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A Bajai Mentes Tűzoltó Testület
közgyűlése.
Mint már jelentettük vasárnap
délelőtt tizenegy órakor tartotta
Baja város Önkéntes Tűzoltó Tes
tületé dr. Knézy Lehel elnöklete
alatt évi rendes közgyűlését.
Dr. Knézy Lehel elnöki megnyi
tójában háromezer házat átlagban
(elszereléssel, bútorokkal, üzleti áruk
kal együtt tízezer pengővel számítva,
azok értékét harminc millió pen
gőre. 36.ooo kai. hold terménybeli
értékét tizennégy millió pengőre, a
bankokban heverő pénz és papírok
értékét két millióra, a szőlősgazdák
felszerelését egy millió pengőre be
csülve, 46—50 millióra értékelte azt
a közvagyont, melyre a bajai ön
kéntes és hivatásos tűzoltóság fel
ügyel.
Nagy tehát az a vagyon, melyre
a kisfizetéses tűzoltó ott a ference
sek templomának tornyában elhe
lyezett figyelő helyen őrködik; nagy
az a vagyoni érték, melyet adott
esetben a kiképzett tűzoltóság a tűz
elemi veszedelme ellen megóv.
A tűzoltóság jól szervezettségét
igazolja, hogy az 1935. esztendő
ben mindössze 27.ooo pengő kár
támadt; amelyből 24.000 pengő biz
tositás révén megtérült. A város
circa ötven millió pengőnyi értékét
alapul véve, a tűzkár a fél ezrelé
ket sem érte el.
Mindez annak a bizonyítéka, hogy
a tűzoltóság kellő időben, gyorsan
érkezett mindig a tűz színhelyére
és kellő szakértelemmel akadályozta
meg a tűz tovaterjedését.
A bajai tűzoltóság országos vi
szonylatban a legelsők közé tarto
zik, ami kétségtelenül Horváth Iván
főparancsnok, társelnök érdeme, aki
teljes szakszerűséggel, mérnöki pre
cizitással és kifáraszthatallan ambí
cióval és lelkiismeretességgel vezeti
a tűzoltóság ügyeit; a munkában
méltó társa vitéz Losonczy György,
ér önkéntes tűzoltók főparancsnoka,
bkí odaadással, |>érfatlan bajtársialsággal dolgozik együtt Horváth
Kánnal.
Meg kell külön emlékeznünk az
Önkéntes Tűzoltó Testület tiszti
gardájáról: vitéz LnSötICiy György,
H irgittM Lá|6», Molnár Afitálj Bh... u- Vazul, Heves Dénes, Mecseki
Antal, Babocsay Kfifölytól, kik párat
lan lolkHiMtteleMíttel WlfWltlk
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Helvben egv hónapra .
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Felelői ezerkeaztó én felelői kiadó i

kötelességeiket s mutatnak jó pél
dát az egész legénységnek.
A tűzoltói hivatás jelentősége nem
szórványos tüzesetek eloltásában
csúcsosodik ki, mert erre az igen
korlátolt létszámú hivatásos tűzoltó
ság is elegendő; hanem annak a
veszedelemnek az elhárításában,
mely nagy viharok füzei, egy eset
leges légi támadás alkalmával zudul
a városra. Erre kell jól kiképzett,
nagy létszámú önkéntes tüzoltósereg.
Ennek kiképzését szolgálja az
Önkéntes Tűzoltó Testület intézmé
nye. Az intézmény társadalmi s igy

LEHEL

rászorul a társadalom támogatására.
Az Önkéntes Tűzoltó Testület
pártoló tagjainak létszáma mind
össze kétszáz, akik legpontosabban
fizetik ugyan az évi három pengős
tagdijakat, azonban a tűz- és gáz
védelem tökéletes kifejlesztéséhez,
az. igy befolyt tőke igen csekély és
épen ezért kívánatos volna, hogy a
város társadalma fokozottabb mér
tékben támogassa az Önkéntes Tűz
oltó Testületet.
Különösen a háztulajdonosok ér
dekeit szolgálja az intézmény s igy
első sorban a háztulajdonosoknak
kellene pártoló tagokként belépni
az Önkéntes Tűzető Testületbe.

