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Szövetkezeti gondolat 
a mezőgazdasági termelésben.

A szövetkezeti gondolat általában
nehezen gyökeresedik meg nálunk ; 
az. eddig alakult szövetkezetek in
kább a hiteléletet és bizonyos mér 
fékben a fogyasztást szolgálták ; ter
melő szövetkezet ellenben nagyon 
kevés alakult az országban.

Az uj idők gazdasági fejleményei 
azonban mindjobban előtérbe hoz
zák az eddig kiaknázatlan szövet
kezeti gondolatot a termelés terén is.

A népek elzárkózása megváltoz
tatta a gazdasági világrendet ; a kü
lönböző nemzetközi gazdasági szer
ződéseknél nemzetek államik egy
mással szemben ; nagy árutömegek 
forgalmát, csereberéjét szabályozzák.

A római paktumban évekre ha
tározták meg előre az eladásra ke
rülő gabona mennyiségét, minőségét 
és árát. Termelőink most már évek I 
re előre nemcsak abban biztosak, ! 
hogy milyen áron értékesíthetik ga- j 
honájukat, hanem azt is tudják, mit > 
kell termelniük.

A tömeges, egyenlő minőségű 
árutermelés szükségessége mindjob 
bán előtérbe hozza a szövetkezeti I 
termelés gondolatát : a kis gazda
sági erőknek egyenlő áruk terme
lésére való összefogását és irányi 
tását.

A Nemzeti Munkaterv program
jába vette 54. § ában a szövetke
zeti önsegítés gondolatát, amikor 
azt Írja : „Elősegíteni óhajtjuk a szö
vetkezeti Önsegítés minden életre
való reális formáját. Különös súlyt 
helyezünk a falusi nép hitelét, gaz
dálkodását, fogyasztását, termelését 
előmozdító szövetkezeti mozgalom 
kifejlődésére"

De rájött erre a gondolatra a 
mezőgardatársadalom is. Mintegy I 
öt évvel ezelőtt alakult a „Magyar 
Mezőgazdasági Társaság". A mező
gazdák vezető emberei megértenék 
az idők s/avát; felfogták a termelés 
átszervezésének szükségességét és 
ezzel kapcsolatban rájöttek arra is, 
hogy az elszórt kis gazdaságok csak 
termelési és értékesítési szövetkeze
tek utján tömörít kelők olyan mező
gazdasági egységekké, melyek az uj 
idők termelési feladatainak meg is 
tudnak felelni.

A Magyar Mezőgazdasági Társa
ság vezetői közölt ott találjuk dr. 
Marschall Ferenc államtitkárt, dr.

Perczel Béla főispánt, Balku Gyula 
volt főispánt.

Ügyvezető elnöke a „Magyar 
Mezőgazdasági Társaságnak" lovag 
Sternád István, aki igen alapos, tar
talmas munkában számolt be a 
M. M. Társaság ötesztendős mun 
kassájáról.

Lovag Sternád Isiván munkájában 
megállapítja, hogy a szövetkezeti 
eszme a viszonyok kényszerhatása 
alatt diadalmaskodott; eszméjében 
vas kényszer van, melynek enge
delmeskedni kell. Az ország ma az. 
összeomlott régi életlehetőségek 
romjai alatt vergődik, kibontakozás 1 
csak a szövetkezeti összefogás után | 
lehetséges.

A földreform megoldását is a 
szövetkezeti elgondolás alapjára 
óhajtja fektetni.

A falu kérdése csak az egészsé
ges és szakszerű irányítás utján old 
ható meg, mert enélkül a gazdák 
okvetlenül beleütköznek a világpiac, 
de a belső piac meglepetéseibe. 
Gazdasági Íróink és vezető szakem
bereink között lovag Sternád Ist
ván volt az első, aki a termelési 
szövetkezet gondolatát, mint nélkü 
lözhetetlen kormányzati eszközt 
hirdette.

