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Az 
egészségházak.

Sokszor volt már a megyei 
törvényhatóság abban a hely
zetben, hogy fontos határoza
tokat hozzon, de talán soha
sem döntött fontosabb kér
désben, mint a legutóbbi köz- 
gyü'ésen, amikor az interná- 
tusokra gyűjtött pénzek hova- 
fordílásáról kellett döntenie.

Nem óhajtunk ebbe a kér
désbe politikát belevinni, de 
azt sem tartjuk helyesnek, 
hogy bizonyos személyi szem
pontok előtérbe helyezésével 
igyekezzenek elterelni a fi
gyelmet a kérdés lényéről.

Nem fontos az, hogy a pénz 
összegyűjtésénél betartották-e 
mindenben az előírásokat ; 
nem fontos az, hogy a gyűj
tések kezdeményezésénél mi
lyen célt óhajtottak a gyűj
téssel elérni ; a döntő csupán 
az a szempont lehet : mi szol
gálja most legtökéletesebben 
a széles néprétegek érdekeit ? 
Megengedjük, hogy amikor 
tiz egy-néhány év előtt a 
gyűjtést megkezdették, még 
indokolt lehetett internátusra 
gyűjteni : akkor a meglevő ha
sonló intézmények nem tud
ták még az ez irányú kultur- 
szükségleteket kielégíteni ; de 
ma már szinte konganak a 
különböző deákjóléti intéz
mények az ürességtől ; a meg
nehezedett gazdasági viszo
nyok következtében keveseb
ben végzik a főiskolákat s eb
ben szerepet játszik az a szo
morú valóság is, hogy a már 
eddig végzett diplomásokat 
nem tudják álláshoz juttatni, 
A kérdés jogi oldala ekként 
tisztázva lévén úgy képzeljük, 
hogy mégis csak annak a tör
vény hatóságnak van igaza, 
me! tüntető lelkesedés köz
ben egy szavazat ellen száz
kettővel hozta meg határo
zatát.

De beillik a megye határo
lta a kormány elvi célkitű
zései közé is. Ugyanis a mun- 
katerv 87 § a az életképtelen 
és szervezeti hibában szenvedő 
intézmények átszervezését, 

összevonását, avagy megszün
tetését hirdeti.

Kétségtelen, hogy az ere
deti elgondolás előreláthatóan 
életképtelen és szervezeti hi
bában szenvedett.

De örvendetes a törvény
hatóság uj állásfoglalása azért 
is, mert az uj intézmény tulaj
donképp azt a kossuthi-gon
dolatot szolgálja, hogy a nép 
kulturszinvonala egy fokkal 
magasabbra emeltessék.

Vifiéi Marton Béla őrsi. képviselő 
a Move országos elnöke Baján.

Vitéz Marton Béla ország- | 
gyűlési képviselő, a Move or- 1 
szagos elnöke, gazdasági föta- ' 
nacsos, országos kőrútján va
sárnap délután Mohácsról Ba
jára érkezik és részt vesz a ! 
Move közgyűlésén, valamint az | 
azt követő tiszteletére rendezett 
"——2-— ■tfJ.’U!.'.11 M. " ■■.........

Sztálin már senkiben sem bízik
és irgalmatlanul kiirtja rémuralmá
nak egész ellenzékét.

Tegnap a S/.oviet titkosrendőrség 
főnökének Sztálin azt a felhatalma
zást adta, hogy saját belátása s?e- 
rint tartóztasson le mindenkit, akit 
Sztálin ellenségének tart.

Megkezdődött tehát a legnagyobb 
tisztogató akció. A rendőrfőnök még 
tegnap letartóztatta Schmidt, Sza 
pojnyikov, Kuznyecso és Tulijin 
tábornokok at.

Teleki János gróf rágalmazás'! pere 
Mojzes János képviselő ellen.

Mojzes János dr. ügyvéd a mull 
észtén dőhen a 8 Órai Újság egyik 
számában ,,A közélet nem Teleki
tér" címmel nyilatkozott. A nyilat
kozat tartalmát Teleki János gróf, 
aki a nagybaracskai kerületben el 
lenjelöltje volt Mojzes Jánosnak, 
sértőnek találta és rágalmazás miatt 
feljelentést telt az ügyvéd ellen.

