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Ismét megbuktak.
Csütörtökön már délután meg- 

kezdődött a pomázi Zalán futása a 
derék magyar és sváb választók 
nagy gaudiumára. A lesújtó rész- 
leleredmények reménytelenségében 
egymásután szedték sátorfájukat a 
Berg Miksák, Dulin Jenők, Berki 
Gyulák, Fábián Bélák — s maga a 
bukás-rekorder, Grieger Miklós, — 
egyszóval az egész u. n. egyesült 
ellenzék, amely még egy nappal 
előbb olyan országraszóló, magabizó 
zajjal hirdette a baloldal fölényes 
diadalát.

A kerület községeiben nem ma
radt utánuk más, mint egy csúnya 
korteshadjárat kellemetlen emlékei : 
kínos érzések a megfélemlítéssel 
ellenzékre leszavaztatott választók 
lelkületűben, a felelőtlen demagógia 
szertefoszló frázisai s a sárbaszórt 
röpcédulák ezrei, rajtuk „Ottó király" 
és Grieger Miklós fotográfiájával.

Mert a legitimista néppárt, — 
egyben az egyesült ellenzéki front 
jelöltje nem alallotfa bevonni kor
teseszközei közé az „örökös király" 
személyét sem Nem kevesebb Íz
léssel, mint ahogy még a súlyosan 
beteg régi képviselő életében szerte 
küldötte a körleveleket, amelyekben 
kegyes sajnálkozással bejósolva Al- 
másy László halálát, előre, ajánlotta 
magát a választók jóindulatába. Ha
sonlóképpen épületes volt az az 
ádáz csetepaté, ami a legitimisták 
régi jelöltje és a pártelnök között 
a nyilt színen lezajlott, hogy végül 
F.ckhardték közbelépésére és osz
tatlan, lelkes támogatásával, egyedül 
maradion a porondon Grieger Mik
lós, a holtbiztosra bejósolt uj po
mázi honatya.

A lelki presszionálásnak, ígérge
téseknek, fenyegetődzésnek, — a 
választási praktikák kipróbált fur- 
fangjainak mennyi minden módsze
rét vették igénybe az egyesült el i 
lenzék részéről a valósággal balol- ' 
dali megszállás alá került szerencsét- . 
len választókerületben, erről hasá
bokat lehetne Írni. Csáklyás sajtó 
és liberális lapok úgy írtak Pomáz- 
ról, mint a Gömbös kormány Wa
terloo járói. A zsidó radikalizmus
tól a Nezeli néppárt elvakultan tü
relmetlen, relrográd legitimizmusáig 
minden nyughatatlan politikai árnya
lat összeolvadt a Grieger magasz- 
• alásában és támogatásában.

Az eredmény természetesen a 
nagyszerű bukás lett. Az a másfél
ezernyi szavazattöbbség, amely a 
választást a Nemzeti Egység javára 
eldöntötte, megismételt hangos tilta
kozás a pusztán ádáz tagadást je
lentő mai ellenzékiséggel szemben.

A baloldali sajtó tudósítói jobb 
hijján hosszú orral keseregnek ar
ról a bizonyos „hideg terrorról", 
ami azt jelenti, hogy az ellenzék 
semmiféle konkrét panaszra alapot 
előcsiholni nem tud, mert a válasz- 
t< polgárság mint az ország ezer és 
ezer községében meggyőződéstől 
vezettetve, minden befolyástól mén 
ten utasította el magától a bajkeve- 
résre összeszövetkezett alkalmi po 
litikai együttes tövekvéseit.

A pomázi választásnál, ahol Eck- 
hardtTibor ismét kormányt buktatott 

Viharos hangulat
a Szent Antal Temetkezési Egylet 

rendkívüli közgyűlésén a régi veze
tőség ellen.

113 szavazattal 37 ellenében kimondották az anyagi felelősséget 
az egyesület vezetőségére.

Az egyesület feloszlása mellett 86, ellene 83 tag szavazott.
Már a levegőben érzett a vihar 

mielőtt a bajai Szent Antal II. Te
metkezési Egyesület rendkívüli köz- j 
gyűlését megkezdette volna. Négy
száznál több tag végsőkig feszített 
béketürése állott a tüzpróba előtt s 
a közgyűlést végigkísérő izgatott, 
elkeseredett hangulat szinte fokról 
fok ra feljebb szállt.

