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Helyben negyedévre 6 pengő
Helyben egy hónapra ... 2 peng*

Liberális, vagy szociális 
Magyarország.

A Nemzeti Munkaközpont az el- 
miilt napokban Pécséit tartotta meg 
zászlóbontó nagygyűlését.

Az a nagyszabású ünnepi beszéd, 
amelyet vitéz Marton Béla a Nem
zeti Munkaközpont országos elnöke 
a nagygyűlésen elmondott, valósá
gos szellemi tartalmát és programját 
adta meg aa uj mozgalomnak. A 
gyakorlatban esödölt mondott mar
xista elvek követése helyett, — mon
dotta vitéz Marton Béla, — ame
lyek mindig az egyes társadalmi 
osztályok szembeállítására töreked" 
tek, a Nemzeti Munkaközponlba 
tömörült ipari munkásság uj szel
lemben lép az ország színe elé s 
az eddigi elszigeteltség feladásával, 
önként kapcsolódik az országépités 
nehéz munkájába.

A magyar munkásság tudatában 
van annak, hogy a liberális Magyar
ország helyébe szociális Magyaror
szágra van szükség, az ország dol
gozó társadalmának boldogulása ér
dekében. Hogy ez elérhető legyen, 
a munkásságnak hatalmas nemzeti 
szervezetben kell tömörülnie, hogy 
a töke és a munka az uj és igaz
ságos gazdasági rendben egyenrangú 
értéket jelentsen.

A munkásság nem követi többé 
azokat a munkásvezéreket, akik év
tizedeken keresztül marxista szel 
lemben, állam és vallásellenes küz
delmekbe hajszolták a munkásságot 
és ezzel odavitték az országot, ahova 
most Spanyolország elérkezett. Uj 
alapon kell szervezkednie a dolgozó 
társadalomnak, azon a nemzeti és 
keresztény alapon, amely állandóan 
szem előtt tartja a nemzet egyete
mes érdekeit. A nemzeti alapon álló 
munkásság nem lehet tőkeellenes, 
nem lehet államellenes és nem le
het Isten ellenes. A Munkaközpont 
proletárok helyett polgárokat akar 
nevelni az országnak.

A munkásság a cél eléréséhez 
eszközöket azonban egyedül csak 
törvényes biztosítékokban találhatja 
meg. A munkásság eddigi egyetlen 
fegyvere a sztrájkban nyilvánult, ez 
azonban nem hozott jólétet, ellen
ben számtalan esetben felemésztette 
a munkásság vagyonát, nyomorba 
vitte a családját, valóságos nemzeti 
vagyonpazarlást idézett elő. A mull 
tanulsága arra tanít bennünket, hogy 

osztályharc helyett törvényes utakon 
rendezhetjük csak a munka és a 
tőke kívánatos viszonyát.

Törvényes eszközökkel ki kell 
küszöbölni tehát a munkásság és a 
munkaadó közötti osztályharcot és 
el kell ismertetni a tőke és a mun
ka gazdasági egyenrangúságát. A 
munka minden állampolgár legele
mibb joga és kötelessége kell, hogy 
legyen. Sürgősen biztosítani kell 
ezért a munka szabadságát, szabá
lyozni kell a munkásíelvéfelek és 
elbocsátások feltételeit, meg kelt 
valósítani az államilag ellenőrzött, 
egységes munkaközvetítést, meg kell 
reformálni a munkásbiztositás és a 
segélyezés módszereit, rendezni kell 
a munkásság lakásviszonyait, meg 
»- ell valósítani a munkásság egész
ségügyi védelmét és az anyagi ja-

Sárosi dr. a magyar válogatottban ?
Megállapodás dr. Sárosi és a Ferencváros között.

