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K N É Z V

líHP.ykékig, is barázdáig. sí ipari

piühelyekig. Közmunkákat terem
felt, szabályozta a legkisebb mun
kabéreket s a főld|)ír|pkppl|ljká, a
védettség bevezetésétől kezdve a
felepilési
hilbi»opáqyi rfforfflig
talpra állította a fpld népét.
Nehéz időkben, nehéz körülmé
nyek között nagy dolgokat valósí
tott meg Gömbös Gyula. Fanatikus
jiitlel, fiatalos lelkesedéssel, de a
haladó konzervativizmus bölcs meg
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zetmentő szükségességét és szavát
megértette a nemzet. Most pedig,
amikor a kormányzói elismerés a
legnagyobb magyar kitüntetéssel ju
talmazza meg Gömbös Gyula fá
radhatatlan és eredményes műkö
dését, a nemzet egyeteme áll tisz
telegve a kormányelnök előtt. Ötül
a magas kitüntetésnek, mert tudja
és val|ja, hogy a kormányzói kegy
jól kiéidemelt jutalom. Jutalom,
elismerés, amely további újabb mun
kára, alkotásokra ösztönöz.

Eredmények, sikerek
jutalma.
A lábadozó Gömbös Gyulát, aki
nek bele gágya felé aggódó szere
tettel figyelt az ország s őszinte
örömmel fogadta egészségi állapo
tának javulásáról szóló kedvező hí
reket. A napokban két nagy kitün
tetés érte. Nagytétényi otthonában
meglátogatta a kormányzó, majd a
legnagyobb magyar kitüntetést, a
Magyar Érdemrend nagykeresztjét
tűzte mellére.
A kormányzói elismerésnek ezt a
kettős megnyilvánulását örömmel
fogadta az egész ország, mert a
valóságos, az igazi érdem megjutalmazását látja benne. Az ön lelkes
hazaszeretettől áthatott lendületes
tevékenységéi — igy szól a magas
kézirat egyik mondata — a lehető
ség keretein belül siker kisérte ;
mutatja ezt a páratlan érdemleges
munka is, amelyet az országgyűlés
a most berekesztésre került első
Ülésszaka alatt számos nagyfontosságu törvényjavaslat letárgyalásával
végzett.
Közel négy év munkáját foglalta
össze ebben a mondatban a kor
mányzó és összefoglalta az ered
ményekre mutatva a magyar töme
gek véleményét is. Mert a magyar
társadalom világosan és elfogulatla
nul fudja és vallja, hogy Gömbös
Gyulának és kormányainak négy
éves munkája nemzeti értéktermelő
munka volt. Kül- és belpolitikai vo
natkozásokban egyaránt.
Gömbös Gyula külpolitikája lég
nagyobb sikerét a római egyez
ményben érte el. Kiszabadította
hazánkat a trianoni elszigeteltség
ből, politikailag éppen úgy, mint
gazdaságilag. Keresztény, nemzeti
alapokon nyugvó népi szociálpoliti
kája az erpbervédelem helyes szol
gálatával lenyúlt a tömegekhez, a
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fontoltságával és alaposságával küz
dött a magyarság anyagi és erkölcsi
helyzetének megjavitásáért, N gy és
komoly reformokat hozoft s emel
lett biztosította és fejlesztette a tár
sadalmi rendet, a gazdasági nyu
galmat, a politikai állandóságot.
Hirdette a nemzeti egység nem

Miskolczy László második lett a budapesti
Margit-hid átalakítására benyújtott
pályázati terveknél.
Miskolczy László mérnök a
bajai születésű tehetséges mű
építész neve már nem egyszer
szerepelt az érdeklődés hom
lokterében. Több értékes mű
alkotás terelte az irányadó
kritika figyelmét Miskolczyra,
aki sikeresen indult pályáján
újabb eredményt ért el.
Budapest székesfőváros az
elmúltban pályázatot hirdetett
a Mardit-hid átalakítási mun-
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A Budapestre való

igyek-
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2 pangd

a vidéken ; kétségtelen, hogy
a családos közalkalmazott gyer
mekeit jobban tudja Budapes
ten magasabb kiképzésben részesittetni, mint vidéken ; más
részt a jobb anyagi ellátás
csábítja a vidékieket Budapest
re.
A magasabb kultúra, a több
szórakozási alkalom vonzó
erejéről nem is szólunk.
Mindezek olyan tényezők,
melyeket jogosan vehet figye
lembe a kormányzat s csak ör
vendünk azon, hogy Kozma
Miklós belügyminiszter a 33-as
bizottságban a rendőrlegény
ség létszámának emelésével
kapcsolatban bejelentette, hogy
a vidéki szolgálatban kiváló
nak bizonyult legénységből
fogja főként felemelni a fővá
rosi létszámot.

