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Or. KNÉZY LEHEL
Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra 2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Az állami 
költségvetés.

Mi adózó polgárok, akik 
nehéz verejfékes munkával ke
ressük meg mindennapi ke
nyerünket, az adóra szüksé
ges összegeket s neveljük nem 
egykés számú gyermekeinket, 
nagy tisztelettel nézünk arra 
a rengeteg számoszlopra, me
lyet az állami ^költségvetés tar
talmaz.

A könnyen hevülö, lelkese
dő s a realitásokkal nem túl
ságosan számoló magyar a vi
lágháborút kővető gazdasági 
bajok, gondok és nélkülözések 
közepette megtanult költség- 
vetésileg gondolkodni; nem ül 
fel szólamoknak, frázisoknak ; 
hanem minden tervnél, gon
dolatnál kutatja a pénzügyi 
lehetőségeket.

Ilyen szemmel nézi a ma
gyar adózó a mostani állami 
költségvetést is s örömmel lát
ja, hogy az állam pénzügyi 
ereje megengedi a nagyobb 
mérvű befektetéseket, beru
házásokat, hogy igen jelenté
keny mérvben növelte meg a 
gazdasági, kulturális és köz
egészségügyi kiadásokat is.

De látunk a költségvetési 
törvényben törekvéseket a jö
vedelem elosztás igazságosabb 
aránya felé. A törvényjavaslat 
mentesiti az egy szoba-kony- 
has házakat a házadó alól, ha 
a tulajdonos napszámos vagy 
kegydijas. Kétségtelen, hogy 
ennek sa szegény néposztály
nak a helyzetén könnyít a ja
vaslat s ezzel kapcsolatban 
meg tudjuk érteni, hogy bizo
nyos foglalkozási ágaknál mér
sékelt adóemelésekkel talál
kozunk, melyeknek az a hiva
tása, hogy az egy szobás-házak 
adómentessége révén kiesett 
adójövedelmeket pótolja.

Elismerésre méltó lépés a 
törvénynek ez a humánus in
tézkedése ; amikor ezt megál
lapítjuk ; nem mulaszthatjuk 
el annak megállapítását, hogy 
a bácskai képviselők már ré
gen sürgették az egy szobás 
lakások mentességét ; de külö 
nősen dr. Alföldy Béla bács
almási követ tartotta állandó

an felszinen.
Ezzel az adómentességgel 

kapcsolatosan kívánatos volna 
i annak a kimondása is, hogy 
az egy szoba-konyhás lakások 
kórházi ápolási költségeket 
sem viselnek. Sok családnak 
a tönkremenetelét jelentette a 
kórházi ápolási költség ; részint 
az által, hogy a beteg család
fő nem mert kórházba menni; 
részint az által, hogy az ápo
lási költségek miatt a házacs
káját elárverezték.

Megfelel a szociális igazság
nak, hogy a napszámos kegy- 
dijast részesítette elsősorban 

I ilyen kedvezményben a javas- 
j lat ; de nem maradhat el a 
következő lépés sem : a sok

A bajai országgyűlési képviselőválasztók 
jegyzéke a központi választmány előtt.
Baja város központi választ

mánya április 7-én délelőtt 11 
órakor tartja ülését a város
házán dr. Borbiró Ferenc pol- 

: gármester elnöklése mellett.
A központi választmányt 

■ az országgyűlési képviselő vá- 
| lasztók ideiglenes névjegyzé
kének összeállítása végett hiv-

Magyarország nem követi az osztrák 
lépést.