Megalakult az Országos
Földhitelintézet.
Vezérigazgató dr. Reményi-Schneller Lajos,
Baja város országgyűlési képviselője.
Magyarország agrárállam s
hitelélete kell, hogy ezt az
agrárjelleget figyelembe vegye
s ahhoz- alkalmazkodjék. A
kereskedelmi hitelnek egészen
mások a követelményei, lehe
tőségei és feltételei, mint az
agrárhitelnek.
Ezt a külön agrárjelleget
hivatott szolgálni az Országos
Földhitelintézet, mely a három
altroista jellegű pénzintézet :
A Kisbirtokosok Országos
Földhitelintézete, A magyar
Földhitelintézetek
Osszágos
Szövetsége és a Magyar Föld
hitelintézet fúziójából keletke
zett.
Különös jelentőséget ad az
uj pénzintézetnek, hogy a
kormány a maga földbirtok
politikáját csak a pénzintéze-

| ten keresztül akarja megvaló
sítani.
Az alakuló közgyűlés elnök
ké Pesthy Pál ny. igazságügyi
miniszter, nagybirtokost vá
lasztotta meg. Ugyanakkor
megválasztották az igazgató
ságot is, amely vezérigazga
tóvá Baja város országgyűlési
képviselőjét: dr. Reményi
Schneller Lajost választotta
meg. Ezzel a kinevezéssel
nemcsak a kitűnő szakember
került a megfelelő helyre, ha
nem azzal a helyes gazdasági
és szociálpolitikai érzékkel bí
ró kiváló politikus is kinek
munkásságától függ Magyaror
szág mezőgazdasági hitelének
s ezzel együtt egész közgaz
dasági életének újjáéledése.

megőrzésére alakult szövetség el
vesztette erejét s most már megerő
södve, a magunk erejébe bízva me
rünk beleszólni azokba a minden
jó érzésű embert mélyen sértő in
tézkedésekbe, melyekkel az utód
államok véreinket zaklatják.
Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy
a nemzet lelkét a végsőkig felhábo
rítják az igazságtalanságok s a kor
mánytól a legerélyesebb akciót kér
jük, ha lehet a nemzetközi akciók
szokásos formái között ; de ha ezek
az akciók nem segítenek, akkor a
casus belliig menő eréllyel.

Felesleges
rémitgetések.
A Bácskai Újság junius 24 iki
száma kellően meg nem fontolt s
bizonyára „nem illetékes forrásból”
hozta azt a hirt, hogy dr. Mojzeg.
János elmaradt képviselői tisztelet
dija és költségei iránt perli az el
itéit választási elnököket.
Először is még elitéit választási
elnökök nincsenek.
Azután pedig a képviselőség nem
hivatal, vagy mesterség, hogy abból
valakinek haszna legyen. A kép
viselő kiadásai megtérítésére tiszte
letdijat kap. Ha tehát nem teljesí
tett szolgálatot, munkát nem vég
zett, nem jár neki a tiszteletdij. A
képviselőnél nincs — elmaradt ha
szon, mert haszonnak nem szabad
lenni.
Ami már most a költségeket illeti,
nem tudjuk milyen költséget kép
zel a cikkíró ? A perköltséget meg
ítélték ? Hát van még másfajta költség is ?
A választással járnak bizonyos
megengedett költségek — ennek
megtérítését senkitől sem követel
heti a képviselő. Más költségnek
pedig nem szabad lenni.

Nyelvrendeletek, nyelvatrocitáiok.

— Beírások a városi elemi Iá
kólákban. A rendes b eirások ideje

már megszűnt az a kiváltságos hely
zet, mely az utódállamokat a nem
zetközi törvények éa igazság felrú
gására bátorította fel.
A nagyhatalmak egy árva kato
nát tím fognak harcba küldeni a
trianoni gazságok fentartása érdeké

Baja város területén működő áll.
feletni népiskolákban junius 26 At>
és 27»én lesz. Az állami elemi nép
iskolákban junius 26-án, 27-én dél
előtt 8—13-ig, a szenlistváni r. k.
népiskolában és az izr. elemi nép
iskolában ugyanezen napok hasonló
időszakában lesznek a beírások. Be

