Ernő, Vass Irma, 
Horváth Jenő, Oroszlán György, 
Da nis Jenő viszik a főszerepet.

Pénteken este — filléres hely
árakkal kerül színre az llr ka
tonai Emrnet Lavery csodálatosan 
szép drámája.

Kati bácsi fillérei helyárakkal. 
Szombaton délután 5 órakor kerül 
szi ;re Szabó Ernő legjobb szere
pével.

Csavargólány — szombaton és 
vasárnap este. A főváros egyik 
legnagyobb operetlslágere, a Csa
vargólány kerül színre szombaton 
este parádés előadásban.

SPORT.
JMTE-t tttröise a 

szövetség.
A Délnyugati Labdarugó Alszö- 

vetség tegnapi ülésében a BMTE 
csapatát törölte a bajnokságból. A 
Bácska így vasárnap egyedül lesz 
pályaválasztó itthon és a Dombó

23-án Szeptember 124-én
2 napig!

II sivatag 
kalózai

(A fekete sejk)

Híradó!

vári VOGE csapatával lóg játszani. 
Itt akarják megmutatni a bajai 
sportközönségneh, hogy nemcsak a 
bajai csapatok ellen tudnak játszani 
szívvel lélekkel, hanem minden mér
kőzésen teljes erő bedobással fog
nak küzdeni, hogy igv szerezzék 
vissza a közönség pártfogását.

Elölte elömérkőzés lesz a BSE— 
Bácska II. között.

Ma este jön Sárosi.
Este 8 órakor érkezik Szekszárd- 

ról Sárosi dr., aki holnap tréning
mérkőzésen mutatkozik be Baján. A 
népszerű Gyurka hétfőig marad 
Baján. Szekszárdon egy hétig tar
tózkodott és a szekszárdiak vendég
szerelő körükből alig akarták el
engedni a legnépszerűbb magyar 
játékost. Sárosi helyzete egyébként 
a Ferencvárossal még nem nyert 
elintézést, de reméljük, hogy a fe
jedelmi külföldi ajánlatok ellenére 
sem hagyja el országunkat és a 
közeljövőben már <r címeres dressz
ben irányítja győzelemre a magyar 
csapatot.

í.»ptit:sj<lono8 ;

Jó zongorát 
megvételre. kiadóbai
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drb. II. seprű
.. Hl. „
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött 
talppal

10 iv pergamentpapir

I? száraz

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI^KOKSZ

KASS
Váradi Érsek-ut 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

Hegedű tokkal eladó.

Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén
Dorogi diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut ét Társa B*AJ A. C— 'tSÍ’iM)”

A Máv. menetrend május 15-töl:
Honnan? Indulás

óra perc Hová?

7

7

7

9

13

Í4

/4

16

18

18

18

19

n

09

25

32

40

26

19

01

09

41

03

27

48

58

41

08

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

Ujdombovár

Pécs, Bálaszék, Ba|a

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pée«,

Bátasaék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csihária

Bpeet, Sárb«0árd

5

5

5

8

9

10

14

14

14

14

15

18

23

23

h

i

/9

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria 
Ujdortibovár. Sárbogárd.

Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas.

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék. Sárbogárd.

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

Budapest

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

apritott akác, tölgv-, 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 part) Telefon : 195.

II É O T E C Szénkereskedelmi w E K I E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben hájhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánHrtunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasarnap d. u. nyitva 

szeptember 21-töl czept. 28-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A nvomdavállalat.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovkapart).

Bakanek *> Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja. Ferencíek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Basa.