Politikai köreinkben elterjedt hí
rek szerint a magyar kormány ál
láspontja az osztrák általános véd 
kötelezettség kérdésében az, hogy 
az osztrák lépést Magyarország nem 
követi. Ez azonban természetszerű 
lég nem jelenti a magyar kormány

Megígérte a Máv a Budapest—Sárbogárd— 
bajai vonalon a vasúti kocsik rendes 

világítását.
Dr. Tordai Ányos, a Cisz

terci Rend reálgimnáziumának 
igazgatója a város múlt havi 
közigazgatási bizottsági ülésén 
szóvá tette, hogy a Budapest- 
Sárbogárd-Baja közötti útvona
lon a vasúti kocsik esti vilá
gítása igen kezdetleges. A bi
zottság akkor felirattal fordult 
a Máv budapesti elnökigaz
gatóságához, hogy a helyzeten 

gyermekes két szobás lakások 
adómentessége tekintet nélkül 
a szülők foglalkozására s ez
zel kapcsolatban a legmaga
sabb adófizető kategóriák adó
kulcsainak az angol felfogás
nak megfelelő progressivitás- 
sal való keresztül vitele.

Az otthon és család védel
mének a gondolatát látjuk ér
vényesülni a törvényjavaslat
ban s most már csak az a 
kívánatos, hogy a kivitelben 
is legyen annyi megértés, mint 
a felajánlásban s akkor való
ban érezni fogjuk, hogy uj 
szellem, uj levegő árad be az 
adóhivatalok szélesebbre vá
gott ablakain.

ták össze.
A központi választmány ü- 

lése iránt a képviselő választó 
polgárság minden rétege köré
ben élénk érdeklődé# mutat
kozik. Az ülés fogja eldönteni 
kiknek van, avagy nincsen 
választójogosultsága.

régi és minden alkalommal hangoz
tatott felfogásának bármilyen vo
natkozásban való feladását: a teljes 
katonai egyenjogúság követelését is 
általában Magyarországnak minden 
téren egyenjogúságra való tőrek- 
vesét.

változtassanak. Most megér
kezett Bajára a válasz, mely
nek alapján a Máv pécsi üz
letvezetősége utasítást kapott, 
hogy az utazó közönség ké
nyelme érdekében a kérelmet 
kielégítően intézze el, illetve 
gondoskodjon, hogy a jövőben 
hasonló panaszok ne fordulja
nak elő.

A bécsi Phőnix 
biztositó társaság 
szabálytalanságai.
A bécsi Phőnix biztosító társa

ságnál olyan események történtek, 
amelyek szükségessé telték a régi 
vezetőség nagy részének lecserélé
sét. A biztositó ügyfeleket kár még 
nem éri, mert az osztrák kormány 
gondoskodott róla, hogy a társaság 
kötelezettségeinek eleget tegyen s 
igy aggodalomra nincsen ok.

A magyar törvények a Felügye
leti Hatóság szigorú ellenőrzése alá 
helyezték és tartják a magyarországi 
biztositó intézeteket; a díjtartalékok 
szempontjából különösen nagy az 
ellenőrzés s igy a magyar biztositó 
közöns ég-t semmiféle rövidség ez 
okból sem érheti.

Nekünk mindenesetre erős meg
nyugvásunkra szolgál, hogy a ma
gyar alapítású biztosítóknál ab óvó 
meg volt és meg van a díjtartalé
kok szigorú ellenőrzése és senki 
sem vethet szemünkre elfogult 
sovinizmust, ha igyekszünk biztosí
tásainkat elsősorban a magyar pénz
intézeteknél megkötni.

Bombamerénylet 
Nagy István dr. újvi
déki ügyvéd ellen.

Könnyen végzetessé válható rej
télyes bombamerénylet ügyéoen 
nyomoz a jugoszláv rendőrség.

Nagy István dr. ismert nevű ma
gyar származású ügyvéd, politikus 
ellen, aki az utóbbi időben nagy 
szerepet vitt a jugoszláv politiká
ban, tegnap délután újvidéki házá
ban bombamerényletet követtek el.

Nagy István dr. a robbanás pilla
natában az udvaron tartózkodott, 
úgyhogy nem sérült meg. As ügy
véd szakácsnéja meghalt. A rejté
lyesbombamerénylet ügyében, mely
nek valószínűleg politikai háttere van 
erélyes nyomozás indult meg.