Nincs nap, hogy panaszok ne hal
latszanának át a határokon, azok
miatt a hatósági rendelkezések mi
alt, mely ekkel az utódállamok ható
ságai » trtagyrtrokát zhklat|ák, nyel
ttől, nérttíéthégMŐI akarják meg
fosztani s anyagilag tönkretenni.
éksettségünkben

ftétnáó

tnrtOk HfeiHk xaklatlaAt,

dé ffta

Eddig

ben.
A ktatiUtit, mint a

isákmány
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Női

Fürdő

harisnyák, keztyük,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Beiratkozások a bajai
Liszt Ferenc kör áll.
eng. városilag és
megyeileg segélye
zett zeneiskolában.
Junius 25, 26. és 27 én délelőtt
8—12-ig lehet beiratkozni a hegedű,
zongora, brácsa (viola) magánének,
gordonka (cselló) nagybőgő (gordon)
zeneszerzési és fúvós tanszakokra.
A beiratási dij szeptember hóban
is fizethető. Felvétetnek kezdő és
haladó növendékek.
Junius 25, 26 és 27 én délelőtt
8—12-ig történik a régi növendékek
beiratása is. Ha á régi növendék
elmulasztja a júniusi beiratást, nem
tarthat számot eddigi beosztására és
esetleges eddig élvezett kedvezmé
nyére.
Vidékről vasúton, vagy Mávauton
bejáró zeneiskolai növendékek ked
vezményes havi tanuló bérletjegyet
válthatnak.
Mindenről bővebb felvilágosítást
(nyomtatott tájékoztatót) mindennap
8—1-ig a zeneiskola igazgatósága
nyújt.
Karig Emil

zeneiskolai igazgató.

Ha újabb hőhullám
nem áll be, kedve
zőek lesznek Bács
kában a termés
kilátások.
Bacsbodrog vármegye gazdakö
zönsége érthető várakozásokkal te
kint a gazdasági évszak legfontosabb
állomása a gabonatermés eredmé
nye elé. A megyében mindenkor
fősulyt jelentett az agrárlakosság jö
vedelmi forrásai között a gabona és
tengeri termés.
A bácsmegyei nagytermelők és
Baja város bérlői egyöntetűen vall
ják, hogy a gabona, első sorban a
búza termés kilátások most még
egészen kedvezőek. Ha a közel

napok nem hoznak lényeges idő
változást, akkor valószínű lesz az is,
hogy a búzatermés minőség fajsuly
tekintetében is kitűnőnek számit,
bár ezt ezidőszerint pontosan meg
állapítani még nem lehet. Félő azon
ban, hogy ha újabb hőhullám jön,
vagyis az elmúlt heti forró időjárás
megismétlődik, a búza terméskilá
tásaira kedvezőtlen kihatású lesz.
Ugyanez a helyzet á rozs és a Ki
sebb mennyiségű árpa és zab ve
tésnél is, melynek sorsa azonban
már nem érinti olyan mélyen a
gazdákat.

A tengerivetés szinte terülelenkint
változik s igy egyelőre a terméski
látásokról jósolni érdemlegesen nem
is lehet.
Hogy az idei szőlőtermés milyen
lesz, az ezidőszerint még szintén
bizonytalan, de bizonyos károkat
már tapasztalnak a szőlőtulajdono
sok, legkivált azoknál a szőlőknél,
melyek a junius eleji, májusvégi hi
deg napokban bontottak virágot.
Ezekben kisebb fürtperonoszpora és
fakórothadás észlelhető, azonban
ez még olyan fokban lépett fel,
hogy a szőlők ki ne heverhetnék.

Újból eladták a már egyszer eladott
tengerit.
Tegnap tárgyalta a bajai törvény
szék Stéger József és Berger János
katymári lakosok bűnügyét.
A vád szerint a bajai Dömötör
és Holczer cég 110 mázsa morzsolt
tengerit vett Manesz János borsodi
lakostól, aki 160 mázsa csöves ten
gerit adott a cégnek fedezetül. A
cég a tengerit góréba rakva, cég
táblájával látta el, a górét lezárta
és a kulcsokat magához vette.
Stéger József és Berger János,
Manesz sógora, illetve apósa azon

bán a tengerit lemorzsolták és új
ból eladták Jáger Jánosnak.
A tárgyaláson a tanúvallomások
és bizonyítékok alapján a kir. ügyész
elejtette a lopás vádját és csak a
csalásért tartotta fenn.
A törvényszék ilyen értelemben
is hozott Ítéletet és mindkét vád
lottat 2—2 hónapi fogházra Ítélte,
de az Ítélet végrehajtását 3 évi
próbaidőre félfüggesztette. Az ítélet
jogerős.