Dr. Horváth István városi aljegy
ző, a belügyminiszter, illetve a pol
gármester megbizatásából kiküldött 
hatósági biztos, igyekezett a köz 
gyűlés méltóságát megőrizni és nem 
egyszer higgadt és megfontolt köz
belépésének volt köszönhető, hogy 
a közgyűlésen a régi dolgok fel 
szinre hozásával fe izgatott kedélye
ket sikerült lecsillapítani.

A közgyűlés határozatképességé
nek megállapítása után felolvasták 
Ferró József indítványát, melyben 
a vezetőség elkövette szabálytalan-

ságok miatt az anyagi felelősség ki 
mondását kéri az egyesület veze
tőire, főként azokra, akik fizetéses 
tisztviselői voltak.

Dr. Horváth István hatósági biz
tos ezután azt kérte, hogy őrizzék 
meg a közgyűlés nyugodtságát és a 
felszólalók szorosan a tárgynál ma
radja na k.

A közgyűlésen a hatósági biztos 
vizsgálatának eredményéről dr. Moj- 
zes János fogalmazó gyakornok 
részletes jelentésben számolt be, 
érintve az egyesület pénz és va
gyonkezeléséről szóló hivatalos meg- 
állapításokat. Az egyesületnek 747 
fizető és 870 nyugalmazott tagja 
van. A hátralékos tagok száma 528 
Közülük 67 fél, 98 egy, 80 kettő, 
123 három, 117 négy, 35 öt és 8 
tag hat évnél tovább nem fizette 
tagdijait.

Az a tag, aki már 600 nál több

a népg} ölési dobogón, ahol a sváb 
parasztok Habsburg rokonszenvét 
Oltónak kortes szerepeltetésével 
igyekeztek voksokra váltani, ahol 
az ellenzéki választási vezetők ősz- 
szepontositolták minden gyűlölkö
désüket és tehetetlen dühüket a 
kormány ellen, orszógraszólóbb bi
zonyságtételek nem kellenek 1

A magyar nép tökéletesen meg
elégelte már, hogy két tucat, tala
ját vagy higgadt Ítélőképességét vég 
képp elveszített, nyughatatlan egyén 
folytonos oktalan akadékossággal, 
nagyhangú lármával, gyülöletszitás- 
sal, szeinélyeskedéss: I zavarja az 
országépitő munkát, A közvélemény 
megcsömörlött attól a politikától, 
amely mohó hatalmi vágytól sodorva 
kisgazdajelszavakkal támogat mer
kantil ... kapitalistákat és kartelve

, zérekel, — keresztény szocializmust, 
i legitimizmust házasít össze a balol- 
, dali radikalizmussal. Magyarország 

élni akar, fejlődni akar, kenyeret 
akar, békességet akar, összefogást 
akar.

A magyar polgárt nem érdeklik 
a kis vezérkék kielégítetlen ambí
cióinak egyéni fájdalmai. És ha az 
urnák elé járul, akkor nem a fecse- 

| gőkre, nem a demagógokra, nem a 
lázitókra nem a zavartkeilőkre vok
sol, hanem újból és újból hitet tesz 
a komoly hazafiui érzéstől áthatott, 
magyar értékeket teremtő és kon
zerváló tervszerű nemzeti munka, a 
Gömbös Gyula rendszerének prog
ramja és alkotásai melleit.

Amig ezt a külön utakon por- 
tyázó ellenzéki önvezérek tudomá
sul nem veszik, amig szerényen be 
nem állanak az őket is megillető 
helyre a nemzeti egység munka
rendjében, addig a sorsuk menthe- 

I tétlenül, — miként Pomázon is, — 
i csak a csúfos bukás lehet.

tag temetéséhez hozzájárult, joggal 
kérdezi, ki fogja őt eltemetni . . .

Közbeszólások :
—• A város! A város!
Négy év alatt az adminisztrációs 

költségek 3282 pengővel többre 
rúgtak a megengedett öt százalék
nál.