vésben erkölcsi és anyagi szempontok iáimnak KérgestKétségtelen ugygpé, hogy a
sninden
kiváló közalkalmazottnak to
vább képzésre, lfQDe§?ég?i
megmutatására, egy p?óyq! $1$menetele biztosítására sojck^l
több alkalom kínálkozik Bu

Bácska fejlődéstörténetében soká
nevezetes esemény marad a kétna
pos mélykúti ünnep. E napokon,
junius 28 és 29 én a szinmagyar
község vendége volt gróf Ziehy
Gyula kalocsai-bácsi érsek, azj egy
házmegye főpásztora, dr. apatini
Fernbach Bálint főispán, vitéz dr.
Bajsay Ernő alispán, vj|éz Bozóky
Gyula ezredes, dr. Wiederkehr Jó
zsef prelátus kanonok, Mihálovics
Zsigmond az Akció Katolika orszá
gos igazgatója és az egyházmegye
számtalan egyházi és közéleti elő"
kelősége. A katolikus nap igen
nagyszabású volt, dr. Horváth Ala
jos a tudós és népszerű mélykúti
plébános káplápjajval é§ a község
vezetőségével karpltve mindent elk9y?!?t!f bfigy h fionrp
legyen a nemes gondolatnak, irá
lyét szolgál.
óriási tömegeket mozgatott mgg
n m*!ykn!i kslolikus nap. A községbég ojyag
uralkodott a
két napon át, ami szinte példanéjkíili. Ej alk^lpmfflpl Szentiváqyi
rgnfte?£§ében szombaton be
mutatták Mélykuton Albérlő Cplantuoni szabadtéri Passiójáték^t.

dapesten ; a központban, mint

Az előadásnak óriási művészeikért'

bán üli meg negyedszázados
papi jubileumát. Ezüstmiséjét
a Karmeliták templomában
mondja, ahol huszonöt évvel
ezelőtt először misézett.
A szép papi jubileum alkal
mából az egyházmegye min
den részéből és egész Bács
kából számtalan üdvözlő kí
vánattal köszöntötték a jubi
láló plébánost.

A vidéki kiváló rendőröket
budapesti szolgálatra rendelik be.
sizon vita(kp?ni, hogy
vagy
az-az áltaÍWR9
heál
állami alkalmazott Budapestre
igyekszik jutni, ez a törekvés
azonban meg van s ezzel a
törekvéssel az állagnak tö
rődnie is kell.

,

kálataira, A rengeteg műszaki
pályázat sorában Miskolczy
László terve a második helyezést kapta. A tervezet annyi
ra szép és művészi, hogy a
kiváló bizottság nem is dön
tött végérvényesen, illetve Ezrekre menő töme
úgy értesülünk, hogy a három
gek a mélykúti
első pályázat között újra vá
lasztanak, s igy sok a való katolikus napon és
a szabadtéri
színűség, hogy a Miskolczy
terv lesz a nyertes.
Passiójátékon.

Holnap Zomborban mondja ezüstmiséjét
Loógó Pál szentistváni plébános.
Nagy ünnepe lesz holnap
Szentistván közönségének. A
városrész lelkipásztora Loógó
Pál plébános, aki fáradhatat
lanul, sok nemes ambícióval
dolgozik a hitélet kimélyitésén
és hívei minden komoly érde
kének hathatós támogatója juljps ?-áp mondja ezüstmiséjét.
Egészen csendben minden
ünnepeltetést szerényen kike
rülve szülővárosában Zombor-

ELŐFIZETÉSI HRa> ,
nagyban uagyadévre
Halyban agy hónapra
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Férfi

Fürdő
harisnyák, keztyük,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
bizonyította, hogy 2000 ember nézte
végig a Passiójátékot
A kétnapos ünnepség főeseménye
gróf Zichy Gyula érsek, Fernbach
főispán és vitéz Bajsay alispán sze
replése volt.
A délutáni megyegyülésen a fő
pásztor magasszárnyalásu, nemes

tartalmú beszéde mellett nagyhatása
volt Illés Béla ny. ezredes beszé
dének.
Megkapóan szép és felemelő ak
tusa volt az ünnepségnek az impo
záns szentséges és gyertyás esti
körmenet.

