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A tanonc iskola fejlesztése
Lezáródott az idei tanonciskolái 

kiálli <<, szólsz; diók az állványokat, 
a muzeális értékű tárgyakat ugy 
ahogy elhelyezlek.

Nyugodt lélekkel állíthatjuk hogy 
a kiállítóit tárgya anyagál, azok 
összeáiiilását, tervszerű elrendezését 
tekintve h tsonlóérlékü kiállítást még 
a hajai tanonciskola nem rendezett.

A kiállítás anyagát részben az 
iparos tanoncok által kés/ilett ipar
cikkek, gép és egyéb alkatrészek, 
modellek, rajzok képezlek, részben 
pedig a magyarországi g\ára klói be
szerzett technológiai és egyéb szem 
léllető anyagok, melyeket a kizáró
lag szakemberekből álló ianárikar
nagy gondossággal s a szemléltető, 
oktató célt, helyesen szolgáló szak
szerűségnél csoport ősitől t.

A jövendő'iparosnemzedék szak
szerű kiképzésén* k a fontosságát 
átérezlek nemcsak a bajai, hanem 
mindazok a magy o országi gyárak 
és intézmények, amelyekhez az is
kola a beszerzett anyagok • jánde* 
kozása végeit fordult.

Így különös áldozatkészséget ta
núsítottak a Bajai Poszto és Taka- 
rogyár, .t Egyesült Malomipar rt. 
(Nagy malom): a városi Vágóhíd- 
tizem, Budapest Szekesfőváies- gáz
gyára, a T<>kodi Üveggyár, az Uj- 
laki Té|>iasy ar, a Schuller r. t. írott 
es Tollgyár, az Albusz. szappangyár.

A bajai bútoripar rendkívüli ívj 
lettségét és ízlésességét mulatják 
azok az üvegszekrények, melyek 
maguk is muzeális értékek amellett, 
Hogy a szemléltető anyagok meg
őrzését szolgálják.

Tervezőjük és díszítőjük Czeglédi 
N 'gy József és vitéz Zsombori Jó
zsef tanát ok.

Az iskola egy év alatt rendkívül 
fejlődőit, ami kétségtelen arra ve 
zelhelő vissza, hogy Rumb eh Isi 
ván igazgató vezetése alatt teljesen 
szakemberekből álló tanéii kar ve 
zeti az intézetet.

A kiállítás anyaga igazolja, hogy 
a/ iskolabm a technikai haladás 
fejlőd s coljait szolgáló modern
irányzat uralkodik szerencsésen ősz- 
s/ehangolván ezt az irányzatot a 
magvar népleieknek megfelelő szem
léltető és gyakorlati ok alás szem 
pofit jaivnl.

Az iskola az egv< tleii a város
ban, amely tisztán városi s annál 

meglepőbb elhelyezésének mostoha 
ság-; nincs i. saját otthon., mert a 
városi fin polgári iskolának csak 
kényszerűségből megtört vendége.

Enm k az iskolának jó és meg 
felelő elhelyezése, merjük áll tani, 

' legkomolyabb problémája városunk
nak, melyben mindig t agy szerepet 
játszott a kisiparosság. Kétségtelen, 
hogy amióta Bornemissza Ge/ában 
külön minisztert kapott az iparos 
társadalom, nőit az ip rosság h kin 

i télve s mindjobban tért hódit az a 
felfogás, hogy Magyarországnak — 

I agrár jellegének megőrzése melleit —

s fizetések Lédáiméban.
Tudjuk jól, hogy a mai idők

ben, amikor egy 80 pengős 
állás mint elerhe‘etlen alom 
lebeg az ifjúság nagy része 
előtt, nem túlságosan népszerű 
a fizetések fclemek.se mellett 
állást foglalni.