Menetrendváltozás.
A Mohács Csátalja-Bácsalmás kö

zött megindult autóbusz közlekedési 
vállalat annyiban változik, hogy a 
bácsbokod bácsalmási járat megszű
nik s keddtől, április 7 tői kezdve 
csupán Mohács és Bácsbokod kö 
zött közlekedik. Az uj menetrendet 
április 6 án tesszük közzé.
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Kalapot 
Ingat HIISVÉTRA Harisnyát 

Retikült

Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot
Keztyüt REINHARDT Hálósnget

divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Márk Lajos Baján.
Márk Lajos festőművész, még a 

húsvéti ünnepek előtt Bajára jön s 
megfesti dr. Borbiró Ferenc polgár
mester feleségének arcképéi.

Husvét után 
tőmüvészekkel 
állítást rendez.

Márk Lajos 
tőnk kiállítása 
lesz Baján, melyet 
déssel várunk.

hírneves portréfes 
nagy kulturesemény 

nagy érdeklő

A jugoszláv kormány 
átalakítása elkerülhetetlen.

Belgrádi politikai körökben biz
tosra veszik, hogy a kormány gyö
keres átalakulása elkerülhetetlen. 
Sztojadinovics miniszterelnök a pár
tokon kivíil álló egyéniségektől és 
az ellenzékből akarja kabinetjét ki 
egésziteni, de erre csak husvét után 
kerülhet sor, mert Pál régensherceg 
és maga a miniszterelnök is a hús
véti ünnepekre Dalmáciába készül, 
onnan pedig Szlovéniába akar 
utazni.

Április 6-án,
Április 7-én,
Április 8-án,

Móricz Zsigmond
óriás színpadi és 
könyvsikert elért 

müve filmen

Légy jó 
mindhalálig

Főszereplők:

Csortos Gyula
Kiss Ferenc 
Málay Gerö 

Makláry Zoltán 
Gombaszögi Ella 

stb.

Csehország és Jugoszlávia nem fogja 
elismerni az osztrák kormány elhatároz® 

sának jogosultságát.
A kisantant Ausztria védkötelezettsége ellen 

tiltakozásra készül.
A kisantant sajtója rendkívül élén

ken foglalkozik az ausztriai szolgá
lati kötelezettség bevezetésével. Min
den jel arra mutat, hogy a kisan
tant egységes állásfoglalásra készül 
az osztrák kormány lépésével szem
ben. Szerb körökben nagy feltűnést 
keltett az a különös fordulat, amely 
Prága megítélésében állott be. Mig 
a kormánysajtó csütörtökön magya
rázni igyekezeti az osztrák lépést, 
pénteken már úgy irt, hogy Cseh
ország nem fogja elismerni az oszt
rák kormány elhatározásának jogo

A Bajai Vendéglős és Korcsmáros 
Ipartársulat közgyűlése.

Pénteken délután négy órakor 
, tartotta a Bajai Vendéglős és Korcs

máros Ipartársulat Révi Ferenc el
nöklete alatt a Zádor féle vendég
lőben rendes közgyűlését.

Révi Ferenc elnöki megnyitóján 
rámutatott azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a bajai vendéglősöknek 
és korcsmárosoknak meg kell küz
deni. Ezek között még mindig leg
jelentősebb a zugkimérések legitim 
versenye. A társulat vezetősége már 
sokszor panasz tárgyává tette az il
letékes tényezők elölt a zugkiméré
sek ügyét, de számottevő eredményt 
még nem tudott elérni.

A sikertelenségnek az a főoka, 
hogy a hatóságok a zugkimérőket 
és a bofesempészeket csak jövedelmi 
kihágás miatt üldözik, aminek a 
büntetése nem eléggé súlyos. Alkal
mazni kellene ellenük az adócsa
lásra, jogtalan iparűzésre, titkos gyű 
lekezésre, forgalmi adócsalásra vo
natkozó szakaszokat.