Ferenc ny. államtitkár, dr. Kernller
Kálmán ny. államtitkár, gróf Szé
chenyi Domonkos felsőházi tag nagy
birtokos, Viczenik Ferenc miniszteri
osztálytanácsos.
Az intézet kormánybiztosa dr.
Párnic/.ky Ede min. tanácsos.
A közgyűlést követő igazgatósági
ülésen az igazgatóság az intézet el
nökéül dr. Peslhy Pál ny. igazság-

ügyminíszlert, a felügyelőaizottság
elnökévé gróf Széchenyi Domonkos
felsőházi tag nagybirtokost válasz
totta meg. Az igazgatóság vezér
igazgatóvá dr. Reményi-Schneller
Lajost nevezte ki.
Az Országos Földhitelintézet mű
ködését julius 1-én kezdi meg V.
Bálvány utca 7. szám alatti helyi
ségében.

Megalakult
az Országos Földhitelintézet a volt Halálos bicskapárbajt vívott két
Magyar Földhitelintézet hilyiségé- szerelmes fiatalember Halason.
nyúlnak vissza roskájuk kapujában, ahol Lo
hen; ma kezdi meg működését. a Esztendőkre
szerelmi dráma előzményei. vast felelősségre vonta. Piros
Az Országos Földhitelintézet ma
tartotta alakuló közgyűlését. Az Or
szágos Földhitelintézet megalakulá
sával a gazdaközönségnek régi kí
vánsága megy teljesedésbe, a mező
gazdasági hitelszükséglet ügye meg
kívánja, hogy megfelelően megala
pozott nagy pénzintézet álljon a
gazdaközönség rendelkezésére, amely
alkalmas lesz arra is, hogy a haté
kony földbirtokpolitikát szolgálja.
Ezekre a közérdekű célokra ed
dig három intézet állt rendelkezésre,
a Kisbirtokosok Országos Földhitel
intézete, a Magyar Földhitelintéze
tek Országos Szövetsége és a Ma
gvar Földhitelintézet. Az. Országos
Földhitelintézet a Kisbirtokosok Or
szágos Földhitelintézetének és a
Magyar Földhitelintézetek Országos
Szövetségének egyesüléséből kelet
kezett és átvette a Magyar Földhi
telintézet egész üzletét is, úgy, hogy
az Országos Földhitelintézet meg
alakulása lényegileg a három inté
zet egyesülését jelenti. Az. uj inté
zetnek 20 millió pengő saját tőkéje
van, melyből 17 millió pengő üz
letrésztőke és 3 millió pengő tarta
léktöke; az uj intézet tehát jól fel
van készülve a jövő feladatainak
ellátásaira. Ezt a felkészültséget a
szétszórt erők tömörítésével lehetett
megvalósítani.
Az alakuló ülésen pénzügymínisz
téri kiküldetés alapján dr. Peslhy
Pál ny. igazságügyminiszter elnö

költ. Az intézet megalakulása után
| a közgyűlés megállapította az inté
zet alapszabályait és megválasztotta
j az intézel igazgatóságát és felügyelő
bizottságát.
Igazgatósági tagokul megválasz| tattak : dr. Ángyán Béla ny. m. kir.
igazságügy miniszteri államtitkár, orsz..
képviselő, Csizmadia András orsz.
képviselő, dr. Glattfelder Gyula
Csanádi püspök, Haypál István kisI gazda, Hunyady Ferenc kincstári
főtanácsos, dr. Jakabb Oszkár pénz
I ügyi államtitkár, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, dr. Koós
Zoltán felsőházi tag, korm. főtanáI esős, dr. Kövess Béla a budapesti
I ügyvédi kamara elnöke, Krúdy Fe
renc ny. főispán orsz. képviselő,
Lukács Béla főispán, Mayer János
| ny. miniszter orsz. képviselő, dr.
Mutschenbacher Emil az Omge ügy v.
ig., felsőházi tag, dr. Pesthy Pál ny.
miniszter orsz. képviselő, dr. br. Rád
vánszky Albert felsőházi tag, dr.
Reményi Schneller Lajos vezérigaz
gató orsz. képv., dr. Schandl Károly
az O K. H. alelnök vezérigazgatója
orsz. képv., gróf Teleki Mihály orsz.
1 képv., Törley Bálint orsz. képv ,
1 dr. vitéz Vass Elek miniszteri taná1 esős, gróf Zichy János v, b, t. t.
orsz. képv., Zsindely Ferenc orsz.
I képviselő.
A felügyelőbizottság tagjaiul meg
választattak : dr. Aninger László
pénzügymin. osztálytanácsos, Justh

