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*

Sf<srku8xtfl«é(l és kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERF 2 SZÁM

R*lalóa narkeaKtó ös falalóa kiadó >

D f. KNÉZY LEHEL
ELŰFlZErESf ARAK :

Halybun nagyudévr* 6 pengi
Helyben egv hónapra . 2 pengi

A 19-ik §. 
módosítása.
A trianoni békeszerződés 

legsúlyosabb paragrafusa a 19- 
ik, mely kimondja, hogy a 
szerződés rendelkezései csak 
egyhangú határozattal módo
síthatók.

Eszerint elég ha a közvetle
nül érdekelt nemmel szavaz, 
ezzel megtudja akadályozni a 
békeszerződés bármely rendel
kezésének változtatását. Esze
rint sohasem remélhetjük, hogy 
az utódállamok bármelyike is 
hozzájáruljon a trianoni szer
ződés olyan megváltoztatásé- I 
hoz, mely a határokat javunk
ra kikorrigálja. Ez a szakasz 
nyilván a háború lehetőségeit 
rejti magában, de megváltoz
tatása nem remélhető, ir.ert 
például elképzelhetetlen, hogy 
Anglia vagy bármely nagyha
talom kitenné magát annak, 
hogy a népszövetség szótöbb 
séges határozattal érdekei el
len való állásfoglalásra esetleg 
cselekvésre kényszerítse,

A 19. §-t azonban mégis 
módosítani kell, mert e nélkül 
a népszövetség teljesen elveszti 
létjogosultságát.

A 19, §-nak olyan módosí
tását képzeljük el, mely nem 
sértené egyik állam szuvere
nitását sem s mégis érvénye
sülni engedné a népek önren
delkezési elvét, ami tulajdon
képen alapeszméje a Népszö
vetség intézményének.

Ez a módosítás kimondaná, 
hogy nem kell egyhangúság a 
határozat érvényességéhez ak
kor, ha a békeszerződések 
területi rendelkezéseinek mó
dosítása iránt tesznek indít
ványt akként, hogy a javas
latban érdekelt országrészek 
lakói népszavazással döntse
nek területi hovatartozandó- 
ságukról.

Nem veszélytelen a béke
szerződés 19 ik szakaszának 
ilyen értelmű rriŐdoSításá Sérh, 
mert háFkf félvéthéfhé á gyar
matokra vonatkozóan a nép
szavazási indítványt s éiéH a 
módojiUst Icíféféíéttétt éSsfc

az európai államokra kellene 
korlátozni.

A magyar nemzet tudato
san készül a békés revízióra; 
s reméli, hogy nem keserítik 
el végsőkig erőszakolt akadé
koskodásokkal.

Sok a gyümölcs, —
de drága a cukor.

Az ország s egyben Baja 
városa is igen szép gyümölcs 
termést ért meg ; különösen 
szép termésünk lesz olyan 
gyümölcsösökben, melyek ízek 
készítésére alkalmasak. Nagy 
akadálya azonban az izek ké
szítésének a cukor igen ma
gas ára. Alig kell részletez
nünk a gyümölcsíznek mint 
neptápláléknak, de különösen 
mint a gyermekek kedvenc és 
égészséges eledelének fontos
ságát.

De rá kell mutatnunk a 
gyümölcsök belső, jobb érté- 
kesithetésének közgazdasági 
fontosságára is, ami kellő 
mennyiségű izek készítése és 
befőzése nélkül alig képzel
hető.

Mindezekre tekintettel kívá
natos volna, hogy mozgalom 
induljon meg akár társadalmi 
utón, akár hivatalos hatósá

Nagyszabású keretek között 
vasárnap ünnepli a Bajai .IpartéStülét 
fennállásának félszázados jubileumát. 
Ezúttal adják át a két kitüntetett iparosnak az Iposz 

elismerő oklevelét.

Az idén ölven esztendeje, hogy 
a Bájai Iparteátület megalakult és 
működését megkezdte. A bajai ipari 
életnek már félszázad előtti fejlett
ségét bizonyítja ez a momentum s 
az örvendetes jubileumot vasárnap, 
junius 28 án nagyszabású keretek 
között fogják megünnepelni. A je
les jubileumnak majdnem egészna
pos programja van. Éíen az ünnep
séget! a höípörii is képviselteti 
Hiágát.