Baj az is, hogy a javadalmi elle
nőröknek csak szemleives borter- 

i melő eladókhoz van joguk, külön 
hatósági engedély nélkül, bemenni. 
A zugkimérők vigan gazdálkodhat
nak különösen vasárnap, mikor ki- 
méleli idő van. A zugkimérők adót 
nem fizetnek, a bort ezért sokkal 
olcsóbban árusíthatják, nem fizet
nek záróra meghosszabbításért, lá
nyokat alkalmaznak felügyelet nél
kül s ez állal veszélyeztetik a köz
egészségügyet.

A záróra után a kávéházakból, 
vendéglőkből eltávozó vendégek 
igen sokszor a zugkimérésekben köt
nek ki s rendeznek mulatságokat. 
A homokvárosban vannak titkos ki
mérők, kik napi száz liter bort is

07.

sultságát.
Bécsi körökben a feltűnő hangú 

latváltozást jugoszláv és román be
avatkozásnak tulajdonítják. A ro
mán és a jugoszláv sajtó úgyszól
ván egyhangúan „szerződésszegéssel" 
vádolja Ausztriát. A belgrádi Vreme 
bukaresti jelentése szerint a kisan
tant államok az osztrák lépés ügyé
ben tiltakozást fognak bejelenteni a 
Népszövetségnél. A három érdekelt 
állam között már is eszmecsere fo
lyik, hogy tisztázzák : milyen for
mába öltöztessék ezt a tiltakozást ?

eladnak. Az összes zugkimérésekben 
egy év alatt elfogyasztott bormeny- 
nyiséget hatezer hektoliterre becsüli. 
A város maga az elmaradt borfo
gyasztási adó révén ötven hatvane
zer pengővel károsodik.

Kevés a borcsempészek ellenőr
zésére hat alkalmazott; fel kellene 
emelni számukat legalább tizenötre.

A közgyűlés tagjai megerősítet
ték az elnök megállapításait s elha
tározták, hogy úgy a hatóságokhoz, 
mint a belügy- és pénzügyminiszte
rekhez felirattal fordulnak a borcsem
pészés és zugkimérés megakadályo
zására.

A zárszámadás és költségvetés 
^tárgyalása után a közgyűlés meg 
ejtette a tisztujitást, melynek ered
ménye á következő :

Elnök : Révi Ferenc. Alelnökök : 
Zsubori Albert, Ocsenás Sándor. 
Jegyző : Dr. Honfi Gyula, Pénztár
nok : Zádor Antal. Számvizsgálók : 
Kneiszl János, Vancsik Lőrinc, Pes- 
talics András Választmányi rendes 
tagok : Buchmann Jakab, Gilián 
Tamás, Gyulai István, Ikotity Antal, 
Magyar Sándor, Prachár Vilmos, 
Matkovics István, Nátz János, Tax 
Imre, Vajda György, Schwicker 
Imre, Vidákovics István, Erdélyi 
Ákos. Választmányi póttagok : Kurta 
István, Erős Péter, Póts János, Bó
dog János, Dobszay Elek, Riavetz 
János.

— MAr baueriiték a huavtti 
Sonkát. Budtt Mihály hujóácatnester 
Kápolna utca 18. számú lakásának 
füstölőjéből az elmúlt éjtszaka isme 
rétién lettesek két sonkát és etfy 
tábla szalonnát loplak. A kár 20 
pangó.

Április 7-én lesz a megye 
legrövidebb kisgyülése.

A vármegye közigazgatási életé
nek történetében szinte példátlanul 
áll az április 7 éré összehívott kis- 
gyülés. Ez a kisgyülés arról neve
zetes, hogy tárgysorozata mindössze 
csupán , tizenhét pontból áll, holott a 
megyegyüléseken nem ritka, hogy 
70—80, sőt száznál is több ügyet 
tárgyalnak. A kisgyülés délelőtt fél 
10 órakor kezdődik, a közgyűlés a 
következő napon 8 én délelőtt 10 
órakor kezdődik.

Hétfőn lesz a Muity-féle tárgyalás.
A bajai kir. törvényszék hétfőre 

6 ára tűzte ki Muily Iván joghall
gató ügyében a főtárgyalást.