Kötél általi halálra ítéltek két kémet;
négy társukra pedig súlyos fegyház
és börtöntetést szabtak.
Balassagyarmaton a budapesti m.
kir. honvédtörvényszék két napon
át izgalmas tárgyalás keretében tár
gyalta azt a nagyszabású kémkedési,
illetve hütlenségi bünpert, amelynek
szereplői pár hónappal ezelőtt ke
rültek a nyomozóhatóságok kezébe
A pernek eredetileg 7 vádlottja
volt, de Tresz Istvánt bizonyítékok
hiányában felmentették.
Biró János szakaszvezetőt kötél
általi halálra, lefokozásra, a honvéd
ség kötelékéből való kicsapásra,
Kovács Józsefet szintén kötéláltali
halálra, Mészáros Jánost 15 évi fegy-

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

házra, 10 évi hivatalvesztésre, Mé
száros Pált 2 évi fegyházra és 5
évi hivatalvesztésre, Torda Margitot 8 hónapi börtönre és Kocsur
Erzsébetet 3 havi fogházra Ítélte a
honvéd örvényszék.
Az elítéltek a bűncselekményt
úgy követték el, hogy jogtalan ha
tárátlépéseik alkalmával egy szom
szédos állam halárközegei szólítot
ták fel őket a kémkedésre. Pénzt
ígértek nekik, majd amikor már a
hatalmukban voltak, a magyar hatóságoknax való feljelentéssel fe
nyegették meg őket, ha nem akar

ják tovább folytatni a hazaárulást.
Sajnálatosan szomorú volt az a
körülmény, hogy a szomszéd állam
kémszervező közegei két fiatalkorú
leányt is rábírtak ilyen aljas és
gyalázatos munkára.
A határvárost állandó izgalom
ban tartotta a nagyszabású kémke
dési bűnügy és most nagy meg
nyugvással fogadták mindenütt, hogy
a törvényszék ilyen szigorú, de
igazságosan torolta meg a haza
elleni leggaládaba bűnnel, hazaáru
lással vétkező egyének bűneit. Az
Ítélet kihirdetése után a honvéd
törvényszék kegyelmi tanáccsá ala
kult át. A bejelentet perorvoslatok
folytán a legfelsőbb honvédtörvény
szék fog majd végső fokon ítélni a
' hazaárulók fölött.

Dr. Wermes József
ügyvédet a pécsi
Kamara törölte az
ügyvédek sorából.
Mint ismeretes, a bajai kir. tör
vényszék két ízben is elitélte dr.
Wermes József jánoshalmai ügyvé
det. A pécsi Ügyvédi Kamara már
az első feljelentés megtörténtekor
dr. Vermes ügyvédet az ügyvédi
gyakorlat folytatásától 3 hónapra
eltiltotta, mig most be sem várva
az Ítéletek jogerőre emelkedését,
végkép törölte a kamarai névjegy
zékből.
Dr. Vermes József ellen a két
eljáráson kivül, melyben már ma
rasztaló ítéletek is elhangzottak,
más eljárások is folyamatban van
nak.

— Gyomorhurutnál, gyomorsav
tultengésnél
és ffelbfifögésnél

reggel felkeléskor 1 pohár természe
tes ,,Ferenc József** keserüviz az
emésztőcsatorna tartalmát feloldja
és levezeti, a bélmiiködést elrendeli,
az anyagcserét megslénkiti és friss
közérzetet biztosit.

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.

Pontnsan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már fi pangótól,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Állatok etetésénél és baromfiak
nevelésénél nélkülöyhetetlen a

Emésztési gyengeség.

| Az Altra Biztoiitó R.T. I
B

(Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni,
Olatz Állami Biztoiitó Intézet, magyarországi
leányvállalatának)
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bajai főügynöksége.
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Baja, Haynald-utca 19.
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Elfogad: tűz-, betörés-,baleset-, ■
.
szavatossági-, autó-, élet- és
járadékbiztosításokat.

u

vérszegénység, lesoványodás, sápadt
ság, mirigybetegségek, akcémák,
lurunkulusok eseteiben a természe
tes „Ferenc József** keserüviz gyor
san szabályozza a belek annyira
fontos működését és a vért biztosan
felfrissíti. Az orvosi tudomány szá
mos vezérférfia meggyőződött arról,
hugy a valódi Ferenc József viz
mint alapos és kellemes hashajtó
mindig kitünően beválik, miért is
szoptató nőknél elválasztáskor ki
terjedten alkalmazzák.
Csak megbízható helyen szerezze be
tej- és tejtermékszükségletét.

Minden igényt kielégít:
RÉDEY

Felépült és már meg
is kezdte üzemét a
bajai ládagyár.
Száz embert foglalkoztat a
gyár teljes üzeme.