A gondolat mindjobban tért hó 
ditott és már Horthy Miklós kor
mányzó egyik mezőgazdasági kiál
lítás megnyitásán mondott a beszé
dében : „Ugy a növénynemesités, 
mint az állattenyésztés terén a mi 
DŐségi termeiét megszervezése a lég 
égetőbb feladat. E tekintetben szük
séges, hogy az állam a termelés át
szervezését megfelelően támogassa.

A külföldi államok közül leg«d 
terjedtebb a szövetkezeti gondolat 
Dániában; Ott a parlament tulajdon 
képen nem más, mint a szövetke
zeti termelés rendszerének képvi 
selietése.

A szövetkezeti termelésnél irány
adó a külföldi fogyasztás természe
te. A kullurnemz.etek legjobban fo
gyasztó rétegei ülőfoglalkozást üz 
uek • ezért megkívánják a könnyű 
emésztésű élelmicikkeket. Magyar
ország eddig sajnos a nehéz emész 
tésü élelmídkkcket termeli; a mi 
zsíros tápszereink azonban egyre 
jobban kiszorulnak s igy igyekez
nünk kell a könnyű ételnemöek tér-

melését sürgetni. Az erre való át
térésnek hathatós eszköze a szövet 
ke zés.

A szövetkezeti gondolat lét hódi 
fása segít majd a tanult ifjúság el
helyezésén is. /X háború elölt csak 
minden huszonötödik ember tarló 
zott az értelmiséghez, ma minden 
tizenhatodik.

A szövetkezeti termelés révét) 
igen nagy müveit, munkaképes lö 
meget lehet majd a közgazdasági 
életben elhelyezni.

Az államnak kell a szövetkezeti 
gondolat felhasználásával a termelés 
irányítását kezébe venni.

A szövetkezet és kereskedelem 
viszonyában kimutatja Sternád Ist
ván, hogy nem szükségkép ellenér- 

Franciaországban és Belgiumban 
repülőteret keresnek az angol 

légi haderőknek.
fiz angol kormány továbbra is arra törekszik, hogy 

meggyőzze Franciaországot és bebizonyitsa, hogy feltétlenül 
szükséges a németekkel valé tárgyalás.

A locarnoi hatalmak küszö
bön álló tárgyalásai nem lesz
nek formai jellegűek. Az an
gol kormány továbbra is arra 
törekszik, hogy meggyőzze 
Franciaországot és bebizonyit
sa, hogy feltétlenül szükséges 
a németekkel való tárgyalás,

A szerdán Londonban meg
induló vezérkari megbeszélé
sek csupán azt tekintik át, 
milyen haderők állnának ren-

Alig zajlott le a pomázi választás, 
amelyen csúfos vereséget szenvedett 
az egyesült ellenzék Grieger Miklós 
legitimista képviselőjelölttel együtt; 
már is uj ‘dőközi választás hullá
mai verik fel az ország közéletének 
békés nyugalmát.

A fővárosi lapok kilenctized ré
sze ellenzéki lévén, minden egyes 
időközi választást nagy, országos 
jelentőségű eseménnyé igyekszik 
felfújni egészen addig, amig a vá
lasztás el nem dől. Ha az ellenzéki 
jelölt megbukik, mint ahogy uj vá
lasztás még eddig egyetlen esetben 
sem ütött ki a Nemzeti Egység ká

Amit nem hiszünk.

, dekíiek; azoknak a nehézségeknek 
kiküszöbölésére tartja szükségesnek 

I törekedni, melyek a kereskedőket 
i spekulációkra bírják.

Sorra foglalkozik azután Sternád 
j István a szövetkezeti eladás, bizto- 
I sitás, a földreform, a városi földek 
I kihasználásának organizálásával, bér- 
; lőszövetlcezetekkel, a szövetkezeti 
j népoktatással.

Értékes, hasznos és ma különö
sen aktuális gondolatokai tartalmaz 
lovag Sternád István mun kája, mely
nek az a célja, hogy az örökké po- 

i litizáló és elégedetlenkedő magyar 
kisgazda helyébe megteremtse a ter- 

' rnelési kisgazdának vezetésié és 
reformra hajlandó nyugateurópai 

i típusát.

delkezésre német támadás ese
tén. Anglia ugy véli, hogy leg
értékesebb hozzájárulást ten
geri és légi hadereje nyújthat
ná, mert az angol szárazföldi 
haderő nem tudna idejekorán 
belga területre érkezni.