Az ünnepély reggel 8 órakor 
az IpaHestíilét székházábati a Vefl- 

fdgádhtfisdváf mdídlfi. R$g

De ha végsőkig feszitik a 
húrt, a türelmetlenség, az elé
gedetlenség könnyen vezethet 
robbanásra, melynek egyetlen 
képzelhető levezetője a saját- 
kezüleg végrehajtott revizió.

gok, vagy a törvényhatóság 
utján olcsó cukor beszerzése 
iránt.

Baja városában mintegy hat
ezer családot feltételezve csa
ladonként átlagban öt kg. cu
kor volna szükséges befőzés 
céljaira. Ehhez képest kivá- 

| natos volna, hogy a város 
| polgársága részére 3000 mé- 
l íermázsa cukor 50 százalékos 
adókedvezménnyel utaltassák 

, ki azzal, hogy családonként 5 
kg ot befőzés céljaira bárki 
igényelhet. Négy tagnál na
gyobb létszámu családok s il
letve háztartások 10 kg-ot igé
nyelhetnek.

A befőzési szezon vége után 
netán megmaradó cukor a zöld 
kereszt mozgalom mintájára 
legyen értékesíthető az igazolt 
szegény, gyermekes családok 
részére.

gél 8 óra 45 perckor istentisztelet 
a belvárosi plébánia templomban. 
Délelőtt fél 10 órakor lesz az Ipar
testület székhazának felszentelése. 
Végzi dr. Gonczlik Kálmán ap&i- 
plebános.

Délelőtt 10 órakor az Ipartestül^ 
előadási termében diszközgyütésté 
hívták egy >e a tagokat é§ a vfitos 
közönségét.

A diszgyülés programja : HisZek- 
é^y. Énekli a Bajai Daloskor. Ün
nepi megnyitóbeszéd. Mondja Pes- 
llíka Ferétíc ipartestületi elnök. ÜJ- 
m miffliraiöR. aé ipihsiwm

TJtffll Ml BHiiUJ

ötvenéves fennállásának történetét 
ismerteti dr. Ernszt Lajos ipartestü
leti ügyész. Az Iposz. elismerő ok
levelét a kitüntetett kél bajai iparos 
Wagen blatt József asztalos és Bugyi 
Mihály fazekas mest< r részére szin
tén a diszgyülésen adják át, mely 
Pestuka elnökzáró soraival, illetve 
a Bajai Daloskör énekével a Him
nusszal fejeződik be.

Délben 1 órakor diszebéd a szék
házban. Teritek ára 2 50 pengő. Á 
díszközgyűlésen és a diszebéden 
való részvételt is előre be kell je
lenteni.

Mi az oka, hogy a 
két hetes hajas 

fürdőszezonuak már 
négy halálos 
áldozata van.

Megdöbbentő jelenséggel áílühk 
szemben. Az alig kéthetes bájai 
fürdőszezonnak már négy halálos 
áldozata van. Ez a szám olyan ijesz
tő kérdőjelként mered elénk, hogy 
nem lehet mellette könnyedén el
haladni, mert önkéntelenül azt a 
gondolatot ébreszti, hogy valahol 
mulasztásnak kell lennie.

Sajnos, a mulasztás valóban fenn
áll — még pedig a közönség részé
ről. Van a bajai közönségnek egy 
remek tulajdonsága, hogy az életé
ért elsősorban nem saját magát, ha
nem a hatóságot érzi felelősnek. 
Számtalanszor hallottuk a panaszt, 
hogy a rendőrség Boha nincs jelen 
a vizibaleseteknél. A kritizálok ugyan
akkor nyugodt lélekkel elfelejtik, 
hogy a nemtörődömség a könnyel
műség ellen még egy ezred rendőr 
sem nyújthat védelmet.

Baján a fürdőterületeket évről 
évre pontosan megazabályozzák, ép
pen a Dunapart fürdésre sok fietyén 
vészélyeá yolta füléit. A közönség 
öionbah nagyobb részben ügyit 
ijedi vet a saját tésli biztonságát és 
életet védeni szolgáló rendelkezé- 
sekte, köVefkeZetesfeu felkeresik a 
veszélyeztetett területeket aminék 
szomorú ára ázután a halálos füf- 
cMz^sék ésefé.