A bünlelőtörvényszék Szemák 
Jenő dr. táblai tanácselnök veze 
tésével tegnapra tűzött ki tárgya
lást a perben. Az elnöknek arra a 
kérdésére, hogy mi a foglalkozása,

A főcél ma nem a kiváló 
egyesek kitermelésén kell hogy 
legyen, hanem a gazdasági, kul
turális, szociális jólétnek egy 
fokkal magasabbra emelése.

Ez az a gondolat, mely be
csületesen törekszik arra, hogy 
a nemzet tagjai részére az el
érhető legnagyobb erkölcsi és 
anyagi jólétet biztosítsa.

Ezzel a gondolattal szembe
szállni — bűn.

társasvacsorán.
A Move közgyűlése után 

mint a Nemzeti Egység Pártjá
nak országos főtitkára fogadja 
a Nemzeti Egység bajai cso
portja elnöki tanácsának tisz
telgését.

Sztálin Lenin özvegyét is szám
űzetéssel fenyegette meg, amiért sú
lyos bírálatot gyakorolt Zinovjev és 
társainak kivégzése felelt.

Sőt Litvinovot, a szovjet külügyi 
népbiztosát is elejtette és a Nép 
szövetség legközelebbi ülésén már 
nem ő fogja képviselni a szovjet
orosz. kormányt

Mojzes János dr. igy válaszolt :
— Ügyvéd vagyok. A képviselő

séget nem tartom foglalkozásnak.
A kijelentés után báró Collas Ti 

bor dr. ügyvéd a fömagánvádló 
Teleki János gróf jogi képviselője 
indítványozta, hogy a törvényszék 
írjon át az országgyűlés képviselő
házához és kérje Mojzes János dr. 
mentelmi jogának felfüggesztését.

A törvényszék helyt adott a fő- 
magánvádló indítványának és a 
tárgyalást ezután elnapolta.

Nagy sajnálkozással 
fogadta Bácsmegye 
a népszerű Zsigmond 
János vármegyei fő
jegyző nyugalomba 

vonulását
Harminchat évi közszolgálat után 

a komoly értékeknek kijáró őszinte 
megbecsülés és tisztelet kíséretében 
hagyja el érdemes közéleti műkö
désének szinhelyét lemhényi Zsig- 
mond János Bácsbodrogvármegye 
főjegyzője. A most lezárt majdnem 
négy évtizedes működés szorosan 
egybefüzte a távozó főtisztviselőt 
Bácsmegye jó és balsorsával. Kevés 
olyan tisztviselője volt Bácskának, 
aki képzettség és szaktudás tekin
tetében veie egy nívón állót*; olyan 
aki nemes szerénységben felülmúlta 
volna, túlzás nélkül állíthatjuk, nem 
akadt egy sem.

A régi úri generációt képviselte 
az örökké derűs optimista egyéni
ségű Zsigmond János, a megye tisz
tikarában; feljebbvalói, kartársai, 
avagy akár beosztott tisztviselői is 
ugyanazt a felfelé sem hajlongó és 
lefelé sem zsarnokoskodó jellemet 
ismerték benne, akihez bármely 
ügyes bajos dolgában mindenki fel
tétlenül bizalommal fordulhatott. 
Pedig közéleti pályafutása sok gö
rönggyel volt telve; nemes jó szán
dékai sokszor hajótörést szenvedtek 
s a szerb uralom négy esztendei 
keserves olthontalanságot és kenyér- 
teienséget béklyózott rá.

Jellemző Zsigmond János példát
lan nngy népszerűségére, hogy a 
nyugdíjügyével foglalkozó megye
gyűlésen, amikor az elnöklő főispán 
és alispán ígéretet (eltel;, hogy szót 
emelnek miszerint a minisztérium a 
szerb idők miatt állástalanul átélt 
négy évet is számítsa be az eltá
vozó főlisztviselö nyugdijába; a bi
zottság tagjai egyhangú meleg lel
kesedéssel fogadták a javaslatot, 
sőt hangsúlyozottan is azt kérték, 
kövessen el a vármegye vezetősége 
minden megtehető*, hogy Zsigmond 
János teljes nyugdiját megkapja.