A vezérkari megbeszélése
ken erről is lesz szó, hogy 
milyen repülőtereket kaphatna 
az angol légihaderő Franciaor
szágban és Belgiumban.

rára, akkor hideg terrort s ehhez 
hasonló értelmetlen badarságot hir
detnek, egyébként gyorsan napi
rendre térnek az események felett. 
Elfelejtik, hogy Eckhardt Tibor a 
választás hevében Isten tudja há
nyadszor ígérte be a kormány le
mondását, a maga miniszterelnök
ségét és sietve vetik rá magukat »z 

uj választásra.
Pomáz után most Szigetvár ke

rült sorra.
Az. ellenzéki vezérek, akiket át

hidalhatatlan élelnézeti különbségek 
választanak el egymástól, összefog- 

| nak jelöltjük ; a több ezer holdas
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divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Hálóinget

kisgazda, báró Bied rmann Imre 
mellett.

A gyűlésen részt vett gróf Beth 
len István is és a beszéd hevében 
„Az Est", a „Reggel" és a „Reg
geli Újság" cimíi újságok szerint a 
következőket mondotta : ,,A nem
zeti szocializmus, mely ma Német
országban uralkodik, a maga teore
tikus fejtegetéseiben azt mondja, 
hogy a parlamenti rendszer megbu
kott és elnevezi a választót válasz
tási baromnak, melyet oda kell csak 
hajlani a vágóhidra."

Nem hisszük, hogy gróf Bethlen 
István ezeket mondotta volna.

Németország velünk barátságos 
viszonyban élő állam, melynek belső 
politikai szervezetéhez semmi kö
zünk ; nem képzelhető, hogy olyan 
kitűnő külpolitikai érzékkel biró 
államférfi mint Bethlen ennyire el
szólná magát. Az egészen bizonyos, 
hogy ez a lapközlemény a legko 
molyabban veszélyezteti külpolitikai 
érdekeinket, mert nagy egyedülvaló- 
ságunkban csupán az Olasz és Né 
met birodalmakra támaszkodhatunk.

Németország talán sohasem volt 
olyan hatalmas mint ma; sohsem 
volt olyan egységes, mint ma és 
aohaacm lépett íel még férfiasabban 
a maga, de az egész európai embe
riség érdekében, mint épen ma.

Végzetes politikai hiba, vagy gróf 
Bethlen István beszéde; vagy a la
pok közleménye.

De tovább megyünk. A lapok 
szerint azt is mondotta gróf Bethlen 
István : „Ha a magyar kormány is 
igy akarja kezelni a magyar népet, 
ez ellen emelem fel szavamat, mert 
ez a nép nem fogja tűrni és nem 
tűrheti, mert ez a nép a szabadság 
hoz volt szokva, szabadságban nőtt 
fel és abban is akar megmaradni."

Ebből argumentáció a contrarió 
az következik, hogy Németország
ban rabszolgaság uralkodik, a népet 
elnyomják.

De gróf Bethlen István aktív kül
politikát is sürget; kikkel akar aktív 
külpolitikát ? Olaszország egymagá
ban nem elegendő; Ausztriának elég 
sok belső gondja van magának. Csak 
Olasz—Német orientáció mellett 
képzelhető el aktív külpolitika. De. 
akkor nem sérthetjük a németek 

1 érzékenységét.
Valami olyasféle tévgondolat mo- 

i toszkál sokak fejében s talán gróf 
Bethlen István is arra gondolt, hogy 
a német nemzeti szocializmus múló, 

I átmeneti államforma.
Nem akarunk összehasonlításokat 

tenni; de ugyanígy voltunk az orosz 
kommunizmussal is. Arról is azt 
hittük, hogy pár éven át tarthat 

1 csak.
De emlékezzünk a szerb megszál

lásra. Zomboroan, Újvidéken álta
lános volt a meggyőződés, hogy csak 
3—4 évig tarthat s Jugoszláviának 
összekell omlania. S íme 18 éve áll 
már fenn.