Mint emlékezetes Muily Iván kü- 
löuváltan élő feleségére a nyílt ut- 
eán revolverrel rátámadt és csak 
Köves Benedek bátor közbelépése 
akadályozta meg a nagyobb tragé
diát. A hétfői főtárgyalás iránt má
ris nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
úgy hogy a törvényszék valószínű
leg jegyeket fog kibocsájtani.

Vasárnap
fél 4, 6 este fél 9 órakor

3 órás műsor

afrika 
felett

Hatalmas dráma
10 felv.

Ezt követi:

A megtagadott 
asszony

Egy fiatal milliomos 
szerelmi regénye

Híradó
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Akinek gyakran fáj a 
gyomra,

bélmüködéso renyhe, mája duzzad/, 
emésztése gyengült, nyelve fehéres- 
sárga, étvagya megcsappant, annak 
a természetes „Ferenc JÓXSCf**  ke- 
seriiviz csakhamar szabályozza a 
székletét, rendbehozza az emész 
test, élénkíti a vérkeringését és jó 
közérzetet teremt. Kórházi bizonyít
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József víz biztos és kelle
mes hatása következtében — kivált
kép ülőfoglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas.

HÍREK
— Póthltelböl biztosítják az 

uj testnevelési órák dijait. A vá
rosi polgári fiúiskolában a minisz
térium újabb testnevelési órák rend 
szeresitésél rendelte el. A többlet 
órák díjazására a kisgyiilés a vá
rosi megtakarítások terhére 68 pen
gő póthitelt engedélyezett.

— Feliratban kérik a bajai bér 
kocsisok, hogy ne a MEFTER alsó 
kikötőjénél hanem a DGT, a mü 
úthoz közel eső kikötőjénél áljának 
meg a hajók A feliratban a fuva
rozók és bérkocsisok azzal indo 
kolják kérelmüket, hogy a közön
ség szempontjából is kedvezőbbb, 
mert a régi megállóhely, főleg rossz 
idő esetén sártengerben úszik.

— A szabómunka csak úgy tö
kéletes, ha tartós és tökéletesen 
egyező szinü fonállal dolgozzák. Ve
gyen Torpedó varrófonalat, azzal 
hibátlan munkát végezhet. Minden 
színárnyalatban kapható.

— Özvegyi nyugdíj. Özv. Me- 
zőfi Jánosué, városi utkaparó fele
ségének özvegyi nyugdiját április 
1 tői havi 54 pengőben és 15 pen
gő lakbérben állapították meg a 
város kisgyülésén. A nyugdíjazási 

hgy a legközelebbi városi kö/gyü- 
lésnek is lárgy,,

— Két hűnapi fogházát kapott 
«9» davodl asszony magzatelhaj
tás büntette miatt. A bajai bün
tető lörvénszék dr. Linzer tanácsa 
tegnap lárjiyalta Facskó Katalin dá- 
y°di asszony ügyét, akit a kir. 
ügyészség magzat elhajlás bűntetté
vel vádolt. Facskó Katalin nult év 
novemberében tiltott műtétet haj 
tott végre magán. A szomszédok 
feljelentésére a csendőrség megin
dította a nyomozást. A törvényszék 
az elhangzott orvosszakértői véle
mény után bűnösnek mondotta ki 
Facskó Katalint magzatelhajtás bűn
tettében és 2 hónapi fogházra ítélte. 
Az Ítélet nem jogerős.

— Románia, Csehszlovákia és 
Szovjetoroszország között csütör
tökön szerződés jött létre, amely 
Moszkva és Prága közötti légifor
galom kérdését rendezi. A légifor
galom május 1 én lép életbe.

— Páris keresi az olasz barát
ságot. A franciák sürgetik az olasz
francia közeledést, hogy támaszt la 
láljanak a németek ellen. Úgy tud 
ják, hogy Franciaország kétkedés
sel fogadja Hitler javaslatát.