Mégis hozzányúlunk ehhez 
a kéidéshez a városi közkór
házzal kapcsolatban, mert ott 
valóban oly csekély fizetése
ket kapnak az orvosok, me
lyek egyáltalán nincsenek 
arányban azokkal a felelősség
teljes szolgálatokkal, melyeket 
napról-napra végeznek.

Csak példaképen hozzuk fel 
az elmebetegosztáiy egyetemi 
magántanár főorvosának havi 
fizetései, mely 162 pengő törzs

fi pécss törvényszék tegnap Iwzta meg 
ítéletét a jánoshalmai haszáskereszteseh 

bűnügyének ügyében.
A jánoshalmai körzet „vezérét" egy évi börtönre ítélték.

Jelentette a Baja-Bácska, 
hogy a betiltott kaszáskeresz
tes mozgalom jánoshalmai ve
zéreit Fekete Imrét, Sarok 
Antalt, Sarok Miklóst és Pász
tor Józsefet, két halasi határ
beli napszámossal, Ádám Ká
rollyal és Mészáros Kaszaport 
Mártonnal együtt a csendőr
ség letartóztatta és a pécsi 
ügyészség fogházába szállította. 

erősen iparosodnia is kell; ez az. 
iparosodás pedig csak a kisipar 
megerősödése utján történhetik.

Ez a hivatalosan is elismert irány
zat uj jövő kilátásait tárja B.ja vá
rosa és iparossága elé. De erre az 
uj jövőre elő is kell készülni és 
megfelelő helyet kell biztosítani az 
iskolának, műhelyeket berendezni s 
az iskolát szakképzett • gyakorlati és 
főhivatású tanerőkkel ellátni.

Meggyőződésünk, hogy városunk 
vezetősége és az. egész törvényhaló 
ság álérzi a felvetett kérdés fontos
ságát és hosszas kontemplálás he
lyeit aminél gyorsabb cselekvés te
rére lép.

fizetést és 47 P 30 fillér lak 
bért tesz ki.

De még feltűnőbb a kórház 
igazgató főorvosának hosszú 
szolgalat után élért havi 400 
pengős fizetése, mely igazan 
nincsen arányban azzal a rend
kívüli munkássággal, melyet a 
nagy kórház orvosi sebészi 
teendőinek ellátása és az ad
minisztráció okoz.

Minden helyi vonatkozástól 
eltekintve tesszük szóvá köz
érdekből, szociális érzésből a 
nagyon csekély fizetéseket s 
kívánatosnak tartjuk, hogy a 
törvényhatóság minél előbb 
gondoskodjék a közkórház or
vosainak humánus fizetéséről.

A pécsi törvényszéken ál
lam es társadalom törvényes 
rendjenek erőszakos felforga
tására irányuló bűntett vádjá
val szerdán került sor a já
noshalmai kaszáskeresztesek 
és pécsi társaik bünpörének 
a tárgyalására. A törvényszék 
Szíics tanácsa elé 16 vádlott 
került, rajtuk kívül még 74 
ellen folyik eljárás.

Az ügyészség vádirata sze
rint a vádlottak mar régebbi 
idő óta tagjai a Böszörményi
féle mozgalomnak, rohamosz
tagos csoportokat szerveztek 
és katonai egyenruhák felhasz
nálásával erőszakosan akarták 
az országban a hatalmat ma- 

' gulíhoz ragadni.
A vádlottak tagadták bü- 

I nösségüket. Azt beismerik, 
hogy rohamosztagokat szervez
tek. de szerintük azzal csak a 
pártfegyelmet akarták szolgálni 

1 és nem gondoltak a hatalom 
erőszakos átvételére.

A törvényszék az összes ta
nuk alapos kihallgatása után 
hirdetett ítéletet, amely sze
rint Fekete Imre vezért egyévi 
börtönre, Sarok Miklósi. Sa
rok Antalt és Ádám Károlyt 
három-hárem hónapi. Mészáros 
Mártont pedig egyhónapi fog
házra ítélte.