Egy hang:
— Itt a hiba, itt a hiba.
A bútorzat és a dologi kiadások 

is sokat felemésztettek.
Gúnyos közbekiálltások :
— Na, az a bútor!
A hatósági biztos jelentésének to

vábbi során kifogásolja, hogy néhány 
választási jegyzőkönyv amint megál
lapították, valóban hiányzik.

— Ez a baj! Kiáltozzák össze
vissza.

Az egyesület összes vagyonának 
36 897 pengőt kellene kitennie, eb
ből azonban készpénzvagyon csak
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Kalapot 
Inget 

Nyakkendőt 
Keztyüt

HUSVÉTRA
Rövidárut

REINHARDT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
Retikült 

Combinét-nadrágot 
Hálóinget

967 pengő. Tovább igy nem mű
ködhet az egyesület.

Ferró József — Számoljon fel I
A feloszlással a tagok csak fillére

ket kapnának vissza, ez tehát nem 
célravezető megoldás. Utal a két 
biztosító intézet a Magyar Franica 
és a Magyar Élet és Járadék Biz 
tositó Intézettel folytatott tárgyald 
sokra.

Mikor a biztositó intézetek felté
teleinek ismertetését folytatták, egy 
asszonyi hang derültséget keltve 
közbeszól !

— Köszönjük szépen, ezt már 
hallottuk. Erre már nem vagyunk 
kiváncsiak.

A közgyűlésnek döntenie kell | 
afölött, hogy vállalják e az uj ala
pokon, a biztositás utján való meg
indulást, vagy kívánják a feloszlást.

— Igenis, a feloszlatást, — kiált 
ják kórusban.

Dr. Horváth István hatósági biz
tos leszögezi, hogy az egylet önkor 
mányzati joga ; a legjobb belátás 
szerint dönteni. Ha a feloszlást 
akarják, határozni kell a vagyon 
hovaforditása ügyében.

Valaki megszólal :
— Mennyi előlege van a Ferró 

urnák ?
Ferró : Akinek vaj van a fején, 

az ne jöjjön a napra.
Ezután a felszólalásokra került a 

sor.

Matern Jánosnak az a nézete, 
hogy az egyletet nem kell feloszlat
ni ; töröljék a duplakönyveseket és 
a hét éves hátralékkal bírókat.

Egy hang nagy derültség közben:
— Mi lesz a nyugalmazott tagok

kal ?
Ferró József felszólalásában meg 

állapítja, hogy 10 perc alatt nem 
lehet letárgyalni azt a sok szabály 
talanságot, ami a 10 éves egylet 
működéséhez fűződik. Aki közel 
állt a vezetőséghez, annak kifizették 
a jutalékot, ha egy szegény töpörö
dött anyóka jött, az csak keveset 
kapott. Arról van szó, hogy a már 
10 éve megfizetett járulékokat to
vább fizessék-e még vagy 20 évig, 
hogy a nyugdijakat megkapják. A 
vezetőség a szabálytalanságok özö 
nét követte el, méltó a feloszlatásra, , 
hogy biróság elé állítsák.

Szekeres József szintén kifogd 
solja a vezetőség működését.

Ezsöly Mihály a közgyűlés nevé
ben köszönetét mond a hatósági 
biztosnak az egyesület ügyének 
rendezése érdekében kifejtett nagy 
munkájáért. Azt tanácsolja, halasz- 
szák későbbre a döntést, beolvad
janak-e egy biztosítóba, vagy sem.

Kincses Ferenc tauár ellene van 
a feloszlatásnak, ha lehet más meg
oldást kell elfogadni. Mentsék, ami 
menthető, ha nem tudják megmen
teni az egész fejszét, mentsék meg 
a nyelét.

Többen beleszólnak :
— Az is hadd vesszen I Le a fej

szével I
Dr. Horváth István szavazásra

Vitéz dr. Bajsay (Bauer) Ernő megyei h. 
főjegyző az igali Lecsapoló Társulat 

miniszteri biztosa.
Dr. Szabó (Szabovljevits) Dusán 

kormányfőtanácsos, alispán minisz
teri biztosi megbízatása 1935. no 
vember 29- ével lejárván a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter miniszteri 
biztosi megbízatása alól ez időben 
végződő hatállyal felmentette s 
ugyanezen naptól kezdődő hatállyal 
két esztendőre vitéz dr. Bajsay 
(Bauei) Ernő h. megyei főjegyzőt 
bízta meg miniszteri biztosi minő
ségben a társulat ügyeinek igazga
tásával.