A íurcfözőknek mindenképen áz 
VÖIHS ii. Htígf 8 RljelíMt
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Női Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

fürdőlerületeket látogassák. Külö
nösen az édesanyákat a szülőket 
figyelmeztetjük, hogy felügyelet nél
kül és nem kijelölt területekre gyer
mekeiket fürdeni ne engedjék. Baj 
esetén a mentés a fürdésre kijelölt 
területen sokkalta valószínűbb, mert 
a rendőr első sorban ilt köteles vi
gyázni.

Kétségtelen, magunk is tapasztal
tuk, hogy a rendőrkapitányság min 
den lehetőt elkövet a balesetek 
megakadaiyozásása ; az alig negy
ven főnyi rendőrlegénységnek már 
majd minden nélkülözhető tagját a 
fürdőterületeken állítják sorompóba, 
de nem szabad figyelmen kívül 
hagynuuk, hogy a belterületek köz
biztonságáért ugyanakkor változat
lanul felelősek. Az pedig mégis el 
képzelhetetlen, hogy az elégedetlen
kedők megnyug atására.azaz elsősor
ban a balesetek biztos kikerülésére, 
minden könnyelmű fürdőző mellé 
egy rendőrt állítsanak csak azért 
mert az illető a rendőr azaz a ha
tóság felelősségére hivatkozva, nem 
hajlandó magára vigyárni.

Ma vendégszerepel 
Baján Békeffi és a 

Hscsek Sajó pár.
Bajára érkezett Békeffi László, 

Herczcg Jenő és Komlós Vilmos, 
az ismert humoristák, akik ma este 
lépnek fel a Nemzetiben.

Az est rendezősége ezúton kéri 
fel közönséget, hogy az előadás kez- 
dJte elölt néhány perccel foglalja 
el helyeit, mert a nagy érdeklődés 
fo'ytán tartani lehet a torlódástól.

A humor a kacagás a szellemes
ség e három kiváló művészének 
műsorán bohózatok, tréfák, párje 
lenetek konferanszok és a hallatla
nul mulatságos Hacsek és Sajó jele
netek szerepelnek és teljes előadást 
töltenek ki. A műsor azonos azzal 
műsorral, amelyet Békeffi László, 
Herczeg Jenő és Komlós Vilmos 
játszottak el a Kormányzó előtt 
nagy sikert aratva.

Budapesten öntik már Jelky András 
bajai szobrát, de a szobortér rendezésé

vel csak össze! készülnek el.
A Mátyás király-tér részben fel

dúlt, részben már megmunkált álla
pota most már világosan elárulja, 
hogy ott valami készül. Jelky And
rásnak, a világhíres bajai magyar
nak szobrát övező érdekesen ki
képzett betonöntvény is elkészült. 
De elkészült és már használható ál
lapotban vannak a tér uj beosztó-' 
sával létesített utak és gyalogjárók 
is, úgy hogy a közlekedés most már 
újra zavartalan a forgalmas terüle
ten. A gyökeres átrendezés, illetve

Harmincezer pengős sikkasztást leplezett 
le a jánoshalmai csendőrség a Szeszfőzde 

Szövetkezetnél.
A sikkasztok meghamisították az üzleti könyveket.

Nagyarányú sikkasztás bűnügyé
ben nyomoz, a jánoshalmai csendőr
ség. A Jánoshalmai Gyümölcsérté 
kesitő Szövetkezet igazgatósága sik
kasztás címén feljelentést tett isme
retlen tettes ellen.

Néhány héttel ezelőtt ugyanis fel
tűnt a Szövetkezetben, hogy a for
galom növekedése ellenére a bevé-

■ telek egyre kisebbek lesznek.
Az ügyben összehívták az igaz 

! gatóságot, amely először arra gon
dolt, hogy üzemi hiba történt. A 
vizsgálat azonban semmiféle hibát 
nem talált. Ezután a szállítások át- 
vizsgálásáia kerüli a sor. Amikor 
ez sem vezetett eredményre, elren

Olasz-orosz-japán ellentétek a montreuxi 
* értekezleten.