Súlyos büntetést, egy évi 
börtönt kapott a pécsi kaszás
keresztesek vezetője Kecskés 
Pál is.

Az ifidet ellen az elítéltek 
fellebbezést jelentettek be.

iusbati megkezdő
dik a te!eps«é$.

Először a rendelkezéste siló 
6 millió pengővel meg

a telepítési munkálatodat.

A képviselőhöz a felsöház 
által módosítással visszakül
dött telepítési törvényjavasla
tot másodszor is letárgyalta, 
az a jövő héten újra a felső
ház elé kerül s igy nincs aka
dálya annak, hogy a javaslat 
mielőbb törvényerőre emel
kedjék. Mint értesültünk, ju
lius első feleben már a vég
rehajtási utasítás már napvi
lágot is fog látni és nyomban 
utána megkezdődik a telepí
tés országos akciója. A föld
mi velésügyi minisztériumban 
több mint egy éve folyik már 
az előkészítő munka, elkészül
tek a kimutatások a földbir
tok megoszlásokról, a népsű
rűségről és a termelési viszo
nyokról. Először a rendelke
zésre álló 6 millió pengővel 
kezdik meg a telepítési mun-

fclemek.se
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

kálatokat és mindenütt azokat 
a földeket veszi át a minisz
térium, amelyek a legsűrűb
ben lakott és legrosszabb sor
ban élő községek határában 
vannak.

Évzárás és felvétel a reál
gimnáziumban.

Junius hó 25 én, csütörtökön 8 
órakor Tedeum, utána évzáró ün
nepély, amelynek műsorát az ének
kar és a zenekar számai, az igaz 
gató és Éber Sándor tanár előadá
sa, szavalatok és a jutalmak kiosz 
fása teszik. Junius 26-án, pénteken 
8 órakor jelentkeznek fölvételre a 
helybeli és vidéki tanulók az I. 
osztályra és beadják irataikat, a 
fölvételről másnap, junius 27 én, 
délelőtt 11 és 12 óra közt kapnak 
értesítést. Ugyancsak 26 án 8 órá
tól jelentkeznek fölvételre a II—VIII. 
osztályos vidéki tanulók, 27 én pe
dig, 8 órától 11 óráig, a helybeli ta
nulók. A fölvételi dij 40 P, a vízi 
sporttelep és egyéb mellékdíjak ösz- 
szege 6 P, a fölvételkor tehát ösz- 
szesen 46 P. fizetendő. Fizetése alól 
fölmenlés nem adható. Ez összeg
ből 30-P-t kell most mindenkinek 
megfizetnie, 16 P-t pedig a szep
temberi beíráskor. Az évi tandíj 65 
P. fizetendő az első öt hónapban 7, 
a másik öl hónapban havonkint 6 P. 
Az V. osztályra jelentkezők fölvétel
kor jelentik,, franciát vagy görög 
nyelvet óhajtanak e tanulni. Mind
ezekről bővebb értesítést az Értesítő 
utolsó oldala nyújt. Az igazgatóság.

Higiénikus tejtermékek :
vaj. sajt, habtejszln, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a R É D E Y - tejüzemben.

Gyakran visszatérő 
székszorulás.

rossz emésztés, vastagbélhurut, fel
fúvódás, oldalfájás, légzési zavar, 
szívdobogás, fejnyomás, fülzugás, 
szédülés és lehangollság esetén a 
természetes ,,Ferenc József" kese- 
rüviz gyorsan megélénkíti a gyomor 
és a belek működését, az emésztési 
rendbehozza, megszabadítja az 
emberi a kellemetlen érzésektől s 
tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. 
Számos kiváló orvos a 
Ferenc József vizet bélféregüzőku- 
ráknál is igen jó eredménnyel al
kalmazza.

Egy veszedelmes csempészbandát leplez
tek le, amely négy vármegyét — köztük 
Bácskát is elárasztotta csemzészett bolgár 

cigarettával.
A bajai pénzügyigazgatóság bravúros nyomozás után ár

talmatlanná tette a csempészbandát.