A/a reggel a Ferencváros vezető
sége autón Pestre vitte a napok óla 
nálunk tartózkodó Sárosil, és min- 
nen valószínűség szerint még a mai 
nap délután létrejön a megállapo
dás a világhírű játékos és egyesü 
lete között. Springer dr. nyilatkozata 
szerint Sárosi esetleg a holnapi vá 
lógatott mérkőzésen dirigálni fogja

Edén angol külügyminiszter 
feltűnést keltő beszédben sürgette 
a reviziót a Népszövetség tegnapi 

ülésén.
A Népszövetség tegnapi ülé

sén Edén angol külügyminisz
ter nagy feltűnést keltő be
szédben foglalkozik a revízió 
kérdésének halaszthatatlansá
gával.

Addig, amíg a Népszövetség 
egyetemessé nem válik, — 
mondotta többek között az 
angol külügyminiszter — te
kintélye is fogyatékos lesz. Ha 
azt kívánjuk, hogy a nemze
tek szivvel-lélekkel egvütt mű
ködjenek a béke fentartásá- 

vakon túl bizto«itani kell a munkás
ság részére a szellemi javakat is. 
Mindezek megvalósítása után érez
heti magát azután a magyar mun
kás a nemzet teljesérlékü és teljes
jogú polgárának.

Ezek voltak azok a leglényege
sebb programmpontok, amelyekben 
vitéz Marton Béla, mint a Munka
központ országos elnöke, megjelölte 
az uj mozgalom egész irányát. És 
hogy ez a programm, hogy ez a meg 
mozdulás, hogy ez az elindulás 
elindulás valóban uj korszakot nyit 
meg a magyar munkáskérdés törté 
nelében ezt legjobban bizonyítja 
egyfelől az a felhördülés, amelyet 
az impozánsnagygyülés a nemzetközi 
munkásmozgalom hazai, maixista 
frontján kellett és még ennél is ha
tározottabban az. a hatalmas tetszés
zaj és tomboló ünneplés, amellyel 
ezeket a szavakat a jelenlevő nem 
zeti érzésű munkásság hatalmas tö
megei fogadták.

a magyar csatársort az osztrákok 
ellen. Sárosi nagy szeretettel emlé
kezett meg a bajaiakról és megí
gérte, hogy tavasszal a teljes Ferenc
várossal fogja meglátogatni itteni 
barátait. Ilyen ígéretet telt a Ferenc
város elnöke is, aki Gyurkát ma 
Pestre vitte.

bán, elengedhetetlenül szüksé
ges, hogy az állapotot, amely
ben élnek, mindannyian elfo
gadhatónak találják. A mai 
status quo egyesekre kívána
tos, mások szempontjából igaz
ságtalan. A feladat az, hogy 
kiegyensúlyozott helyzetet te
remtsünk.

Továbbiakban kifejti, hogy 
a békének az igazságon kell 
alapulni s a területi változta
tások keresztülvitele most már 
halaszthatatlan.

A Népszövetség alapokmá
nyának 19. paragrafusa alap
ján hivatkozik a békeszerző
dések revíziójának lehetősé
geire.

Magyarországra különösen 
nagyfontosságu Edén állás
pontja, mert még soha ilyen 
világosan, logikusan, ilyen pre
cízen nem fejtették ki a Nép
szövetség előtt azt, hogy a 
Népszövetség alapokmányának 
19. paragrafusát méltányolni 
kell, ki kell építeni, a jogos 
igényeket e paragrafus alkal
mazásával kell kielégíteni.

Az Ackermann 
szövőgyár 
sztrájkja.

Makacsul tart a sztrájk az Acker
mann-féle szövőgyárban. Sajnálatos 
ez a sztrájk nemcsak azért, mert a 
munkások kénytelenek munkájuk 
jövedelmét nélkülözni, de sajnálatos 
azért is, mert az Ackermann féle 
vásznak és rokon produktumok az 
egész város kereskedelmi életének 
igen jelentős tényezői ; hírvivői or
szágszerte a bajai szövőipar rend
kívüli fejlettségének.

Vannak országok, amelyekben az 
Ackermann féle szövődéhez hason
ló müszövészet termékeit iparmű
vészeti értékűnek tekintik ; a mun
kásokat pedig iparművészeknek.