— Eltörte a lábát. Kovács Já
nos 8 esztendős tanuló tegnap dél
után az állatvásártéren pajtásaival 
játszadozott. Jáiék közben Kovács 

| elesett és ballábát eltörte Kórházba 
' szállították.

— Két heti fogház passzusha- 
misitás miatt. R-isztik János tom
pái lakós sertéseket akart eladni. 
Tizennégy napra kapott irányítási 
engedélyt. Raszlik nem adta el a 
záros határidő alatt a három ser
tését, hanem annak letelte után 
vitte át Csikériára, meghamisította 
a passzust és úgy eladta a sertése
ket. A bíróság közokirat hamisítás
ért 2 heti fogházra ítélte.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

— Nincs már vak ember. Hul
lákból kivett szaruhártyákat ülte
tett át Filatoff moszkvai orvostanár, 
aki ezzel a műtéttel számos vak- 
nak visszaadta szemevilágát. A tnü 

! tétek 40 százaléka sikerrel járt.
— Fej-, váll- és ágyékrheumá- 

nál, ischiásnál, idegfájdalmahnál, 
szaggaiásnál és zsábánál a termé
szetes „Ferenc József**  keserüviz 
rendkívül hasznos háziszer, mert ko
rán reggel egy pohárral bevéve, az 
emésztőcsatornát alaposan kitisztítja 
és méregteleniti.

MOZI.
Légy jó mindhalálig.

A felejthetetlen magvar filmek 
közé soroljuk a legújabb magyar 
filmet: Légy jó mindhalálig. A ma
gyar Hímeknek eddig fősajátossá
guk volt, hogy csak szórakoztatlak. 
Ez a film egyenesen nevelő hatású. 
Pedig voltaképen nem is film, ha
nem színdarab, tökéletes színészi já
tékkal, olyan tökéletesen, hogy a 

a néző észre sem veszi azt, hogy a 
filmet csak műteremben forgatták, 
ami természetesen Székely István 
rendező kizárólagos érdeme. Sok sok 
megmarkoló jelenete van a filmnek, 
olyan amely után őszintén tör fel 
a taps, de a leghatásosabb (alán 
még is az a kis kedves epizód, ami
kor Nyilas Laci elmondja vádbe
szédét a felnőttek ellen.

Dévényi Laci! Csupa nagy be
tűkkel kellene írni a nevét, akárcsak 
a kis Nemecsekét. Veleszületett te
hetséggel viszi mind magasabbra a 
filmet. Utána Rózsahegyi Kálmán 
következik. O a jó ember. A jó ta
nár, aki szerele a diákot. Szinte 
árad belőle a jóság. Csortos Gyula 
az öreg, vak Pósalaky szerepében 
remekel, Gombaszögi Ella drámai 
szerepében arat sikert s kissebb 
szerepében is nagyszerű, Kiss Fe
renc, Ráday Imre, Máty Gerő, 
Tolnuy Klári, Réthy Annié, Vizváry 
Mariska. A filmet 4 napon át mu
tatja be az Uránia.

I .apiírlajdouos :

<>r. KNtZV IEIIEL

A pótolhatatlan nagy veszteségtől lesújtva, de a Mindenható 
szent akaratában megnyugodva, fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy 
a forrón szeretett jó édesanya, testvér, anyós, sógornő és rokon

özv. Ozvald Ferencné
szül. Wagenblatt Izabella

foly > évi április hó 4 én d. e. fél 9 órakor életének 68-ik évé
ben a haldoklók szentségének felvétele után vissza adta jóságos 
lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi marádványát folyó hó 6 án d. u. 4 
órakor fogjuk a Gróf Baltyányi Lajos-utca 3. számú gyászházból 
a szent. Rókus temetőben lévő családi sírboltba örök nyugvó 
helyére helyezni.

Lelke üdvéért az engesztelő szent miseáldozatot f. hó 7 én 
reggel 8 órakor a szent Rókus kápolnában mutatjuk be a min
denhatónak.