Egy darab patinás múlt a régi 
magyar Bácska boldogabb életének 
emléke szakad ki Zsigmond János 
távozásával a megye vérkeringésé
ből. Megérdemli, hogy az őszinte 
sajnálkozás és a tisztelő elismerés 
kisérjék a pihenés esztendeiben.
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Baján. Telefon: 188

Beiratkozások a Liszt Ferenc- 
Kör ált. eng. zeneiskolában, j 
(Ui helyisége: Mátyás király-tér 13)

Szeptember 1 tői minden nap 
8—12 ig lehet beiratkozni a zon
gora. , hegedű , magánének-, brácsa-, 
gordonka (cello), nagybőgő- és ze
neszerzést tanszakokra.

Vidéki tanulók kedvezményes havi 
vasúti tanuló bérletjegyet válthatnak. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az is
kola igazgatósága az iskola uj he
lyiségében : Mátyás király-tér 13. 
szám alatt.

Tegnap 
ünnepélyesen befe
jezték a német ki
sebbségi tanfolyamot 
a tanítóképző intézetben.

Tegnap fejeződött be az állami 
tanitóképzőben a német nemzeti 
kisebbségi iskolák tanítói számára 
megiarto't továbbképző tanfolyam.

A tanfolyam ünnepélyes keretek 
között a kultuszminisztérium, kikül
dötteinek jelenlétében nagyszámú 
hallgató és érdeklődő közönség rész 
vételével zárult. Megható szép ak
tusa volt az ünnepségnek, mikor a 
tanfolyam résztvevői emelkedett 
hangú beszéd kíséretében elhelyez 
ték koszorújukat az intézet hősi 
halottainak emléke előtt. Az ünnep
ség, illetve a tanfolyam résztvevői 
ezután a Déry kertben elhelyezett 
hősi emléket is megkoszorúzták.

Drágszél község 
(kalocsai járás) 

kovács segéd
azonnali vegyes munkára 
FELVÉTETIK. 
Cím : Kollár Ferenc 

kovácsmester.

1929. óta nem volt Baján annyi magán- 
építkezés, mint az idén.

Augusztus közepéig száz rendes és százhúsz rövidutas 
építkezési engedélyt adott ki a város mérnöki hivatala.
Az építőipar Baján 1929. 

óta nem volt olyan kedvező 
helyzetben, mint az idén. A 
városi és egyéb nagyobb 
építkezések mellett feltűnően 
nagy volt a magánépitkezések 
száma. Augusztus közepéig a 
város tiszti mérnöki hivatala 
közigazgatási utón száz rendes 
építési engedélyt adott ki, a 
rövid utón kiadott építkezések 
száma elérte a százhúszat.

Az emelkedés szembetűnő 
az elmúlt évi építkezési arány
hoz viszonyítva is. Tavaly, 
amikor pedig már folyamatos 
javulás mutatkozott e téren, 
az egész esztendő folyamán 
összesen hetvenhat építkezési 
engedély kiadására volt szük
ség.

Az idei esztendeihez hason
lítható jo építkezési statiszti
kája csak az 1929. évnek van, 
amikor a januártól december
ig kiadott építkezési engedé
lyek száma százhuszonöt volt.

A mérnöki hivatal megálla
pítása szerint az idei év ezt 
az igen jónak minősített ered
ményt felülmúlja, mert tapasz

Ugyanannyi munkával több 
jövedelmet.

Minden növénynek meg kell adni 
egy bizonyos talajmunkát, azt vetni, 
ültetni, ápolni kell. A növényter
mesztés jövedelmezősége attól függ, 
hogy az elért termés nagysága és 
értéke fedezi e és túlhaladja • fenti 
munkálatokat. Ha tehát ugyanazon 
területen ugyanazzal a munkával 
nagyobb termést tudunk elérni, 
nyilvánvaló, hogy növénytermeszté
sünket jövedelmezőbbé tettük.

Ha műtrágyákat alkalmazunk, úgy 

talat szerint novemberig még 
feltétlenül harmincöt-negyven 
épitési engedély kérelmezése 
várható, aminthogy az őszi 
épitkezési szezon általában 
élénk szokott lenni.