Kétségtelen, hogy ez a művészet, 
nemcsak a kezet, lábat állandóan 
foglalkoztató testmozgást kíván, ha
nem rendkívül éles figyelmet és 
erős szellemi munkát. A legkisebb 
figyelmetlenség olyan műhibát okoz, 
az előállitott termékben, hogy a 
gyár azt át sem veszi, hanem meg
véteti a hibát elkövető munkással 
bizonyos százalékkal csökkentett 
áron. A munkásnak kell azután az 
értékesitéssel vesződni, ami állandó 
elfoglaltsága mellett nem könnyű 
dolog.

A sztrájk már harmadik hete tart. 
Három munkás felvette a munkát, 
tizenhét továbbra is kitart. A há
rom dolgozó munkásnak liz száza
lékkal felemelte munkabérjövedelrnét 
a gyár, a sztrájkolókkal szemben 
mereven elzárkózik.

Az elmérgesedett állapotnak a 
gazdasági okokon kívül sajnálatra-
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méltóan hiúsági és presztízs okai is 
vannak.

A munkások beadványukban, 
melyben bérjavitást kértek — a 
gyár szerint tulrövid határidőt — 
24 órát szabtak meg kéréseik telje
sítésére; másrészt a „kérés" helyett 
az erősebb „követelés" szót hasz
nálták.

Meghalljuk, ezeket a hiúsági, 
presztízs szempontokat nem tartjuk 
sem komolyaknak, sem elfogadha
tóknak A papiros elvégre türelmes, 
a '-zavak pedig elröppentek; a fő a 
lényeg: vájjon a rendkívüli erős 
fizikai, szellemi munkával arányban 
áll e a kereset ? További kérdés : 
a gyár jövedelmezősége elbirja-e a 
viszonyok drágulásával arányban 
álló bérjövedelememelést ?

A kérdésre egyrészt felel az a tiz 
százalékos bérjavitás, melyet a mun
kába állott három munkásnak tény
leg megadott a gyárvezetőség, más
részt az a köztudomású tény, hogy 
az Ackermann félemüszövőde egyike j 
Baja város legjobban jövedelmező 
vállalatainak.

Bármennyire független is a gyár 
léte Baja város közönségétől, még 
sem lehet közömbös reá nézve a 
polgárság szimpátiája s az rna két
ségtelenül affeié a munkaadó felé 
fordul, aki a szociális szemponto
kat fokozottabb mértékben veszi 
figyelemhe s aki az OTI járulékok 
áthárításánál is figyel a szociális 
szempontokra.

A mindenki által ma fokozottabb 
mértékben figyelembe veendő szo
ciális tekintetek, de a város gazda
sági nyugalmának, fontossága is — 
kívánatossá teszik, hogy az Acker- 
mann-féle szövőgyár sztrájkja minél 
előbb megszűnjék.

A munkás munkaerejének fentar 
tása, munkakedvének növelése : a 
legjobb üzleti befektetés.

Ne játszanak a munkaadók és 
munkások Geníet ; üljenek le mi 
nél előbb a zöld asztalhoz, s egyez
zenek meg a méltányosság és igaz
ság elvei szerint.

Ismeretlen méreggel megmérgezte magát 
tegnap délután egy 14 éves bajai 

kisleány.
A bajai mentőket tegnap délután 

a Háromnyul-ulcába hívták, amely
nek lakossága közöli nagy megdöb
benést kelteit egy 14 éves bajai kis
leány öngyilkossága. A Háromnyul 
utca 18 számú házban lakik szülei 
vei Fábián Teréz. A leányt tegnap 
délután valami kisebb mulasztás 
miatt megkorhollák, amit az érzé
keny teremtés annyira a szivére vet 
te, hogy elkeseredésében a halálba 
akart menekülni.

Fábián Teréz valahonnét ismeret

Elítélték a csávolyi rendőrt, aki gumibottal 
akart vallomásra kényszeríteni egy 

kiskorú leányt.
Hivatalos hatalommal való 

visszaélés miatt került a bajai 
törvényszék dr. Linzer tanácsa 
elé vitéz Király István csátal- 
jai rendőr.