Baja, 1936 április hó 4 én.
Áldás és

Mául Ferencné 
sz. Ozvald Mária 

özv. Schllngár Pélné 
sz. Ozvald Ilona 
Brádl Rezsöné 

sz. Ozvald Rózsa 
gyermekei.

béke felejthetetlen
Bodrogi Sándor 
Budai Imréné 

sz Wagenblatt Gizella 
testvérei.

Német Márta 
dédunokája.

és számos rokona

poraira!
Németh Béláné 
sz. Mául Matlld 

Mául Hilda 
Mául Ottmár 

Schllngár Izabella 
Ozvald Márta 
Brádl Margit 

unokái

SPORT.
Meg van a BTSE csapata.
Péntek este a Turul vezetősége a 

következőkép állította össze a vasár
nap szereplő csapatot:

Szöcs, Taditv, Kámán, Szalai, 
Lehel, Katz, Balog, Hirmann, Ko 
vács, Jávor, Kolos (Koch).

Megkérdeztük Benczét a BTSE 
nagyszerű tréneréi, mit jósol vasár 
napra, a válasz a következő volt: a 
jobb formát kijátszó csapat 1 góllal 
győz.

A BSE—BTSE mérkőzés min
denkor csemege volt a bajai közön
ségnek, de a vasárnapi mérkőzés 
minden eddigi izgalmat felül fog 
múlni.

Kezdet d. u. 3 kor, mérkőzés 
után az Osztrák—Magyar közveti 
lése a pályán.

Csapatössxeállitásl gondok a 
BSE-ben. Matics sérülése a nagy 
mérkőzés előtt súlyos problémák elé 
állította a BSE vezetőit, tegnapra 
újabb gondot jelentett Mándily sú
lyos megbetegedése, akinek játékára 
nem lehet számítani.

VIM
mindent: tisztít
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HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és t'unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márt. 30-töl ápr. 6-ig 

Dr. MAKRA*  LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

éves szurkosnyár 
fűz hasáb 
akác „ 
szil ..
kőris „ 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskatnűvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

A Máv. menetrend:

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bálaszék, Sárbogárd. 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 31
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd. 

Bálaszék 10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

13 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdornbová

/6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 29
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

/8 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

19 58
Ujdornbová . Pécs. 

Bátaszék 18 50
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

- -
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

22 58 Bpesl, Sárbogárd 22 01
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

b száraz

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy .. 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
főz hasábfát 
kemény gőmbfát 
lágy

2 éves 
vágású

Házhoz szállítva száraz
aprított akácfa
aprított tölgy és szilfa 3'20 

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Telefon : 
városi iroda 42.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Állomások 1 : 32'4; km. :

6-45 17 30 I
7 00 17 45J 6:
7 10 17 55 10:
7*20  18 05: 14:
7*35!  18 20: 19i
7 50 18-35: 20'
7 55 18 40 23;
8 00 18*45  1 24
815 32:
8*20;  ■ 33;
8-30. 37
8*50; 45'
9 00 48i
9 05: : 49
9*15: 53:
940: 63
9*45:  ■ 65

ind. Mohács dunapart
Rika f m.
Mohácsi iskola f. in. 
Móriczpuszta f. m. 
Nagybaracskai rév (átkelés) 
Nagybaracska piactér 
Csátaljai vasútállomás 
Csátalja községháza 
Gara községháza 
Gara vasútállomás 
Gara községhatár f. m. 
Bácsborsód (Pollák vendég'ő) 
Bácsbokod vasútállomás 
Bácsbokod községháza 
Bácsbokod községhatár f. tn. 
Bácsalmás Réfl vendéglő 

érk. Bácsalmás vasútállomás

érk.A ■ 6 10:
5 55:
5 45
5'40
5 20:
515:
5 05'
5 00;

ind.

1650 
16 35 

.16 30 
'1620 
; 16*00  
•15'55 
• 15*45  
•15*40
15'25
15 20 

115 10 
;14 50 
; 1440
1435 
1425
1400
12 50

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

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában Rnia,