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert érát ajándéknak.______ ___

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

Németh Ferenc sokáig udva
rolt Hajdú Piroskának, mig
végre el és jegyezhette. Később
| bemutatta menyasszonyát jó• barátjának, Lovas Jánosnak,
aki azután mindennapos lo
vagja lett a szép Piroskának.
Mig végül is Németh Ferenc
megnemunta Lovas udvarlá
sát is tegnap este, amikor
Lovas haza kísérte menyaszszonyát ő már várta őket Pi

ka megijedt és beszaladt, a
két jóbarát pedig először
boxerrel majd bicskával esett
neki egymásnak, mig végre is
Német szivenszurta Lovast.
Amikor Lovas összeesett Né
met otthagyva a rendőrségre
ment. Agyonszurtam a legjobb
barátomat, tartóztassanak le
mondotta. A rendőrség szigo
rú vizsgálatot indított.

Ágoston Vencel terve alapján Miskolczy
Ferenc készíti a nagybaracskai Hősökszobrát.
A nogybaracskai Hősök-emlékére
n gyszámu pályázatot nyújtottak be
a képzőművészek az ország legkü
lönbözőbb részeiből. A pályázato
kat a kultuszminisztériumban most
bírálta felül az Országos Képzőmű
vészeti Tanács, A döntés Baját és
a bácskaiakat is közelről érdekli,
amiben ismét a helybeli művészek
pályamunkái nyerték az elsőséget.
A Művészeti Tanács Ágoston Ven

celnek ítélte oda az emlékmű ké
szítését Miskolczy Ferenc kivitele
zésével.
Az emlékmű terve igen megkapó.
A hatméteres ai chilekturális mű
felső része kétméteres kőtömb, be
lőle kinyúló bronzkarddal.
Az emlékművet, ha a kivitelezése
megtörtént, a községháza és az
iskola előtti háromszögletű téren
fogják felállítani.

Ma beszél Edén és Blum a békéről.

A Népszövetség mai ülésén Edén
angol külügyminiszter és Blum fran
cia miniszterelnök az olasz memo
randum és az argentínai indítvány
nyal kapcsolatban felszólalnak. León

Blum ezúttal beszél először a Nép
szövetség előtt. Edén külügyminisz
ter a nemzetközi helyzetről a béke
fenntartásának lehetőségeiről érte
kezik.

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.
PontoMn járó férfi és női karórák 1 évi Jótállással már 6 panaától.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliáneköveket a legmagasabb áron veszek.
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(Az Istitutú Nazionale déllé Assicurazioni,
Olaiz Állami Biztoiitó intézet, magyarországi

Ismét eláztatta az
eső az uszóversenyt.

j

leányvállalatának)

jj

Néhány sportfanatikusélvezte

bajai főügynöksége.

gj

csak végig az igazán komoly

Baja, Haynald-utca 19.

B Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, |
szavatossági-, autó-, élet- és
járadékbiztosításokat.
jg

HÍREK.
— Budapesten a helyettes pol
gármester. Dr. Puskás Dezső h.

polgármester, több fontos hivatalos
ügyben Budapestre utazott. Távol
létében — minthogy a polgármester
szabadságon van — dr. Reiser An
tal gazdasági tanácsnok helyettesíti.
— Sikeres leánykori

előadás.

Másodszor is nagy sikerrel volt a
Szent Istváni Leánykör évzáró mű
soros előadásának. A hangulatos
programból a látványos magyar cső
portlánc, a rózsatánc és egy irre
denta színmű vált ki. Az előadást
Komlósi Irma tanítónő, a Leánykor
vezetője rendezte.
Reggelihez, uzsonához megbízható
URADALMI TEJET

használjon. Higiénikus palackokban
házhoz is szállít a Rédey tejüzem.