Sirály József ottani tanító 
házából eltűnt egy aranyóra s 
a gyanú kezdetben a tanitóék 
alkalmazásában álló fiatalkorú 
kis mindeneslányra esett.

A rendőr a kisleányt be
idézte a községházára s állitó-

Október 4-én nagy ünnepség keretében 
felavatják Nagybaracskán a hősök 
emlékoszlopát és az országzászlót.

Nagy ünnepségre készül Nagyba- 
racska község hazafias lakossága.

Október 4 én avatják a község 
országzászlóját és a hősök emlék
oszlopát egésznapos programmal. 
Az ünnepség délelőtt 10 órakor a 
templomtéren megtartandó tábori 
misével kezdődik. Utána kezdődik 
az országzászló avatásának pro
gramja. A nagybaracskai dalárda 
elénekli a Hiszekegyet, majd a hősi 
emlékoszlop és az országzászló 

len mérget szerzett s azt bevette. 
Mit sem sejtő szüleit a leány velőt- 
rázó segitségkiáltása figyelmeztette 
a történtekre, rémülten telefonállak 
a mentőkért, de mire a segítség 
megérkezett Fábián Tezéz elvesz 
tette az eszméletét s nem tudták 
megállapítani, milyen méreggel kö
vette el öngyilkossági kísérletet.

A szerencsétlen leányt a kórház
ba vitték, ahol nyomban gyomor
mosást alkalmazlak rajta. Állapota 
súlyos.

lag gummibottal verte a ke
zét, hogy vallomásra kénysze
rítse. Később kiderült, hogy 
az órát senki nem lopta el, 
az magától megkerült.

Király Istvánt feljelentették 
az ügyészségen s a törvény
szék az ellene felhozott vád 
alapján 50 pengő pénzbünte
tésre és 25 pengő perköltség 
viselésére ítélte. Az ítélet jog
erős.

megáldása következik. Vietóris Jó
zsef : „Beszél a márvány" cimü ver
sét szavalja Németh Imre.

A megnyitó beszédet Szakái Ist
ván római katolikus lelkész mondja. 
A baracskai elemi iskola szavaló
kórusa előadja a „Magyar jajszó“-t, 
ezután az avató beszéd következik.

Dr. Tordai Ányos versét : Az 
édesanya fiaihoz" szavalja Horváth 
Antal. Az országzászlót és a hősi 
emlékoszlopot a bizottság nevében 

átadja Kövesi Ferenc igazgató tanító, 
átveszi Vörös József községi biró. 
„Csak magyarok legyünk" énekli a 
nagybaracskai dalárda. A Himnusz 
eléneklése és a társadalmi egyesü
letek koszorúinak elhelyezése után 
a leventék és az ünnepségen részt
vevő alakulatok tisztelgő elvonulás
ban menetelnek el az emlékmű 
előtt. Délután 1 órakor társasebéd 
lesz a Mateovits-féle halászvendég
lőben, Egy teríték ára 1 pengő. Akik 
az ebéden résztvenni akarnak, szán
dékukat október 2 ig jelentsék a 
községi elöljáróságnál.

A programot délután fél 4 óra
kor a baracskai elemi iskolában 
több község részvételével megren
dezendő Gyöngyös Bokréta bemu
tatójával. fejezik be.

Az ünnepségre vonatkozó min
den felvilágositással Lengyel József 
plébános a rendező bizottság elnöke 
és dr. Nagy Gábor főjegyző a front
harcosok elnöke szolgál.

A bajai filléres 
gyors.

Október 4-én Bajáról fillé
res gyorsot indít a Máv Bu
dapestre, az impozáns méretű 
katolikus nagygyűlésre. A vo
nat Bajáról hajnali 4 20 óra
kor indul, Pestre ér a Keleti 
pályaudvarhoz 9'20 órakor. 
Visszaindul ugyancsak a Ke- 

: leti pályaudvarról este 8 óra 
55 perckor és Baján lesz éjfél 
után 1 óra 16 perckor. A 
részvételi dij oda-vissza 7 

| pengő 30 fillér. Bővebb felvi- 
i lágositással valamennyi plébá

nia és a menettérti iroda szol 
gál.