A bajai pénzügyigazgatóság
nak az utóbbi hónapokban 
feltűnt, hogy a Bácskát való
sággal elárasztották csempé
szett bolgár cigarettával.Ugyan
ezt észlelte a pécsi, kaposvári 
és szekszárdi' pénzügyigazga- 
tóság is.

Nagyarányú nyomozást in
dított a bajai pénzügyigazga
tóság ellenőrző osztálya Turjay- 
Rauschmann József főfelügyelő 
vezetésével és sikerült is a 
csempészbandát leleplezni, 
amelyről kiderült, hogy rövid 
idő alatt mintegy 24.000 drb. 
bolgárcigarettát hoztak forga
lomba, amivel óriási kárt okoz
tak a trafikosoknak és a

Dr. Latinovits Endre szolgabiró elmondja 
1929-iki angliai tartózkodásának egyik 

legszebb élményét.
Mary királyné magyar származására hivatkozva, kUlánös 

tetszéssel fogadta Latinovits Endre dr. levelét.
A vármegyeház palotájának egyik | 

csinosan berendezett hivatalos he
lyiségében lekötelező végtelen ked
ves mosolyával fogad bennünket dr. 
Latinovits Endre szolgabiró. Alig 
foglalunk helyet, máris felpattan 
előttünk az elegáns dohányzó kész
let és a finom cigarettafüst illata 
mellett rátérünk jövetelünk céljára. 

| Az Ajtra Biztositő R. T. j 

gg (Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, Á
' Olasz Állami Biztosító Intézet, magyarországi
|| leányvállalatának)

| bajai föügynöksége. á

a Baja, Haynald-utca 19. '

| Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, i 
á szavatossági-, autó-, élet- és )
4 járadékbiztosításokat. "

kincstárnak.
A csempészek vezére Bi- 

schoff József 40 éves bajai 
hajós volt, akit a [pénzügyigaz
gatóság büntetőparanccsal há
romezer pengőre Ítélt.

Bischoff azonban annak el
lenére, hogy a bajai pénzügy
igazgatóság nyomozó osztálya 
sok bizonyítékot gyűjtött el
lene, fellebbezéssel élt és tár
gyalást kért. Ez a tárgyalás 
most volt a bajai törvényszék 
előtt, amely elrendelte a nagy
arányú csempészésre vonatko
zólag a pécsi, szekszárdi, ka
posvári pénzügyigazgatóságok 
megkeresését.

Kedves Szolgabiró Uram nagyon 
szépen kérlek, mondj el valami ked
ves élményt angliai tartózkodásod 
idejéből.

S behízelgő, dallamos hangjárt ime 
ezeket mondotta el Latinovits dr. :

Amikor az év elején V. György 
angol királyt temették, — vissza
száll! emlékezetem az. 1929-iki ang

liai tartózkodásom egyik legszebb 
élményére, a gyönyörű Tudor-kora
beli windsori várkastélyba. Több 
havi kinntlétem alatt szerzett ked 
vés ismerőseim közül egyike volt a 
legkedvesebbeknek a windsori Major 
Poole is, aki háborús érdemei elis
meréseképp a várkastély udvarában 
az elhalt V. György királytól egy 
romantikus, zöldelő ampelopszisszal 
befultatott régi házat kapott aján- 

■ dékba.
Az idős őrnagy azóta már meg

hall. Családja akkor nagyban hoz
zájárult ahhoz, hogy oly széppé és 
feledhetetlenné tegye kinnti időzé
semet. A család és köztem a leve
lezés azóta is fennáll s mikor Her- 
czeg Ferenc f. évi január hó 22-iki 

j „Egy király ravatalára" citnü vezér
cikkét angol fordításban is elolvas
tam, ennek és a múlt emlékeinek 
hatása alatt egy, a legszivélyesebb- 
nek törekedő levelemnek kíséreté
ben e cikket is elküldtem a windsori 
Poole famíliának.