Baja város legutóbbi kisgyülése
elé Kun Domokos és Halász. István
hódmezővásárhelyi gyárosok láda
gyár felállítása iránti engedély ké
relmezésével fordultak Baja város
gyáriparának fejlesztése és a munkásviszonyok arra indították a vá
rost, hogy a kérelemnek helyt ad
jon.
Kun Domokos és társa nagy ap
parátussal hozzáfogtak a gyárépület
felállításához. A Dunaparton a Va
jas feltöltött területén az elmúlt
napokban készültek el a hatalmas
épületcsoport építési munkáival.
A gyümölcsexport céljait szolgáló
ládagyárat már azóta teljesen fel
szerelték és az amerikai tempóra
jellemzően most megtörtént az üzem
behelyezése.
A bajai ládagyár 80—100 embert
fog foglalkoztatni, ha teljesen üzem
ben lesz, ami a bajai munkaalkal
mak fokozása szempontjából is je
lentős.

HÍREK.
— Marschall Ferenc dr. állam
titkár diszpolgárságai. Mint érte

sülünk Marschall Ferenc dr. földmivelésügyi államtitkárt Mezőladány, Újkenéz és Benk községek
képviselő testületé nemrégiben dísz
polgárukká választották. A díszpol
gári oklevelet a 3 község képvise
lőtestülete most nyújtotta át ünne
pélyes külsőségek között Marchall
államtitkárnak.
— Ma avatták Serédi Jusztinján
dr.-t Magyarország bibornok-hercegprlmását Oxfordban a jogtu
dományok
diszdoktorává.
Ma

avatják Serédi Jusztinján bibornokhercegprimásl Oxfordban a jogtu
dományok diszdoktorává. Büszke
örömünnepe ez nemcsak a magyar
katolikus egyháznak, hanem az
egész igaz magyar társadalomnak,
mert magyar embert ért ez az

igazán nagy kitüntetés. Az ősrégi
világhírű egyetem a legelső magyar
emberek egyikének és az ország
főpapjának doktorrá avatásával úgy
érezzük, hogy nemcsak a tudós és
szentéletü főpapot, hanem Csonka
hazánkat is kitüntette ezzel a mai
diszdoktorrá avatással.
— Ősszel tovább folytatják a
kiscsávolyi templom-tér rendezé
sét. A kiscsávolyi templomtér ren

dezési munkálatai és a parkírozás
egyelőre szünetelnek. A tér jelen
legi képe, minthogy még kialaku
latlan nem egészen előnyös A mű
szaki hivatalban azt a felvilágosítást
adták, hogy a térrendezést őszszel
folytatják és fejezik be, mert a
nagy hőség a parkosítást lehetet
lenné teszi.
— Temetés. Ma délelőtt 9 óra
kor nagy részvét mellett temették el
Szentislvánon özv. Vass Pálné Far
kas Rozáliát, aki életének 70-ik
évében súlyos szenvedés után hétfőn
este elhunyt. Özv. Vass Pálnében
Nátz János hentesmester édesany
ját gyászolja.

TEJÜZEME.

— Galambtojás nagyságú, szeg
letes jég pusztítása Békésben
és Biharban. Békés megyében nagy

jégeső kezdődött tegnap délután öt
órakor. Kígyós községben az úgy
nevezett „ötök földeket", amelyek
kisemberek birtokában vannak, 1500
katasztrális hold területen teljesen
elverte a jég. Galambtojás nagyságú,
szegletes jégdarabok estek. Ez a
legkártékonyabb fajtája a jégverés
nek. A jégdarabok igen sűrűn estek
és mindent elpusztítottak. A gyulai
határban tízezer hold termését pusz
tította el a negyedórás jégeső. A
jég rengeteg apró baromfit agyon
vert.

fölözött

tej,

író

és savó,

amelyet házhoz is szállít a
R É D E Y TEJÜZEM.

— Beirás az állami polgári
leányiskolában. Az állami polgári

leányiskolában a behatásokat f. hó
26 án és 27 én d e. 8—12 ig tart
juk. A beíráshoz uj tanulóknál a
legutolsó iskolai bizonyítvány is
szükséges; az iskola régi tanulóinai
a legutolsó iskolai bizonyítvány, il
letve Tanulmányi Értesítő. Behatás
hoz 2 P. 50, felvételi dij 1 P. 70 f.
járulék, azonkívül filmdíj fizetendő.
A filmdíj a tandíjkedvezmény foka
szerint különböző, (annak 3 száza
léka,) de I. o. tanulónál egyöntetűen
1 P 20 f. Ezeken kívül az I. oszt,
tanulói Tanulmányi Értesítőért 70
fillér fizetendő. A hadiárvák és hadigyámoltak e dijak fizetése alól
mentesek. M. kir. állami polgári le
ányiskola igazgatósága.
— Már 70 szellemi inségmunkás dolgozik a városi felméré
seknél. A város felmérési munká

latok egyre gyorsabb mederben ha
ladnak előre. A munkálatoknál
alkalmazott szellemi munkanélküliek
száma, akik itt testi munkát végez
nek már hetven főre emelkedett. A
napi átiagdijazásuk 1 pengő 80
fillér.