i — Asztma és szívbetegség 
; mell- és lüdőbaj. görvély- és angol

kór, a bőr megbetegedései és furun 
kulózis eseteiben a mindig kellemes 
hatású természetes ,,Ferenc József

; keseriiviz az emésztőcsatornát ala- 
| posan kitisztítja s a gyomor és be 
! lek működését kitünően szabályozza

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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.
Pontosan JérO férfi és nél karórák 2 évi tétáltáasal már 6 pengétől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briikánsköveket a legmagasabb áron veeaek.
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HÍREK.
— A jogügyi bizottság ülése. 

Baja város jogügyi bizottsága hét 
főn délután 4 órabor a polgármes
ter elnöklésével ülést tart s azon a 
költségvetéssel kapcsolatos közgyű 
lés ügydarabjairól tárgyalnak.

— A mai minisztertanácson kez
dik a textilszakma munkabéreit 
tárgyalni. Két napos miniszterta
nács vette ma regijei kezdetét. A 
tárgysorozat első pontja a textil 
szakma munkabérei.

— Áramszünet. A villamosüze
mek igazgatóságától nyert értesülé
sünk szerint folyó hó 27 én vasár
nap reggel 6 órától előreláthatólag 
11 óráig különböző fenntartási mun
kálatok miatt úgy Baján, mint a 
bácsmegyei községekben áramszü
net lesz.

— Nyugalomba vonuld pénz
ügyigazgató helyettes. Halmi Jó
zsef m. kir. pénzügyi főtanácsos, 
bajai m. kir. pénziigyigazgaló he
lyettes értesülésünk szint benyújtotta 
nyugdíjaztatása iránti kérvényét, 
mert teljes nyugdijt bizlositó szolgá
lati ideje lejárt. Halmai pénzügyi
gazgató helyettes csaknem 10 évet 
töltött Baján, hol hivatalában mun 
bájával, szaktudásával és szorgal
mával sok jó kartárst, a magáné
letben pedig csendes szolid modo
rával és igazságos magatartásával 
sok jó barátot szerzett.

URÁNIA
Szeptember hó 
26, 27 és 28-án.
JÓSÉRT KÉSSÉL regényéből

A kék dandár
A bátorság, a hazaszeretet és szerelem filmje.

F őszereplők:

Annabella. Charles Wannel. Jean Unrat

K i s é r ő f i 1 m :

Októberi nap és Hiradó.

Meghűlésnél, 
náthaláznál, torokgyulladásnál, mán- 
dolalobnál, fülkatarrusnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fél pohár természetes 
..Ferenc József** keserüviz nagyon 
jót tesz, mert a gyomor bélcsatornát 
alaposan kitisztítja és desinficiáljo, 
azonkívül pedig megfelelő emésztést 
biztosit. Egyetemi orvostanárok vé
leménye szerint a Ferenc József viz 
hatása gyors, kellemes és megbíz* 
ható, s ezért használata járványok 
idején is igen célszerűnek bizonyul.

— Október 1-én megnyílik Me- ! 
gyeri Sára áll. eng. gép és gyorsító 
tanfolyama. A tanfolyam előkészít \ 
gyors és gépírásból irodai vizsgára 
és vállal mindennemű gépirási mun
kát, illetve másolást. Előzetes jelent
kezés: Budapesti-ut 3 sz alatt.

— BljegyzéS. Kiéin Anna obi. 
tanítónő és Gramling László vár
megyei tisztviselő Gramling Kornél 
ügyészségi elnök fia, ma tartják el
jegyzésüket.