— Julius 9-én lesznek a város
Ülései. Jövő hét csütörtökön julius

gyakran a legrövidebb idő alatt
megszűnnek, ha bélmüködésünkel
reggelenként fél pohár természetes
„Ferenc József" keseriivizzel rend
ben tartjuk.
— Elveszett pénz. Elveszett na
gyobb pénzösszeg. A rendőrség fel
hívja a megtalálót, hogy a törvé
nyes következmények terhe alatt az
államrendőrkapitányságra szolgál
tassa be.
— Megkezdte a kOltOzkOdést
uj székházéba a bajai OTI. Az

Országos Társadalombiztosító Intézet
bajai kerületi pénztárának uj palo
tája, jelentettük, hogy elkészült. Az
OTI. tisztikara tegnap kezdette meg
a beköltözést az uj székházba.
— Közigazgatási bizottsági ülé
sek. Bácsmegye 8 án délelőtt 11
órakor, Baja város 9-én 11 órakor
tartja júliusi közigazgatási bizottsági
ülését a vármegye, illetve a város
házán.

l.aptulajdonos :
lír. ftülZY LEHEL.

ÜRMO

9 én délelőtt 11 órakor lesz Baja Kereskedőjétől kizárólag csak
város közigazgatási bizottságának RÉDEY-féle VAJAT
ülése. A kisgyiilést délután 4 órára ♦
kérjen, mert ez naponta
háromszor frissen készül.
hiviák össze. A tárgysorozat mind
össze 9 pontból áll.
— FOfájás, rosszullét, Ideges
ség.
hypochondriás
állapotok

nívójú versenyszámokat.

A jóból is megárt a sok ! Igaz
ugyan, hogy viz nélkül nehéz uszóversenyt rendezni — de a túlsók
viz is megárt, különösen ha rend
szeres és nagytömegű eső formájá
ban jelenik meg percnyi pontosság
gal a verseny kezdete előtt egy fél
órával és rendületlenül végig kiséri
a programot.
A BSE és a MOVE úszószakosz
— Rendőrségi hirek. Rampha
Béla mélykúti lakos feljelentést tett tálya meglehetősen súlyos anyagi
a rendőrség n, mert kedden délután áldozatok árán vendégül látta Pétera Rókus u. 33 sz. alatti vendéglő Pál napján a Szegedi Vasutas S. E.
udvarán hagyott „Csoda" kerékpár jónevü uszógárdájáf, de sajnos, úgy
látszik, az uszósport hívei az idén
ját ismeretlen tettes ellopta. A nyo
mozás folyik. — Törkő Mária be csak a sportrovalon keresztül kísér
járónő lakásáról ismeretlen tettes hetik figyelemmel a versenyeket !
10 drb. 10 pengőst ellopott A ren Pedig ez a verseny komoly izelilöt
dőrség a bejárónő feljelentésére adott az igazi uszósportból.
100 m-es gyorsuszásban Körösi
megindította a nyomozást. — A
M. Kir. Folyam és Tengeihajózási (Szeged) 1 p 07-es idővel szép stí
r. t. feljelentést tett a bajai rendőr lusban győzött az- 1 p 12'4 t úszó
ségen, mert ismeretien egyének a nagyszerűen hajrázó Mául (Baja)
hajóállomás épülete előtt levő ce- ellen.
ramit járdát rendszeresen felszedik.
A verseny kiemelkedően szép
A tettesek egy része már kézre száma volt Pleplár Lajos (Szeged)
kerüli. Vallomásuk szerint a ceramit
téglákat cipészüzletekben adták el.
-— Talállak egy fém tokban egy
fém rózsafüzért és egy vesszőkosarat
tejeskannákkal és üvegekkel. A
rendőrkapitányság ezúton is felhívja
a talált tárgyak igazolt tulajdonosát,
hogy az államrendőrség 52. sz. he
Julius a repriz
lyiségében a tárgyakat átveheti.

i olimpiai kerettag 800 m-es gyors
úszása ; Pleplár ellenfél nélkül klub
társai váltott vezetése mellett 11 p
114 es elsőrangú idő alatt úszta
meg a távot.
Kü önös figyelmet érdemel még
Doszpoly Dezső (Baja) 200 m es
mellúszása ; Doszpoly — ellenfél
, nélkül — m«it Német (Szeged) 100
m. után feladta, 3 p 08 4 alatt úszta
végig távját ; elért id je vidéki vi
szonylatban nagyon jó.
Elvez* tes volt a szegedi Bistyák
és Nagy Kiefer stilusu hátuszás be
mutatója.
Szép küzdelem volt Kiss (Szeged)
és Helényi (Baja) között a 100 m-es
ifjúsági mellúszásban ; Kiss 66 két
harmad m i pillangózva úszott és
igy szerzett előnyét az utolsó hossz
ban nem tudta már behozni a szé
pen hajrázó, de már régi stílust
úszó Helényi.
Rácz Miki 66 kétharmad m-es
gyorsuszás bemutatót úszott ellenfél
nélkül. A 3x66 k-űhairnad m-es
vegyesstafétát Szeged csapata nyerte
Bajával szemben.
A verseny utolsó száma SzegedBaja vizipoló mérkőzés volt ; Sze
ged győzött 10:1 arányban. -— Itt
még egyelőre nem lehet kritizálni,
a mieink játéka kritikán aluli volt.
Nem baj I Minden kezdet nehéz !