Téves és beteg feltevés a német 
nemzeti szocializmus összeomlásával 
számolni.

Három évi fegyházra ítélte a bajai tör
vényszék Muity Iván joghallgatót, aki ez 
év január 15-én a nyílt utcán revolverrel 

rálőtt különváltan élő feleségére.
Merkler Mária, Muity volt felesége nem vallott a tárgyaláson. 
Az elmeorvosi vélemény szerint Muity szellemileg súlyosan 

degeneráit.
Nagy feltűnést keltett annak ide 

jén az a revolveres merénylet, ame
lyet Muity Iván 26 éves joghallgató, 
földbirtokos követelt el különváltan 
élő felesége Merkler Mária ellen.

Merénylet a különváltan 
élő asszony ellen.

Ez év január 15-én történt, hogy 
Muity Iván, aki minden áron arra 
akarta rábírni feleségét, hogy térjen 
vissza hozzá, megtudta, hogy fele
sége a piacon van. Revolvert vett 
magához és a Gyarmati-féle gyógy
szertár előtt lesbe áilt. Tizenegy 
óra felé feltűnt az asszony. Muity 

I odament volt feleségéhez és meg
kérdezte: — Tényleg válni akar?

— Az asszony igennel felelt.
Erre Muity előrántotta revolverét 

és közvetlen közelről négyszer fele
ségére sütötte. A revolver azonban 
csütörtököt mondott. Ekkor maga 
ellen fordította fegyverét, de az is 
mét csütörtököt mondott. A me
rénylőt Köves (Kozacsek) Benedek 
utmester fogta le és adta át az ör 
szemes rendőrnek.

Ez egyébként az ő belügyíik. Ne
künk jó barátságban kell Német
országgal élnünk és nem szólhatunk 
bele politikai rendszerükbe.

Mondjuk ismételten : nem hisszük, 
hogy gróf Bethlen István ilyen po
litikai baklövést követett volna el; 
de ha igen, akkor az újságíróknak 
kellett volna figyelemmel lenni kül
politikai érdekeinkre s a beszédnek 
ezt a részét agyonhallgatni. Az ef
fajta beszéd és közlemény annyit 
árthat nekünk, hogy azt a sajtótör
vény eddigi rendelkezéseivel helyre
hozni nem lehet.

Sürgős és preventív rendelkezé
sek kellenek, melyek lehetetlenné 
tennék bz ilyen sajnálatos külpoliti
kai baklövések elkövetését.

Letartóztatás.
Muity Ivánt a rendőrség kihall

gatása után álkisérte az ügyészség 
fogházába és a házastársakat elvá
lasztotta törvényesen, mig most hét
főn délelőtt a merénylet ügyében 
tartották meg a főtárgyalóit a Lin
zer tanács előtt.

A tárgyalás.
Hétfőn délelőtt szuronyos fogház

őr kísérte Muity Iván joghallgatót 
a törvényszéki tárgyalóterembe, ahol 
már nagyobb érdeklődő közönség 
várakozott.

Pontban 9 órakor nyitotta meg 
dr. Linzer Károly elnök a főtárgya
lást.

A vád.
Dr. Linzer ismertette a vádat. A 

királyi ügyészség gyilkosság bűntet
tének kísérletével vádolta Muity 
Ivánt.

Bűnösnek érzem magam.
Az elnöknek arra kérdésére, hogy 

bűnösnek érzi-e magát, a vádlott 

igennel válaszolt.
Muity vallomásában előadta, hogy 

valamikor nagyobb földbirtokuk volt 
Azonban tönkre mentek és az 
utóbbi időben már csak a földela 
dósokból éltek.

Felesége elhagyta és hiába kér 
lelte, az asszony nem akart vissza
térni hozzá. Január 15 én megtudta, 
hogy az asszony a piacon van. Meg 
leste és revolverrel támadt reá.