Az idén igen kedvezőek az 
épitkezési viszonyok, különö
sen a szobafestő és mázoló 
iparosok helyzete javult erő
sen ; csupán a közkórház há
romezer pengőt meghaladó 
mázoló munkát adott válla
latba. Az építőiparosoknak 
csaknem kivétel nélkül állan
dóan bőven volt munkájuk és 
helyzetük jó mindannak elle
nére, hogy a mesterek nem 
szívesen fogadták a munka
bérek emelésére vonatkozó 
kormányrendeletet. Azonban 
erre a béremelésre a segédek 
és építőipari munkások nehéz 
helyzetét figyelembe véve fel
tétlenül szükség volt, mert a 
munkások e nélkül az inkább 
nyárra szoritkozott épitősze- 
zonban nem tudtak volna 
annyi keresethez jutni, hogy 
abból át is telelhessenek.

ez különösebb munkatöbbletet nem 
jelent, mert a műtrágyák elszórása 
a többi munkához viszonyítva egy 
elenyésző hányad. Már a műtrágyák 
bemunkálása nem okoz külön mun
kát. A szuperfoszfálot a vető-vagy 
keverőszántás előtt szórjuk el és 
azzal együtt forgatjuk le. Igaz, van 
még egy munkatöbblet, ha műtrá
gyát szórunk el és pedig az, hogy 
nagyobb termést kell learatnunk és 
betakarítanunk. Ezt a munkatöbb 

letet azonban úgy hisszük, minden 
gazda szívesen vállalja,

Tegyük fel, hogy 1 kát. holdon 
a búza termelési költsége 90 pen
gő. 15 pengős búzaár mellett tehát 
legalább 6 q t kell aratnunk, hogy 
a termelési költségeket megkeressük. 
Ha azonban 100—150 kg. szuper
foszfátot szórunk el, aminek a költ
sége kb. 8—12 pengő, úgy biztosan 
számíthatunk legalább 100—150 kg. 
búza terméstöbblet re. Mii trágyázva 
tehát a kalkuláció az, hogy a buzu 
előállításának önköltsége kát hol
danként kb. 100 pengő, a megfele
lően nagyobb termés értéke pedig 
110—120 pengő.

Nyilvánvaló tehát fenti esetben, 
hogy műtrágya nélkül a búzater
mesztés jövedelmező nem volt, mű
trágyáivá azonban már elfogadható 
nyereséggel végződött a gazdasági 
év. Ha fentiek alapján ki ki kiszá
mítja, mennyi a búzájának előállí
tási költsége műtrágyával és anél
kül és mennyi a várható búzater
més egyik és másik esetben, úgy 
mindenki meg fog arról győződni, 
hogy műtrágyáivá jobban jár.

Megérkezett városunkba az 
ország legnagyobb utazó 

vállalata a Gazdag Cirkusz.
Ma este íél 9-kor szenzációi 

! megnyitó műsorral kezdi meg sze
replését. Világvárosi viszonylatban 
is kiváló előadásain csak magyar 
artisták szerepelnek. Hatalmas 3000 
embert befogadó sátor ponyva alatt 
a közönség tribünről gyönyörköd
het a szebbnel-szebb mutatványok
ban. Kimagasló müsorszámok : lég
tornász, akrobata csoport, excent
rikusok, xilophon művészek, biciklis 
akrobaták, zsonglőrök, halállovasok, 
kitűnő bohócok, idomított lovak és 
medvék.

A helyárak a legminimálisabban 
30 fillértől 1'20 P-ig. vannak meg
állapítva.

Városunk cirkuszkedvelő közön
sége bizonyára szép számmal fogja 
látogatni a hat napig itt szereplő 
legnagyobb vándor cirkuszt.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.

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 járé férfi és nöl karórák 2 évi jótállással már S pongátSI.

Régi ékszereket, tört aranyat es briüiéaaköveket a legmagasabb áron veszek.
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Két qSzhenger dől* 
gozik a Jánoshalmái 

határban.
Bácsbodrog vármegyében az idén 

keresztül vitt, vagy folyamatban 
levő útépítési programokon kívül a 
szokásos útfenntartási munkákat is 
elvégezték.

Bencze Béla műszaki főtanácsos 
az államépitészefi hivatal főnöke 
legutóbbi jeléntésében megállapítja, 
hogy a h. közutak a még ezután 
hengerlendő szakaszok kivételével 
jó állapotban vannak. Az idei évre 
előirányzott és a helyszínére kifu
varozott fenntartási és hengerlés! 
kavicsanyagot a kiküldött bizottság 
felülvizsgálta és átvette.

A régi közutak általános telítés
sel kapcsolatos hengerlése a vár 
megye két gőzhengerlővel János
halma község határában folyamatban 
van és rövid időn belül el is készül.

HÍREK.
— ünnepi mise Máriakönnyén. 

Holnap, vasárnap délelőtt 9 órakor 
a ináriakönnyei kegytemplomban 
ünnepi szentmise lesz.