— Ideges emberek gyomor- és
bélbajánál naponta reggelizés előtt

egy

félpohár

természetes

„Ferenc József" keserüviz kissé fel

melegítve régesrégóta bevált házi
szer, amely a székletétet és az
anyagcserét még megrögzött esetek
ben is igen kellemesen szabályozza.
— Lovas Andor egyházi dalár
dájának és az énekkarának ün
nepe. Szent Péter és Pál ünnepén

a belváresi templom ének és zene
kara jól sikerült összejövetelt tar
tott. A délelőtti nagymisén Lovas
Andor karnagy vezetésével nemes
művészettel közreműködött a dalárda
és az énekkar. A mise szóló beté
leit dr. Hoffmann Emilné és Ozoray
Jánosné énekelték. Az istentisztelet
után a Legényegyletben a plébánia
vendége volt az ének é« zenekar
este pedig Welchner Lőrinc keres
kedő látta őket vendégül.
Állatok etetésénél és baromfiak
nevelésénél nélkülöyhetetlen a
fSIOzött tej, író és savó,
amelyet házhoz is szállít a
RÉDEY TEJÜZEM.

filmek hónapja.

Julius hó 1-én és Julius hó 2-án,

412 Muskétás
Falrengetö bohózat 10 felvonásban.
Főszerepben :

Szőke Szakáll, Huszár Pufi,
Verebes Ernő, Halmai Tibor.
Ezt megelőzi:

Benjamino Gigli
a világ legszebb hangú énekese

Enyém vagy
A legszebb énekes film 16 felvonásban.

julius 2.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl
érkező vonatot.

Km.

1

0
3
11
15
16

7I5

Wiesel Sándor és Fia

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnaldu. 13.
Fatelep: Sugovica part.

2

Állomások

Telefon : 42.
725
745

755

800
820

24
25
28
29
34
39
42
48

825
835
840

900
910
9'5

925

in j1-

é rk.

Bácsbokod vasútállomás
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.
Riha f. m.
y
érk. Mohács dunapart

£
.S
5

14'5

1355
1345

134°

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi ápért kapható I

13°5

13°o
1240

If É O T E C
V CSt I Ed

123°

1225
1

[ id.

Szujer János autóba

12'5

vállalat

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli
szolgálatot tart

Pprtland cement
Üstökös fehér cem.
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag

reggel fél 8 óráig éa
vasárnap d. u. nyitva

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

junius 29-töl julius 6-ig

H o n nap?

A NYOMDAVÁLLALAT.

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

9

57

Bátaszék, Sárboj'árd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd.
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

Pécs, Budapesj

8

15

9

26

13

19

5

20
42

/4

01.

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

14

09

Ujdombovár

16

47

Pécs, Bátaszék, Baja

14

15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

,8

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

23

41

Ujdombovár, Pécs.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

08

Bpest, Sárbogárd

19

58

18

55

23

55

21

49

gyógyszertára.
HIRDETÉSEKET FELVESZ ~

Hová?

7

32

Or. GEIRINGER JÁNOS

J

Indulás
óra perc

falszigetelő

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

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

kőpor

Dunakavics

P 16'—
P 18 —
P 32'—

Grünhut és Tárlak

7

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portiandcement

<esetleges

Ölenként házhoz szállítva!
Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával égetettmész

Szénkereikedelmi
Részvénytársaság

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

csAtaua 70.

Kutgyürii
Cementcsövek
Cementvályuk

17 P
30 P
3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

13'5

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok,

Lágy baltázott fa ....
„
vékony dorong . . .
Kemény vékony dorong . .

vékony lágy dorong
vékony kemény dorong
aprított lágyfa q-ként

1320

Ezer menetrend érvényes 1936, április 7-től,

n«c=

Telefon : 195.

1425

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

NMautott Uuaek h Goldb

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

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

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modem kivitelben készülnek.

I

itfer Icft&iRRMFotndÁiában Raia.