Megindult a három ország között a harc a Fekete tengerért.

Emlékezetes, hogy Törökország 
a népszövetségi fórumok elé vitte a 
Dardanellák tengerszorosának meg
erősítését. Olaszország ez ellen a 
terv ellen tiltakozni fog, mert sze

a szépészeti és parkosítási munkákra 
az ősz beállta előtt már nem kerül 
sor, mert a jelenlegi nagy hőség és 
valószínű az egész nyári időszak 
sem lesz alkalmas a gyepesítésre. 
Ezzel a munkával tehát egyelőre 
várni kell.

A Medgyessy Ferenc intézte és 
a hozzávaló talapzattal négy méter 
magas bronzszobrot Budapesten 
most öntik és rövidesen elkészülnek 
vele. A monumentális szobor érté
kes műkincse lesz Bajának.

delték a rovancsolást. A pénztárnál 
sem mutatkozott hiány s csak ami
kor a könyvek átvizsgálására került 
a sor, derült ki, hogy az üzleti 
könyveket meghamisították.

Nagyobb tételeket nem vezetlek 
be és hamarosan kiderült, hogy 
körülbelül 30.000 pengővel károsí
tották meg a Szövetkezetei, amely 
mint ismeretes, a jánoshalmai gaz
dák alakulata.

A csendőrség az ügyben már be 
fejezte a nyomozást és az ír; tokát 
áttette az ügyészséghez. Az ügyben 
rövidesen igen érdekes letartózta
tások várhatók.

rinte a török terv orosz befolyás 
alatt készült és az egész Fekete
tengert elzárná Oroszország és Tö
rökország számára. Ennek pedig az 
lenne a veszélye, hogy a szovjet 

zavartalanul készülhetne a Feke e 
tengeren haderejével és bármikor 
megtámadhatná a Földközi tengeri 
olasz flottát.

Olaszországon kivül Japán és 
Anglia is ellene vannak a Darda
nellákkal kapcsolatos terveknek.

A tegnap megtartott monbeuxi- 
értekezlet foglalkozott tüzetesen a 
kérdéssel. Az ülésen Litvinov orosz 
megbízott javasolta, hogy tiltsák 
meg azt, hogy a hadviselő államok 
bejussanak a Fekete-tengerre.

Az értekezlet ma és holnap még 
folytatják.

Japán az orosz követelé
sek ellen foglalt állást.

A Dardanellák megerősítésével 
kapcsolatban Japán támogatja Tö 
rökország követeléseit a tengerszo 
ros egyezmény módosítása ügyében, 
de egyúttal azt kéri, hogy változ
tassák meg a török egyezményter
vezetnek azt a szakaszát, amely a 
tengerszorosokon a szovjet hajók
nak is nagyarányú átkelési lehető 
ségeket biztosit.

RÉDEY tejüzemének vaja országos hirü. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VAJAT.

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 beiralási 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 a régi növendék 
elmulasztja a júniusi beiratást, nem 
tarthat számot eddigi beosztására és 
esetleges eddig élvezett kedvezmé
nyére.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.________ ______

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó érájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pangötöl.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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| Az Altra Biztosító R.T. |
I(Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni, & 

Olaiz Állami Biztositó Intézet, magyarországi
<í> leányvállalatának)

|| bajai föiigynöksége. j
„ Baja, Haynald-utca 19.

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, 
szavatossági-, autó-, élet- és 

járadékbiztosításokat.

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.

Agyonlőttek a finán
cok egy decsi gazdát.

Kedden délután két pénzügyőr 
Decsen ellenőrző körútját végezte. 
A fináncok állítólag kissé italos han
gulatban rászóltak a gazdára, aki 
a patkoló kovácstól távozóban ko
csijával elfogta a fél úttestet. A 
pénzügyőrök és a gazda között 
vita keletkezett, egyikük elővette a 
pisztolyát és a közelben álló Deák 
János nagygazdára — mivel az a 
gazda pártját fogta, rálőtt. Deák 
Jánost két haslövés érte és a szek
szárdi kórházban belehalt sérüléseibe.

A lövöldöző finánc szintén a kór
házba került, mert azt meg baltá
val a térdén sebesitették meg.