— Tegnap délben átvette a 
város az iskolajavitásokat. Nagy 
András műszaki tanácsos, a mérnöki 
hivatal képviseletében tegnap dél 
ben vett® ál az iskolák és óvodák, 
valamint a városi épületek nyáii 
tatarozásával kapcsolatos munkála
tokat. A vállalkozóknak a me jiálla- 
podás értelmében augusztus 25-ig 
kellett a megbízott munkákkal elké
szültök és a munkálatok valóban 
az egész voualon be is fejeződtek. 
Az ellenőrző vizsgálatok eredménye 
kielégítő, a hatóság mindössze né 
hány jelentéktelenebb észrevételt 
tett kisebb kifogásolható hibák miatt.

— Áramszünet. A víllamosüze 
mek igazgatóságától nyert értesülé
sünk szerint folyó hó 30 áu vasár
nap reggel 5 órától előreláthatólag 
10 óráig különböző fenntartási mun 
kólátok elvégezhetése céljából úgy 
Baján, mint a bácsmegyei közsé
gekben áramszünet lesz.

— Az arcbőrt elcsúfító számos 
tisztátalanság, mint gyulladásos 
pirosságok, pörsenéspk és pattaná
sok, amelyek elégtelen emésztés 
következtében támadnak, a termé
szetadta „Ferenc József** keserü- 
viz használata által — reggelenként 
fél pohárral — rövidesen eltűnnek.

— Képzőművészeti kiállítás Ba
ján. Rónay Géza, az Európasaerte 
ismert neves pasz.telfeslö, sokat
mondó szinpompás müveiből kiállí
tást ieudez Ilniczky Imre nagybá
nyai, Baján már ismert festőművész. 
A tartalmas kiállításon Ilniczky olaj
képeit és Baján festett tájrészleteit 
fogja a miipártoló közönség elé 
vinni, a képek olcsón megvásárol 
halók. A megtekintés diitalan. A 
kiállítás ma szombaton nyílt meg a 
Nemzeti Szálló termében.

A has gyakori teltsége.
a rekesz erősebb feltolódása, máj- 
tájék! fájdalmak, emésztési nehéz
ségek, gyomotbélhuiut és sárgaság 
a természetes „Ferenc József** ke- 
serüviz használata állal megszüntet 
hetők es az agy, a szem tüdő vagy 
szív felé irányuló vártódulások ellen- 
sulyozhatók. Nagynevű orvosok iga
zolják, hogy a Ferenc József viz 
zel — kiváltkép az ülő életmód 
következtében jelentkező bajoknál 
és a kritikus kor betegségeinél — 
feltűnően jó eredményeket lehet 
elérni.

— Magyar filmprogaganda a 
Queen Mary óceánjárón. A Cunard 
Line londoni igazgazgatósága érte
sítette a Gyógyhelyi Bizottságot, 
hogy kívánságának eleget téve, a 
Budapest fürdőváros propaganda 
filmet a Queen Mary óceánjárón 
levetítette. A filmnek olyan sikere 
volt az előkelő nemzetközi közön 
ség körében hogy az igazgatóság 

■ elhatározta, hogy a hajóstársaság 
I többi hajóin is levetitteti a propa- 
j ganda filmet.

— MFTR az őszi Lakberendezési 
i és Háztartási vár alkalmából Buda- 
i pestre és visszautazásra a haszná
lj landó hajóosztálynak megfelelő fél- 
i jegy meneíkedvezmenyt engedélyezi, 
i E kedvezmény a MÁV. által kibo

csátott igazolvány alapján vehető 
i igénybe és pedig az odautazásra 

augusztus 28 tói szeptember 13-ig, 
a visszautazásra pedig szép ember 
3 tói szeptember 20 ig. A kedvez 
mény az esetben is igényelhető ha 
az odautazás nem társasági hajóval 
történik.

UtCFi 2 szobás 
lakát fürdőszobává!

I. emeleten 1 szoba 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki

rályné-u. 2, házmesternél.

nyilttér;
Nyilatkozat

Alulírottak, mint kiskorú ifj Sze
keres János nagybaracskai lakos, 
hentes és mészárossegéd édesszülői 
ezennel kijelentjük, hogy fiunkért, 
aki tőlünk külön él, sem erkölcsi, 
sem pedig anyagi felelősséget nem 
vállalunk.