— Dr. Linzer: Miért lőtt rá? 
Miért akarta megölni feleségéi.

— Muity Iván : Nem tudom.
Vallomásának további részében 

beismerte Muity, hogy goromba 
volt feleségével, de hogy megverte 
volna, nem emlékszik.

Az orvosszikértöi vélemény.
Dr. Haranghy László egyetemi 

tanársegéd kórházi főorvos ismer 
tette az orvosszakértöi véleményt. 
Az elmeorvosi vélemény szerint 
Muitynak határozott elmebetegsége 
nincs. Emlékező tehetsége gyenge, 
szellemileg súlyosan degeneráit. Sú
lyos fokban korlátolva volt a bűn
cselekmény elkövetésekor is. Híg 
gadt megfontoltság kizárva.

— Majd igy folytatja szakértői 
véleményét dr. Haranghy László:

— Leveleiből megállapítottam, 
hogy szellemileg degeneráit, mert 
túl színpadias, regényekből vett idé 
zetekkel voltak tele. Összefüggéste
lenek. Kényszer helyzetei vannak.

Részlet egy levélből.
Dr. Haranghy László felolvasta a 

vádlott 12 levelét. Az egyik levél
ben igy ir a vádlott: Muity Iván 
akit szeret, azt magával viszi.

Beszélnek a tanuk.
Az orvosszakértöi vélemény után 

a vádlott volt felesége, Merkler 
Mária lépett a bírói emelvény elé. 
A vallomástételt törvényadta jogá
nál fogva azonban megtagadta.

— Köves Benedek utmester tette 
meg ezután vallomását. Majd Szabó 
Géza puskamüves adta elő fegyver
szakértői véleményét, mely szerint 
a merényletnél használt pisztoly és 
lövedék emberélet kioltására alkal
matlan. A golyók oxidálva voltak, 
úgy hogy próbalövéskor is csütör
tököt mondott.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossaankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pmümi J*r«  férti és n«l karórák 1 é«| jótállással már 6 pensótól. 

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Részeges volt a vádlott.
Több tanú egyöntetűen azt val

lotta, hogy a vádlott iszákos volt, 
többször megverte feleségét, min 
dennaposok voltak a családi per 
patvarok.

Vád és védObeszéd.
A késő délelőtti órákban került 

a sor a vád és védőbeszédekre. A 
vádat dr. Gál Károly kir. ügyész 
képviselte, aki a vádlott szigorú 
megbüntetését kérte.

Muily Iván védője dr. Jelich Mi
hály ügyvéd volt.

Visszavonul a bíróság.
A vád és védőbeszéd után a bí

róság Ítélethozatalra vonul vissza.
ítélet: 3 évi fegyház.

Délután fél kettőkor hirdette ki 
Ítéletét a kir. törvényszék.

Muity Iván vádlottat gyilkosság 
bűntettének kísérletében mondották 
ki bűnösnek és 3 évi fegyházra, 
10 évi hivatalvesztésre Ítélték.

Az Indokolás.
Az ítélet indokolásában dr. Lin

zer elnök előadta, hogy a bíróság 
figyelembe vette a vádlott korlátolt 
beszámithatóságát Előre megfon
toltságot nem állapították meg. Eny
hítő körülménynek vették a vádlott 
töredelmes beismerését is.

Megnyugszik a vádlott.
Muity Iván megtörtén fogadta az

URÁNIA
2==s

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

Móricz Zsigmondi
óriás színpadi és 
könyvsikert elért 

müve filmen

Légy jó 
mindhalálig

Főszereplők :

Csortos Gyula 
Kiss Ferenc 
Málay Gerö 

Makláry Zoltán 
Gombaszögi Ella 

stb.

Ítéletet. Az elnöknek arra a kérdé
sére hogy megnyugszik e, igennel 
válaszolt.

Dr. Gál ügyész súlyosbításért, dr. 
Jelich ügyvéd az ítélet minősítése 
miatt fellebbezett.