HÍREK
— A város képviselete az Ipar

testület jubileumán. Azon a nagy
szabású ünnepségen, mellyel az 
Ipartestület ötven esztendős fenn
állási jubileumáról emlékezik a kü
lönböző hatóságok és érdekképvi
seletek sorában a város vezetősége 
is megjelenik. Dr Borbiró Ferenc 
polgármesterrel az élen, a város 
valamennyi főtisztviselője bejelen
tette részvételét.

— Uj bajai rajztanár. Puskás 
Klári, dr. Puskás Dezső h. polgár
mester leánya a budapesti képző
művészeti főiskolán tegnap • jeles 
eredménnyel megszerezte a közép 
iskolai rajztanán képesítést. A leg
fiatalabb bajai rajztanár igazi mü- 
vésztehetség, aki már eddigi mun
káival is azt igazolta, hogy komoly 
értéke lesz pályájának.

— Madarasi küldöttség vitéz 
dr. Bajsay Ernő alispánnál. Ma
daras község népes küldöttsége 
tisztelgett ma dr. Horváth Antal 
községi főjegyző vezetésével vitéz 
dr. Bajsay Ernő alispánnál. A kül
döttség kútfúrásra 1000 pengő se
gélyt kért, mely összeget az alispán 
méltányolva a küldöttség áltál elő
adottakat, a község számára ki is 
utalványozta.

— Két francia katonai repülő 
gép katasztrófája. A cherbourgi 
katonai repülőtéren szerdán súlyos 
szerencsétlenség történt, amikor négy 
vizirepülőgép gyakorlatra felszállt. 
Két vizirepülőgép mintegy 200 rné 
tér magasságban összeütközött. Mind 
a két vizirepülőgép lezuhant és szi
lánkokra zúzódott. A repülőgépen 
ülő öt katonai repülő szörnyethalt.

— Ma temetik Surányi Miklóst. 
Ma délután temetik Budapesten 
Surányi Miklóst a kiváló magyar 
Írót, akinek halálával a magyar iro
dalmat súlyos veszteség érte. Su
rányi Miklóst Bittér Illés clairvausi 
apát, az iró egykori tauára fogja 
temetni.

Reggelihez, uzsonához megbízható 
URADALMI TEJET 

használjon. Higiénikus palackokban 
házhoz is szállít a Rédey tejüzem.

— Bélrenyheség és kínzó fő
fájások, a máj és epeutak bántál 
mai, gyomor és bélhurut, aranye- 
res bajok és és a végbél megbete
gedései esetén a természetes 
„Ferenc Jóisef" keserüviz gyorsan 
és biztosan megszünteti a hasiszer
vek pangását.

— Elhalasztották a vármegye 
júliusi üléseit. Bácsbodrog vár
megye törvényhatósági bizonyságá
nak júliusi kisgyülését, valamint a 
közigazgatási bizottság ülését, amint 
ma arról bennünket értesítettek, el
halasztották. A gyűlések elmaradá
sának oka dr. apatini Fernbach 
Bálint főispán gyengélkedése.

— Te Deumok az iskolákban.
I Ma délelőtt tartotta iskolaévzáró 

Te Deumját a belvárosi plébánia 
templomban a Ciszterci Rend reál
gimnáziuma. Az ünnepi nagymisét 
dr. Torday Ányos igazgató mon

dotta. A zenésmisén Lovas Andor 
karnagy, az intézet ének és zene 
tanára vezetésével a gimnáziumi 
énekkar közreműködött. A Te De- 
umot követően volt a bizonyítvány 
osztás a gimnáziumban. Ugyancsak 
ina fejeződtek be a képesítők az 
érseki tanitónőképzőben és az elemi 
iskolában ma volt a bizonyítvány 
oszlás. A többi iskolákban ugyan 
csak ma tartották a Te Deumokat.

— Mégis megtartják városi kis- 
gyűlést. Az első verziák szerint 
úgy volt, hogy Baja város nem tart
ja meg júliusi kisgyülését, ami ép
pen két hónapos pauzát jelentett 
volna. A terv azonban megválto
zott, mert a városi kisgvülést mégis 
összehívják, azonban az időpontját 
egyelőre még nem állapitolták meg.