Az, hogy elsősorban az elküldött 
cikknek és talán levelemnek is fo
ganatja, — sőt legfelsőbb körben is 
mily sikere volt, — ime átadom 
néhai Major Poole leányának : Miss 
Mildred Poole nak válaszát fordítás
ban, amelyet ereklyeként őrzök.

Fordítás Miss Mildred Poole f. 
évi junius hó 1 én kelt és az ang 
liai The Woodside Old Windsor-hói 
irt leveléből.

Kedves Mr. Latinovics.
Gyönyörű levele és annak — 
„Egy király ravatalára" — cimü 
mellékletének elolvasása igen nagy 
élvezetet szerzett nekünk. Szívé
lyes sorait nagyon melegen kö
szönöm. Levelét ép akkor kap
tam kézhez Maud nővéremtől, 
amikor visszatérőben voltunk 
Windsorból. Ide három napra, 
szeretett György királyunk teme
tését mentünk megnézni.

Az ön, és országának hazánk 
iránt viseltetett együttérzése és 
rokonszenve annyira meghatott 
engemet, hogy levelét és annak 
mellékletét a királyné egyik palo- 
táhölgyének: Lady Airlie-nek to
vábbítottam el azon kéréssel, 
hogy mutassa meg azt a király
nénak.

A királyné a legnagyobb ér
deklődéssel és megelégedéssel vet
te tudomásul mindazt, amit irt a 
volt királyunkról.

Azt hiszem tudja, hogy Mary 
királynénak magyar ősei voltak 
és igy érthető, hogy különösen 
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ezért veit annyira érintve levelétől. 
Ezért is nyerte meg különös tet
szését az a simpátia, amit ön 
levelében kifejezett.

Hálás szívvel búcsúztunk Lalino 
vits dr. tói és arra kérjük, hogy 
tartsa meg továbbra is kedves ba
ráti viszonyát angliai ismerőseivel 
és írjon minél többet szegény meg
csonkított hazánkról, merthiszen 
mint a fenti példa is mulatja szent 
ügyet szolgál vele és csak igaz jó
barátokat szerez még a legmagya- 
rabb körökben is, akikre nekünk 
olyan nagy szükségünk van.

dr. L. P.

Garantált minőségű hab-tejszint 
lehűtve is Rédey-tejQzemben vegyen.

Egyhónapi fogházra 
ítélték a Globetrotter 
Krammer Józsefet.
Krammer József és János hamis 

mérlegekért kerültek a tegnapi na
pon a vádlottak padjára. Egy hód
mezővásárhelyi kereskedő jelentette 
fel őket az ügyészségén.

Krammerék azzal az érdekes vé 
dekezéssel állottak elő, hogy a kér
déses mérlegek nem tőlük valók, 
mert amikor a hódmezővásárhelyi 
kereskedőnek leszállították a mér
legeket, nekik raktáron nem volt és 
épen azért úgy kérlek kölcsön a 
bajai vaskereskedőktől.

URÁNIA
Junius 20, Junius 21, Junius 22. 
szombaton vasárnap hétfőn

FARKAS MIHÁLY
zseniális magyar rendező ragyogó francia filmje a

VARIETÉ
A szív, izgalom, szerelem és cirkuszi produkciók 12 f.

Főszerepben :

Anna Bella, Fernand Gravey és 
Jean Gavin.

Kiegészítő műsora meglepetés lesz.

HÍRADÓ!

A legnagyobb'derültség közepette 
tették meg a bajai vaskereskedők 
azon vallomásukat, hogy igaz ök 
már több Ízben segítették ki Kratn- 
meréket kölcsön mérlegekkel, de 
ők viszont máshol nem vásárolnak 
mérleget, csak Krammeréknál és 
igy mindig az ő gyártmányaikat 
kölcsönözték.