A földmivelésügyi miniszter ugyan
is további két esztendőre függesz 
telte fel a lecsapoló társulat önkor

Bámulatos következetesség.
Madách írja Ember Tragé

diájában, hogy a szabadságért 
épen azok szoktak legjobban 
kiáltozni, akik maguk a leg
hajlamosabbak a kényuraság- 
ra. Ha aztán nem tehetnek, 
Írhatnak kényükre-kedvükre, 
rögtön rabszolgaságot emleget
nek és szabadságért sírnak.

Arról jut eszünkbe Madách- 
nak ez a gondolata, hogy a 
mi bajai ellenzéki világlapunk 
szörnyen megbotránkozott a 

bocsájtja a kérdést, elfogadják e a 
biztosítást, vagy a feloszlatást kí
vánják.

A tovább működés mellett 83, a 
feloszlatás mellett (86 tag szavazott.

Ezután a személyeskedések özö
ne következett. A hangulat igen el
fajult. A hatósági biztos állandóan 
csengetett, a nagy zajban azonban 
csak hangtöredékek hallatszottak. 
Hosszas vitatkozások után személy
szerinti szavazással 113 szavazattal 
37 ellenében Ferró indítványára 
kimondották az anyagi felelősséget 
a vezetőség ellen.

A feloszlatásra vonatkozó szava
zás eredményét a belügyminiszter
hez terjesztik, aki valószinüleg a 
feloszlatás mellett dönt.

mányzatát s erre az 1937. novem
ber 29-én lejáró két esztendőre 
rendelte ki miniszteri biztosul vitéz 
dr. Bajsay (Bauer) Ernőt.

A miniszteri biztosi változást az 
tette szü ségessé, hogy — mint 
köztudomású — dr. Szabó Szabovl
jevits Dusán alispán beadta nyugdí
jazása iránti kérelmét, melyet az 
április 8 iki közgyűlésében tárgyal 
a megyei törvényhatóság.

Vitéz dr. Bajsay Ernő h. főjegyző 
személyében a megyei törvényható
sági bizottság uj alispánjelöltjét bízta 
meg a miniszter a miniszteri biztosi 
teendők ellátásával.

csávolyi tagosításon ráfogván 
a község birájára, hogy a tago
sítást akarja.

A bíró kijelentette, hogy 
neki egyénileg — miután egész 
birtoka egy tagban van — nem 
érdeke a tagosítás, de ettől 
eltekintve teljesen tárgyilagos 
álláspontot foglal el a kérdés
ben s a többségre bízza a 
döntést.

Az alkotmány hős lovagja 
azonban ezzel a megoldással 

nincs megelégedve, mert ö azt 
követeli, hogy a bíró vegye le 
(csak ugy egyszerűen : vegye 
le) a napirendről a kérdést és 
ne is vigye be képviselő tes
tületbe.

No de ilyet 1 És mi lesz az 
alkotmányos kormányzással ?

A stylus 1 Persze a stylus 
az ember. A fömunkatársak 
müveit társalgó helyett a Füg
getlen Magyarságot olvastat
ják gyermekeikkel, hogy jó, 
finom stílusuk legyen.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

URÁNIA
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 Gerő 

Makláry Zoltán 
Gombaszögi Ella 

stb.

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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 járó férfi és női karórák 2 évi Jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Jóval nagyobb a köz
úti hiddá átalakított 
vasúti híd forgalma 

mint az érdekelt 
fórumok remélték.
Weidinger Dezső földbirtokos, vá 

rosbizottsági tag, a közigazgatási 
bizottság ülésén az adóügyi jelentés 
kapcsán, általános érdekű ügyben 
szólalt fel. Kérdést intézett Bencze 
Béla műszaki főtanácsoshoz a vas
úti és közüli hid forgalmát illetően i 
és kijelentette, hogy szeretné tudni, 
vájjon a közúti hid forgalmában ve
tett várakozások megközelítik a 
valóságot. A felszólaló még annak 
a kívánságának is kifejezést adott, i 
hogy a legközelebbi bizottsági ülé- I 
sen a Mávtól szerzett adatokkal t 
informálják a bizottságot.