— Rendőri hirek. Finián Lajos 
artista jelentést tett a rendőrségen, 
hogy tegnap estefelé a Várady Ér
sek utón, a Vancsik-vendéglő előtt 
hagyta zsákba helyezett hangszeráll 
ványát s mire a vendéglőből kijött 
ellopták. — Szebelédi Ferenc hen- 
testanonctól a közvágóhídon a ke
rékpárjáról különböző alkatrészeket 
elloptak.

megőrzi, mondja NANCY CARROLL

LUX TOILET SOAP
HOLLYWOOD SZÉPSÉG SZAPPAN A

KAPHATÓ MINDENÜTT. * AHA 40 FILLÉR

— Lefürészeite ujjait a favágó. 
A Baja közelében levő Püspökpusz- 
Ián volt alkalmazásban Moncsek 
György 50 éves napszámos, akit az 
erdei favágásoknál alkalmaztak. 
Moncsek György kezéből munka
közben kicsúszott a fiirés és jobb 
kezéről két ujját tőből lemetszette.

Hollywood ban, a filmvilág
ban, csakis az a nő boldogulhat és 
emelkedhetik a híres sztárok közé, 
aki nemcsak szépségével, hanem 
teste ápoltságának vonzerejével is 
hatni képes. A helyes testápolás 
előfeltétele a megfelelő piperaszap- 
pan kiválasztása. Ez az oka annak, 
hogy 10 világhírű ragyogó filmcsil 
lag közül 9 állandóan Lux Toilet 
Soap ot használ. Hollywood vé'e- 
ménye megalapozta a Lux Toilet 
Soap világsikerét, mit legjobban bi
zonyít, hogy mind az öt világrész
ben sok millió ember mindennapi 
mosdó és fürdőszappana a Lux 
Toilet Soap.

— Kiadó lakás. Budapesti-ut 
42. számú házban 3 szobás utcai 
lakás november 1 éré kiadó.

— Imát rendelt a hercegprímás 
a spanyol katolikusokért és ül
dözőikért. Serédi Jusztinján dr. bí
boros hercegprímás 8 számú pász
torlevelében közös imádságot ren
delt el a spanyolországi borzalmas 
állapotok megszűnéséért. A herceg
prímás kifejti, hogy a spanyol ese
mények közelről érdeklik a katoli
kusokat. Spanyolországban nemcsak 
politikai hanem vallási üldözések is 
folynak. Rámutat a megkínzott és 
megölt papok és szerzetesek töme
gére..

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Színházi iroda hkei.
Kati bácsi. Fi’léres he.’y áru kkal. 

Ma, szombaton délután 5 órakor a 
Ka te bácsi.

Csavargólány. Operett bemutató. 
Operettslágert szervíroz ma este az 
operetlegviilies Kőrössv Zoltán, 01 
tay Baba, Daruváry {Mária, Szabó 
Ernő és Szalma Sándorral a fő
szerepekben.

Károm emfter a hóban. Filléres 
helyárakkal. Vasárnap délután 3 
órakor.

Érettségi. Filléres helyárakkal. 
Vasárnap dé'után 6 órakor.

Csavargólány vasárnap este. Ope
rettujdonság másods'or.

I .nptuiajdouofi : 
AUtiZ V LSOi.

Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jórnenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

Nem érdemes
hazavinni csónakja', mert 
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett Lgjutányo- 
sabban vállalja

Bajtay László
kajikkészitő.

Garázs : Zádor fatelep. Telefon 215
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Hegedű tokkal eladó.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

HASS
Váradi Érsek-ut 25. szám árai

drb. IL seprű 
.. Hl. ,, 
„ kis seprű 

pár vászoncipő öntött 
talppal

10 iv pergarnenlpapir

1 drb. 5 kjí. os gyümölcs
kosár

1 drb. 10 kg.-os gyümölcs
kosár

1 „ 15 kg os kosár
1 „ 50 kg os kosár

I száraz

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: Hajnaldu. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica part) Telefon : 195.

I* £ O T £ C Szénkereikedelmi w E IC 0 E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

DOROGI^KOKSZ
Fiitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

DOíOSli tojásszén 
UOíOgi diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

Orünhut éj Társa bTjac“X^

8
I
8
6
I
8
8
I
In «e=s: y=a» 2=3

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

Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszári ló 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

M 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

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

19 > 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bátaszék 18 55 Bálaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

23 4 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék. Ujdombovár. 
Budapest

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és > unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

EjjeH 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 21-tfil szept. 28-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *> Goldberger
könyvnyomdái a

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