A törvényszék Krammer Józsefet 
1 hónapi, Jánost pedig 14 napi fog
házra ítélte. Az ítélet nem jogerős.

HÍREK.
— A magyar kőművesmesterek 

szakcsoportjának helybeli tagjait 
tisztelettel meghívja Zavaros József 
csoport alelnök a f. hó 26 án fél 7 
órakor az Iparlestület helyiségében 

I saját érdekükben tartandó tagérle 
; kezletre.

— Jánoshalmáról naponta 300 
mázsa cseresznyét hoznak fel. A 

: jánoshalmai gyümölcspiacon az 
l utóbbi napokban 300 mázsára emel- 
| kedelt a napi cseresznye felhozatal.

A májusi korai fajtából 780 mázsát 
szállítottak el, azóta hetipiacokként 
4—5 vagónos tételekben osztrák, 
cseh és lengyel piacokra. 20—65 
filléres áron vásárolják a cseresz
nyét a kereskedők a jánoshalmai 
piacokon.

— A kelettengeri orosz hadi
flottát megerősítik. A szovjet ha-

Forró nyár — könnyű ruhák — 
lobogó haji Most érvényesül 
csak igazán a haj könnyed 
hullámossága és ragyogása 
— most mutatkozik meg igazi 
szépsége, melyet a természet 
és a helyes ápolás adott meg.

Meseszép a frizura 
— kalap nélkül is!

ELIDA SHAMPOO BRUNETAFLOR

dikészülödését bizonyítja az a leg
újabb híradás, mely szerint a szov
jet mérnökök befejezték a kronsladt 
hadikikötő átépítését és modernizá
lását. A hatalmas munka 4 évig 
tartott. A hadikikötő modernizáld 
sóval kapcsolatban a hadi flottát 
is megerősítik és már 1937 ben 8 
uj csatahajói is 15 tengeralattjárót 
építenek,

— Gyomor-, bél- és anyagcse
rebetegségeknél, vérszegénység, 
sápadtság és lesoványodás esetei 
ben reggel éhgyomorra egy pohár 
természetes „Ferenc József** kese- 
rüviz az emésztőszervek működését 
kathalósan előmozdítja s igy meg 
könnyíti a tápanyagok vérbejutását.

— Félpencös nyári menetrend 
jelent meg. Az ismert Zöldmenet
rend ez alkalommal célszerű füzet 
alakban ötvenfilléres árban forga
lomba került. Ez az olcsó menet
rend valóban hézagpótló és nyara
lási idény kezdetén kellemes meg
lepetés a közönség számára, mert 
annak dacára, hogy csak fillérekbe 
kerül, egész részletesen tartalmazza 
a teljes magyar vasúti menetrendet, 

i közli lovábbbá a dunai és tiszai 
I hajózási menetrendeket is. A jól 
I olvasható és jó papiroson készüli 
; félpengős menetrendfüzet minden 

dohánytőzsdében és könyvkereske 
désben kapható.

— Lögyakorlat elhalasztása. A 
rendőrség kkzhirré teszi, hogy a f. 
hó 21 és 22 napjára hirdetett ka
tonai éles lövészet a sükiisdi lőté
ren elmarad.

— Allatvásártér és Epreskert utca 
sarkán levő volt Piczkóné féle üz
let és lakóház 24 én d. u. 4 kor a 
bajai járásbíróság 28 sz. szobájában 
elárverezlelik.

— A villamosmüvek sztrájkja 
fenyeget Párisban. Az alkalmazottak 
és munkások tiltakoztak az ellen, 
hogy az igazgatóság nem hajlandó 
követeléseiket teljesíteni. Az alkal
mazottak riadókészültségben vannak 
és ma este határoznak a munkabe
szüntetés kérdésében.