Bencze Béla a felszólalásra azt 
a választ adta, hogy ezidőszerint 
részletes felvilágosítással a kérdésre 
vonatkozói g szolgálni nem tud, 
mert az ügy közvetlenül a Mávot 
érinti s igy pontos számadatai nin
csenek. Úgy tudja azonban, hogy a 
hid forgalma igen élénk s a gazda
sági évszak beálltával még intenzi
vebbé vált; de már kezdetben is 
meghaladta a 70 pengő napi átlag
bevételt. Megígérte, hogy a követ- ' 
kező ülésre részletes információkat l 
kér.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
örömmel tapasztalja az érdeklődést

CORSO
Husvétvasárnap és 

hétfőn
magyarul beszélő rendkívül 

izgalmas film

Abesszínia 
igazi arca
Ezt követi:
a frmcia filmgyártás remeke.

2-es számú 
kémiroda
Főszerepben:

Vera Koréne 
és Jean Murát

a hid iránt s azt az örvendetes ter
vet helyezte kilátásba, hogy a hí
don közlekedés díjtételeit valószínű
leg közeljövőben sikerül leszállítani, 
ami természetesen szintén a meg 
növekedett forgalom eredménye.

Bizonyos az és feltétlenül a hid 
átalakításának fontossága mellett 
szól, hogy & forgalom mivel a Du
nántúllal jelent összeköttetést, sok
kalta nagyobb, mini azt kezdetben 
a hivatalos vagyis a miniszteriális 
fórumok is hitték.

Akinek gyakran fáj a 
gyomra.

bélmüködése renyhe, mája durrndt, 
emésztése gyengült, nyelve fehéres
sárga, élvagya megcsappant, annak 
a természetes ,,Ferenc József**  ke- 
serüviz csakhamar szabályozza a 
székletét, rendbehozza az emész
tést, élénkíti a vérkeringését és jó 
közérzetet teremt. Kórházi bizonyít
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József víz biztos és helle- 
mes hatása következtében — kivált
kép iilőfoglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas.

HÍREK.
Távirat.

Liszt-Kór Baja.
Április 21 én, kedden este Maga- 

loff kíséretével Baján hangversenye- 
zem. Szigeti József.

— Izr. Istentisztelet. Peszach 
ünnepen az istentiszteletek a követ
kező időben kezdődnek. Hétfőn 
délután egynegyed 7-kor, kedden 
délután háromnegyed 7-kor, kedden 
és szerdán reggel a sachrisz fél 
7-kor, muszaf 10 őrakor.

— A finom női holmit tökéletes 
varrófonállal kell megvarrni, külön
ben nem szép. Torpedó vairófonál 
felel meg legjobban, mert hibátlan 
sodrású, selyemfényű és minden 
színben kapható.

— Tisztaság és egészség ér
zését adja az üde lehelet. Ezt bárki 
megszerezheti magának, ha minden
nap rendszeresen Kaladont szájvizet 
használ. Üdít és fertőtlenít — ebben 
rejlik nagy sikere.

SPORT.
Magyarorizág-Ausztria 5:3 (3:1)

BSE—Turul 4:2 (2:1).
Szépszámú közönség gyűlt össze 

tegnap az örök riválisok küzdel 
mére, melyen mindenki erős mér
kőzést de végeredményben a Turul 
bbtos győzelmét várta. S a football 
dicsőséges bizonytalansága nagy 
meglepetéssel szolgált : Az ontsider- 
ként felvonuló tartalékos BSE min
den részében jobb volt ellenfelénél 
és győzelme ha nem is két góllal, 
de megérdemelt volt. Erős Turul

IW

rxX varrófonál

támadások indítják a játékot, a zöld 
fehérek egész félidőn át többet tá 
módnak, Csicskó két góljára mégis 
csak eggyel felel Révész.

Szünet után ll esből egyenlít a 
Turul és heves iramban vezeti tá
madásait, de most már a BSE is 
feljött és remek hajrával Onódi és 
Rajta góljával győz.

A BSE egész csapatát dicséret 
illeti lelkes játékáért a legkelleme
sebb meglepetés Bartók nagyszerű 
kapusteljesitménye és Kulcsár bekk- 
játéka volt. A nagy formát játszó 
Biró Imre, a mezőny legjobbja, me|i- 
lette még Vadász, Csicskó, Rápíty I, 
tűntek ki.