Az előzetes letartóztatásból két 
hónapot és 10 napot kitöltöttnek 
vett a bíróság.

A mohácsi—bácsbo- 
kodi autóbusz.

Amikor ma minden vállalkozás
nak, mely forgalmat és élelet jelent, 
örvendenünk kellene, akkor talál a 
Független Magyarság okol olyan 
gyanusitgatásra, melyek legjobb tu
domása szerint is minden alapot 

: nélkülöznek. A Független Magyar- 
| Síí£ nagyon jól tudja, hogy a köz- 
j ségek költségvetését egy miniszter- 
' közi bizottság vizsgálja át és szinte 
| filléreket is töröl a kormány szigorú 
i takarékossági politikájának akarata 
! folytán. A hitelképesség szempont- 
1 jóból nem épen közömbös nyila tko 
' zat kapcsán azzal gyanúsítja a vál- 
! lalkozót, hogy veszteségének fedeze

tet majd a községektől kér.

— Aranyérnél, derék- és kereszt 
fájásnál, a mái és a végbél felé 
irányuló vértolulásoknál az igen 
enyhe hatású természetes 

: Ferenc József**  keserüviz lehetőleg 
' mindennap reggel és este fél-fél po 
I hárnyi mennyiségben használható.

CORSO
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Husvétvasárnap és 
hétfőn

magyarul beszélő rendkívül 
£ izgalmas film

Abesszínia 
igazi arca
Ezt követi:
a frr-ncia filmgyártás remeke.

2-es számú 
kémiroda
Főszerepben:

Vera Koréne j 
és Jean Murát

Uj hajóállomás a 
budapest—mohácsi 

vonalon.
A Folyam és Tengerhajózási RS. 

közli, hogy Dunafüred Szászhalom 
balta állomást április 5 töl kezdve 
az összforgalom számára megnyi
totta. Nevezett állomást a Budapest 
Mohács között naponként közlekedő 

, személyhajók a már korábban kia
dott menetrend szerint fenti naptól 
kezdve érinteni fogják.

Abesszínia végleg 
összeomlott.

Pánikszerűen menekül az 
abesszin hadsereg.

Az olasz csapatok folytatják elő
renyomulásukat és üldözik a négus 
hadseregének utolsó, együtt maradt 
részét. Az első hadtest már túlha
ladt az. Abiangi tó vidékén, elfog
lalta a fontos kvorami állásokat és 
elérte Alamatát. A vidék törzsfői 
Debarekban behódoltak az olaszok
nak. Az. olasz csapatok két ágyút 
és sok puskái és lőszert zsákmá
nyoltak.

Menekül a négus.
A négus az utóbbi vereség had 

színteréről álruhában menekül. Ad- 
dis-Abeba halálos reitegéssel várja 
az elkerülhetetlen pusztulást.

A császár a harctéren fog 
megiidiini.

Abeszinia londoni követe kijelen- I 
tette, hogyha a Népszövetség nem 
menti meg Abesziniát, a császár a 
harctéren fog meghallni.

Elveszett Abeszinia.
A négus beismerte, hogy serege 

nem tud ellenálni a modern hadi
eszközökkel harcoló olaszoknak.

Újabb győzelem.
Az első hadosztály teljesen meg

semmisítette. a menekülő Abcszin 
hadsereg maradványait. Az olaszok 
bámulatos gyorsan haladnak előre.

HÍREK.
— A rendőrök lelkigyakorlatai. 

A bajai államrendőrség legénységi 
állománya tegnap kezdette mely 
nagybőjti lelkigyakorlatait. A szent
beszédeket Tóth Tivadar híttanár 
mondja a belvárosi plébánia temp
lomban. A rendőrök nagycsütörtö 
kön délelőtt járulnak a szentségek
hez.

— Behelyettesített tanító. A 
máicius 1 ével nyugdíjba helyezett 
Schőn Antal hácsbokodi kántorfa- 
nitó helyébe Valtay Gyula oki. ta
nítót helyettes tanítóként alkalmaz
ták,

— Májusban lesz a megye ta
vaszi közgyűlése. A vármegye téli 
közgyűlésének eltolódása miatt a 
tavaszi rendes közgyűlést májusban 
fogják megtartani.

mindent tisztit

Wl
kíméletesen és

ragyogó fényesre!