Kelt Nagybaracskán, 1936. évi 
augusztus 28 án.

Szekeres Jónos és 
neje Barna Katalin 

nagybaracskai lakosok 
*) E rovatban közöltekért a szerkesztő

ség felelősséget nem vállal.

SAJÁT HÁZAMBAN kényelmes 

otthont és ellátást 
biztosítanék nyugdíjjal, házzal, vagy 

földvagyonnal oiró egyénnek.

SZÍNHÁZ.
A jelek szerint művészileg főiké 

szülve kezdődik a pécsi színház ba
jai évadja, amikor szeptember 5 én. 
szombaton a nagysikerű „Érettségi" 
bemutatójával nyílik mega színház.

Fodor Lászlónak ez a mindenütt 
diadallal befutott szinjátéka arra is 
alkalmul szolgál, hogy Baja közön 
sége megállapítsa mennyi művészi 
szépséget igei az a 3—4 hét, arnig 
itt játszik a pécsi együttes.

Vasárnap már az összetanult ki- 
, lünö operett együttes a „Budapest 
| —Wien'* bemu'atásával és a vigjá- 
| tékegyültes hétfőn a ..Házasságban" 

mutatja meg, hogy érdemes a tá
mogatásra.

Ezévben csak három hétig marad 
Baján Fodor társulata, mert októ
ber elsején Pécsre kell bevonulnia.

Az a körülmény, hogy a társulat 
a régi kipróbált erőkkel áll a ba
jai közönség művészi igényeinek 
szolgálatára, módot ad arra, hogy 
hetenként 4 5 nagy újdonság bemu 
falóját tartsa meg.

Jánoshalmi vasúti resti ven
déglő és szálloda azonnalra 

bérbeadó 
és átvehető. Helyszínen lehet 

érdeklődni.

— Magyarország lovasai tizen
hét nemzet között a harmadik 
helyen végeztek. A lovasmérkő- 
aések, melyek augusztus 23 án kez
dődlek, a megszokottnál is|nagyobb 
arányokat öltöttek. Az olimpiász 
után 17 nemzet lovasai szálltak 
nyeregbe. A magyar színek képvi
seletében három lovas öt ugróval, 
egy idomitólovés két lóval és egy 
urlova-nő vett részt és számarányu
kat messze túlhaladó eredményeket 
értek el.

Laptulajdonos ;
ür. K M S X V IIML.

14 466/7/ au. 936.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, rá
diók, söraparát, autók, 1 dtb. 1 es, 
és 1 drb. 3 as werlheimszekrény 
stb. zálogtárgyak 1936. szept. 5 én 
d. e. 8—10-ig szabadkézből fognak 
értékesittelni. A venni szándékozók 
jelentkezzenek a városi adóhivatal 
24 számú helyiségeben az eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi szept. hó 5. 
napján d. e. 8 óráig Írásban vagy 
szóban megtehetik.

Baja, 1936. aug. 26 napján.
Baja város adóhivatala.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a ||j 

| OOBOOIhhshKOKSZ | 
ÍFütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal 1

Dorogi tojásszén I 
8 Dorogi diószén I 
w Kemény él iág^ tihifa ölben él aprítva. 3 
I 1
J (irimhut é$ Tárja j

A Máv. menetrend május 15-töS:
Érkezés

II o n n a n ?óra p«wc

7 09 Gata

1 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék

Í4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

/4 09 Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bálaszék, Baja

18 03 Gara

18 27 Hercegszántó

18 48 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

“1 08 Bpest, Sárbogárd

Nvmm^aH Nekenek ép (Boldbertfer

Indulás
Hová?óra perc

4 40 Hercegszántó

5 19 Gara

5 20 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 26 Bátaszék, Ujdombovár

14 15 Hercegszántó

14 19
Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

14 38 Gara

15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 55
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

23 i 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
srurltos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

la szaraz
l

aprított altat, tölgy-, szil- és
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon: 42. (Sugovica pail) Telefon: 195

1 OÉI-W Szénkereíkedelmi
£ SO C S Résowfársaság
Bajai fiókja. Fercnciek-tere 2. 'felefon: 52.

Hófehér d&r&bos mész
Nagyszilárdságú portlendcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < una parii rak
tárunkból minden mennyiségben h á z li o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 24-töl augusztus 31-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugnvicapart).

Bakanek * €@ldbsrger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