A Turul csapatában Szőcs, Lehel, 
Katz és Taditv érdemel dicséretet.

— Fej-, váll- és ágyékrheumá- 
nál, ischiásnál, idegfájdalmahnál, 
szaggaiásnál és zsábánál a termé
szetes „Ferenc József**  keseriiviz 
rendkívül hasznos háziszer, mert ko
rán reggel egy pohárral bevéve, az 
emésztőcsatornát alaposan kitisztit ja 
és méregteleniti.

SZÍNHÁZ.
Rip van Winkle a színház 

szombatesti sikere.
Most is fülünkben cseng még az 

a sok édesbus meg jókedvű, meleg, 
hangulatos melódia, amelyet szom
bat este hallottunk a színházban. 
Nem véletlen az, hogy ez az ope- 

! rett az idők minden változása elle- 
| nére is műsoron marad, mert ebbe 
j u zenébe a szivét adta bele a zene- 
i költő, a szivének a vérét, meg a 
; dobogását, meg a melegét. És a 

mese az olyan szerelemmel fonódik 
egybe a muzsikával, mint Liszbeth 
Rippel, vagy Alice Adriennel. Fi
nom romantika, üde báj, harmatos 
humor a tiszta flamand levegőben.

Ha egy szóba sűrítenénk kriti
kánkat : a finomság A finomság az, 
amely az egész darabot átlengi, 
mint a lehelet friss és könnyed, 
mint a brüsszeli csipke. Ennek a 
sok sok finomságnak nem akadha
tott volnu méltóbb és odaadóbb in- 

i terpretátora, mint Dornerné Mátrai 
i Gréle. Sokszor úgy tűnt, mintha a 

levegőben járna : a beszéde madár
szó, a játéka, kiélése megéreti mű
vészi egyéniséget mutatott. És a 
hangja, amely könnyeden szárnvall; 
melegen és behizelgően az. alsóbb 
régiókban; kristály tisztán csengett a 
csúcsokon is. Ez a hang frissen 
csobog, mint a hegyi patak és tiszta 
fátyoltalan, mint az erdei nimfák.

Károlyi excellált R'p szerepében. 
Mintha ott született volna a szél
malmok között, pipacsok közötti 
kis flamand faluban. Teljes átélés
sel, sok sok természetességgel és 
egészen kiforrott kultúrával ragadott 
bennünket a darab hangulatába. 
Hangja kellemes, fétfias ize jól fes
tette alá Mátrai Gréle szopránját.

Kondor Erzsi bájos és kedves 
Charlotteja, Vértes csupahumor és 
izig-vérig megformált polgármestere, 
Besse közvetlen korc-márosa és a 
többiek, mind mind tényezői voltak 
annak a meleg és maradéktalan si
kernek, amelyet táblás ház tapsolt 
végig

l.aptuíaidonos:
Or. ti W EZ V L E Bl k i
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 ii 51 Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

3 7« Bácsborsód 14>5
11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8™ Gara községháza 13«

24 82° Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13°o

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225
48 925

y
érk. Mohács dudapart 1 1

td. 1215

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

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Sxujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosaiir-lap
Favence (csempe}
Mettlach-lap
KutgvürU
Cementcsöveit
Cementvélyuk

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGfUTÁNYCSABB ÁRBAN KAPHATÓ jí

OrOnhut és Társa

oá 
üódfark’j cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Portland cement 
Uitököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

A Máv. menetrend:
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
Bátaszék, Sárbojiárd, 

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.

Bátaszék 10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/3 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 20 Uidombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

/6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

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

/8 27 Hej cegszánló 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs.

Bátaszék 18 50
Bátaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria 22 00

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár. 

Budapest

Nyomatott Bakanek és Goldb rget kftnyvnyomdijában Baja.

Saját termelésű tűzifa:

2 éves 
vágású

|2 száraz
Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-ti. 13. városi iroda 42.

If É O T C Szénkereíkedelmi
W IS tC B C 3 Részvénytársaság 

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és t unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á i. h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

ápr. 6-töl ápr. 13-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