Laptulajdonos:
Or. KNÉZY LEHU.

URÁNJA
Junius hó 24-én,
Junius hó 25-én,
Budapesttel egyidfiben I

Budapesttel egyidöben !

R É D E Y-féle vikkend sajt

a strandolók öröme.

Manczinger Sándor 13 éves tanuló teg
nap játék közben felmászott egy
magas széna kazal tetejére. A kisfiú
valószínűleg megcsúszhatott és igy
történt, hogy nagy ívben lerepült a
szénakazal tetejéről. Eszméletlenül
terült el a földön. A kihívott orvos
agyrázkódást állapított meg, kihívta
a bajai mentőket, akik a szerencsét
len kisfiút beszállították a bajai
közkórházba.
— Szegeden a város törvényha
tóságának kisgyiilésén Csallány De
zső szentesi muzeumőrrel töltötték
be a Móra Ferenc halálával két év
előtt megüresedett muzeumigazgatói
állást. Erre a tisztségre Csallányon
kívül Banner János dr. szegedi
egyetemi magántanár pályázott, de
a titkos szavazáson 10 szóval 16
ellenében
kisebbségben
maradt.
Ugyanezen a gyűlésen elhatározták
egy strandfürdő létesítését a szegé
nyebb néposztály számára.
— Katymárról jelentik:

0 az élet királynője
Rider Haggard világhírű regénye filmen 16 felvonásban.

Ezt követi:

A zenés filmek királya

ROBERTA
Ragyogó vígjáték 10 felvonásban.

NIRA00!

HMá. junius 25.

BAJA-BAG8KA

4

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.
Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

Bevárja a Bácsalmás felöl
érkező vonatot.

Km.

2

Állomások

1

Wiesel Sándor és Fia
fatermelök és TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda : Hajnald U. 13.
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715
755
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900

910
915
925

1

1425

érk

Bácsbokod vasútállomás

14‘5
1355
13«
1340
132u
13'5

Bácsborsód
•
Gara községhatár f. m.
Gara vasútállomás
Gara községháza
Csátalja községháza
Csátalja vasútállomás
Nagybaracska piactér
Nagybaracska rév (átkelés)
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
Ríha f. m.
v
érit. Mohács dunapart

1305
1300
1240

i

123°
1225
12'5

d.

Ezen menetrend érvényes 1936. április
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János

esetleges

autóbusz vállalat

CSATALJA 70.
•B

Lágy baltázott fa . .
m
vékony dorong .
Kemény vékony dorong .

p 16p 18.

Kutgyiirü
Cementcsövek
Cementvályuk

Á

Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával égetettmész

Portland cement
Uttököt fehér cem.
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag

W

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

j[j

^Grünhutéi Társa
Honnan?

<A

vékony lágy dorong inként
vékony kemény dorong
aprított lágyfa q-ként

I.SÉ hf
Szénkeretkedelmi
W
9 bd Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement
Dunakavics
köpor
falszigetelő
teljes vagonban bármely állomásra és « unaparii 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 é»
vasárnap d. u. nyitva
junius 22-tö! junius 29-ig
Dr. MAKRA-' LÁSZLÓ

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

9

57

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,
f
Budapest

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

32

Hercegszántó

5

20

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

42

9

26

Pécs, Budapest

8

15

13

19

14

01

/4

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

/6

47

Pécs, Bál a.szék, Baja

14

15

Hercegszántó

/8

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

19

58

18

55

23

41

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

55

23

08

Bpest, Sárbogárd

49

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart),

Hová?

7

7

p
p
p

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható I

gyógyszertára.

Indulás
óra perc

17
30
3

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

GYARMATI EMIL

A Máv. menetrend május 15-töl:
Érkezés
óra perc

tu

P 32 —

Ölenként házhoz szállítva!

Í

Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195

Telefon : 42.

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

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI
es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.
—M—— ,

Nyomatott Bakanek é« Goi db rget kAnvynvomdáJáb&n Baia,