— Beverték tegriap egy helgrádi 
csehszlovák nagyáruház kirakatait. 
Ez. a tatanevü áruház veszedelmes 
versenyt támasztott a belgrádi ke
reskedőknek, Ualuk már régebben 
tiltakoznak a 1 onlturencia ellen. 
Egy szerb keieskedelmi alkalmazott 
követte el a kirakatbeverést. Letar
tóztatták. A rei dőrségen hazafias 
okokkal védekezett.

— Kerékpár igazolvány fény
képek I eggyorsabban és jutányosán 
készülnek Nesselróth fényképész
nél B.iján.

Kereskedőjétől kizárólag csak 
RÉDEY-féle VAJAT

kérjen, mert ez naponta 
háromszor frissen készül.

— Magántanulókat és pótvizs
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. tanító. Nagy gyakor'at, né
met nyelvtudás. Cím a kiadóban

Utcai 2 szobás 
lakás fürdőszobával 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet: Erzsébet ki

rálynéit. 2, házmesternél.

Laptulajdonos :
Dl KNÍZY LSH Ek.



4 BAJA-tíA^SKA junius 21.

Autóbusz menetrend
Mohács —Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a 
érkező vonatot || induló

Bácsalmás 
vonathoz.

felé

Km 1 Állomások 2

0 715 ír í! Bácsbokod vasútállomás rk. i 14 >5

3 725 Bácsborsód ]415

11 7.15 Gara községhatár f. ni. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 8" Gara kö -ágháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132"
25 825 j Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 84“ Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 9<IO Móriczpuszta f. m. 1240
39 9'" 1 Mohácsi iskola f. ni. 123"
42 915 Rihi f. m. 1225
48 V92:> éri.. Mohács dunapart i

d. j 1215

1S'-
18 —
32-

menetrend érvényes 1936. április 
nene* ■ i d / vt ü pontossággal közlekednek, 
jár t elmaradásáért felelősséget nem vállalok'.

Ssisjer János autóbusz vállal 
csAtaub 70.

Lágy baltázott fa .... P
„ ví^öiiy dorong . . . P 

Kemény ve W dorong . . p 
Ölenként házhoz szállítva!

Pottlarcd cement 
Üstökös fehér cem.

Kuígvürü Hódfarkú cserép 
Cementcsövek Hornyolt cserép 
Cemeotváiyuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LES.'UTis.KVOSRBB ÁR3AH KAPRA Té 

: \ Tina ,, (

", Iá’.?. menetrend május 15-tőí:

I Icrceg.szánló

frj»

I h'rct'H'./at •

Bpest, Sárbogárd

Nyomatott RalcaneU ás Goldb rfjer könyvnyomdáiéban Baia.

■— hím II . ............... ...

•>x
Wiesd Sángor és Fia

FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK
Iroda: H.ijnald u. 13. Fatelep: Sugovica part.

Telető- : 42 Telefon : 195

Háfehé? beremeeidi mész
Hagyszílárdságu portfandcemetit 

Dunakavics kopor ísfezigeteSö 
lej. s v?_>.,nban bármely alomásta és •uttapaiii rak
tárunkból minden mennyis'gbun h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése élőit saját érdekében 
kérje ajánlatunkat J

Hó szépen, jól es olcsón 
akar öltözködni

vékow 
vékony 
aprított

lágy dorong ölenként 
kemény sSerong 
lágyfa akésit

17
3©

3

p 
p 
p

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű líizifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható!

gzénkereíkedeim!
t Részvénytársaság

Bajai fiákja. Ferenctalt-tere 2. Telefon: 52.

ijjeü 

szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap o. u. nyitva 

junius 15t6l junius 22-ig

Or. GElRIfíÜER IÁK05

gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
a n¥omöbvAualat.

ruháit
isiraáitas»sa 

M«té Lajos 
férfi ssabónsl 

(Sugovicapart).
ICJKSa^iSMS.'-WgaBBpy

é< Goldberger
könyvnyomdája

iIeíö, foercieiHere 2. szám.

Bálas/ék, Uidi PLAKAT
fOLAM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