— Magas vérnyomásnál és vér
keringési zavaroknál reggel éh 
gyomorra egy ki pohár természetes 
„Ferenc József** keserüviz nagyon 
jót tesz, mert a beleket minden meg 
erőltetés nélkül csakhamar kiüríti, 
az anyagcserét biztosan felfrissíti és 
igen kellemes közérzetet teremt.

— A budapesti uj távbeszélő
névsor megjelent. A távbeszelő 
állomások eddigi öt-jegyű hívószá
mai hat jegyűre alakíttattak át. Az 
uj hívószámok f. hó 28 tói kezdve 
érvényesek. Az uj névsort a posta
hivatalban a táviró és távbeszélő 
rendezőnél (1. em. 35, ajtó) 5 pen 
gőért megrendelhető, Egy példány 
betekintés végett a postahivatal fel

vételi csarnokában 1. sz. ablaknál 
1 a közönség rendelkezésére áll. A 

postahivatal kéri a közönséget, hogy 
f. hó 28 tói. kezdve már az uj meg
változott hívószámmal kérje beszél
getéseit.

P É D E Y-féle vikkend sajt
a strandolok öröme.

SPORT.
Bsja komb. - Szek- 
szárd Nagymányok 

kombinált.
Vasárnap a Szekszárdi SE. sport- 

j ünnepélyt rendez, melyre meghívta 
! Baja város komb, csapatat egy TSE 
I —NSE komb. mérkőzésre. Igen ni- 
; vós és erős mérkőzésre van kilátás, 
, mivel a TSE-—NSE. együttesen igen 

nagy játékerőt képvisel.
A bajai csapatot több egyesületi 

vezetőségi tag és drukker kiséri át 
Szekszárdin. Dr. Heneráry szöv. 
kapitány a hajai csapatot ma állítja 
össze. Az összeállítást a holnapi 
számunkban közöljük.

A TSE vezetősége a mérkőzés 
után bankettet rendez a vendégek 

i tiszteletére.
i__ . . ___________ . —

Laptulajdonos :
Oi. KMÍZV LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé
érkező vonatot. || induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘P51 Bácsbokod vasútállomás érk 1425
1

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 80° Gara községháza 134°
24 820 Csátalja községháza 132"
25 825 Csátalja vasútállomás 13>5
28 8’5 Nagybaracska piactér 1305
29 8w Nagybaracska rév (átkelés) 13“
34 900 Móriczpuszta f. rn. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225
48 925 érk. Mohács dunapart i. d. 1215

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifakereskedök

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195.

g vékony lágy dorong őknkénl 17 P 
vékony kemény dorong 30 P
aprított lágyf® o-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagaiacsonyabb 
napi árért kapható !

Ssujer lábos autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

i Lágy bsltáwít fa .... P 16'— $ 
í „ vékotty dorong . . . P 18— J 
; Kemény vékony dorong . . P 32'— !

Ölenként házhoz szállítva! tj;
i Kutgvürü HOdfarku cserép Portland cement R 

Cementcsöveic Hornyolt cserép üstökös fehér cem. W 
l Cementváíyuk Fával égetettmész Elszigeteld lemez R 

Kátránypapir és minden más építőanyag n
. LEGJUTaHYCsSBBB ÁRBAN KAPHATÚ I;

! Mnhu£és I
A Máv. mgnefretid május 15-töl:

Sséíikereikedelmi
W tt I Ifi S Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész
Hagyszilárdságu portla^dcement 

Dimakavlts kapor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben í; á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tort 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 22-től junius 29-ig 
Or. MAKRA'.' LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

Érkezés Honnan 7 Indulás
Hová?óra perc óra perc.

“T
7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

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. Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

/4 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Bája, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

Í6 47 Pécs, Bálaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

28 27 Herce -g'.z.antö 14 38 Gara

(8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
bálaszék. 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 08 Bpest, Sárbogárd 23
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESD
A HVÜMOAVÁLLALAT.

Ha szépén, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).
n-"'Tnr iniirrTTiiiiiiaaiwiiiaiiiii i miifnrrr™i™wi

Bakanek e. Mdberger
könyvnyomdája

Baja, Ferersciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nvemaintt Balcanek Aa Goldb i0er lc& dÁMfoan Basa,