— Kanyart szünet a bácskai 
községek iskoláiban. C.ikérián, 
Mélykuton, Bácsalmáson, Csátalján, 
Tompán és Vaskuton a kanyarójár
vány kialt két hétig szüneteit a ta
nítás, az. iskolákban és a kisdedóvó 
intézetekben.

— Végleges a bajai alosztály 
őszi futball bajnokság beosztása.

I Hitül adtuk olvasóinknak a Délnyu- 
I gáti Labdaiugó Szövetség közelmúlt

ban hozott határozatát, mely szerint 
a teljes csődbe jutott bajai alosztály 
sorsát úgy oldja meg, hogy Szek- 
szárd, Dombóvár, Nagymányok és 
Mohács csapatait idecsalolja. A TSE 
által megfellebbezett határozatot a 
vasárnapi rendkívüli közgyűlésen 
tárgyalták és 27 szavazattal 20 el
lenében jogerőre emelték. A hatá
rozatot, mely hosszú idő után a 
pécsi szövetség Baja iránt megnyil
vánuló jóindulatát jelenti, a sport
társadalom nagy megnyugvással fo
gadta.

— Mindazon mérgezési esetek 
leküzdésénél, melyeket romlott éte
lek okoznak — tehát főleg husmér- 
gezés vagy gombamérgezés előfor
dulásakor — a gyorsan ható ter
mészetes ,,Ferenc József**  keserü- 
viz azonnali használata rendkívül 
fontoe segédeszköz.

Jó összeköttetéssel
rendelkező urakat és hölgye
ket keres speciális ágazat be
vezetésére „előkelő intézet**  
jeligére a kiadóba.

Berendezés
hez és egy vagy két darab vasre
dőny megvételre kerestetik. — Cím: 
Molnár Károlyué, Sükösd.

Laptulajdouos:
Or. KNÉZY LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács - Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
__ érkező vonatot. _ ___ huiuló vonathoz.___

Km 1 Á 1 1 0 n> á s 0 k 2

0 715 ir Bácsbokod vasútállomás rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f, m. 1355

15 755 Gara vasútállomás 13«

16 800 Gara községháza 1340

24 820 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasútállomás 1315

28 83’ Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. í240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Rí ha f, m,' I

1225

48 925 V
érk. Mohács dudapart í d. 12'5

Ezé menetrend érvényes 1936. április 7-től.
X járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, Je esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok,

Szujar János autóbusz vállalat 
cséraua 70.

jj

Sóját termelésű tűzifa: >
akác hasábfát ■>
kőris .. K
tölgy S

> szil .. ó
szurkos nyá>- hasábfát $ 
fűz hasábfát A
kemény gömbfát $
lágy .. ó

1 éves
vágású

P óaz

aprított akácfa 3'50
apritctt 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.

Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

É tt T S C Sgénkereíkedeími
W IS Bt. i £ sál Részvénytársaság

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

W Egyszerű cementlap 
x Díszes „
H Márvány mosaik-lap 
1! Favence (csempe) 
öi Mettiach-lap

jj Kiitgyürü
i|] Cementcsöveit

ICementvályuk
Kátráír

NAGY VÁLASZTÉKBAN
3
a

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Duná&avics kőpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Katránypapir és minden más építőanyag
legiutánvosabb árban kapható

GmnhutéfTána
A Máv. menetrend:

Érkezés I I 0 i) n a n ? Indulás Hová?óra perc óra perc

09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, 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, SárbogárJ. 
Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

U 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Uidombová

16 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

18 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bálaszék, Sárbogárd, 
Budapest

19 58
Uidombová . 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 Rátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

ápr. 6-tól ápr. 13-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek «< Goldberger 
könyvnyomdáia 

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek 1*  Goldb rget kőnTvnvomdáiában Baja,


