
Baja. 1B86. április 17. Péntek Ara 8 ffNIér
IV. évfolyam 88. ssam.

Szerkesztőség ee kiadóhivatal,

FERENCIEK-TERE 2. SZÁM
Felelő* azerkeaitő és felelő* kiadó

0 r. KNÉZY LEHEL

Helyben negyedévre 6 pengr

Helyben egy hónapra . 2 pengi
előfizetési Arak !

Népszavazást!
Az a világtörténelmi jelen

tőségű esemény, melyet Hitler 
Adolf birodalmi kancellárnak 
huszonötéves bekeajánlata je
lentett, nem maradt elszigetel
ten, hanem egész áradatát a 
nagy eseményeknek indította 
meg.

Abba a fülledt külpolitikai 
atmoszférába, mely az olasz- 
abesszin-angol viszály nyomán 
támadt, mint valami hirtelen 
támadt nyári zivatar, süvített 
bele a Kancellár jegyzéke ; a 
megtisztult légkörben szaba
dabban kezdtek az emberek 
beszélni, lélegzeni ; a francia 
válasz kissé megkísérelte ugyan 
zavarossá tenni a helyzetet ; 
de a török jegyzék, mely a 
Dardanellák védelmét köve
telte — még villanyosabbá 
tette az atmoszférát.

Az angol őrnagynak az or
szágzászló talapzatáról mon
dott beszéde alatt, mintha az 
országzászló dombja nőtt-nőtt 
volna ; mintha a Tátra, Fátra 
és Matra legmagasabb csúcsa
ként emelkedett volna fel az 
égbe !

H. A. Prokter angol őrnagy 
beszéde úgy hallatszott onnan 
az országzászló tövéből, mint 
valami uj hegyi beszéd, mely 
békét, igazságot hirdetett az 
egész magyarságnak.

Méltóan illeszkedett bele 
ebbe a lelki atmoszférába Ra
vasz László püspök rádiószár
nyon az egész világ magyarságá
hoz intézett húsvéti beszéde.

A német, török jegyzékek, 
az angol birodalmi képviselő 
őrnagy szavai, Ravasz László 
püspök beszéde az örök em
beri igazság megnyilvánulásai, 
melyek a hazugságra épített 
világbékék erkölcsi alapjait 
rombolták osszfi.

A nagy nemietek terhűnk
re formált tömegpsihozisa vál
tozóban ; nekünk ki kell most 
használnunk a kedvező lélek
tani pillanatot .s lebirhatMlan 
egységbe tömörülve követelni 
a revíziót, a népszavazást.

Ifjak ! Öregek ! Álljatok ösz- 
sze ! Verődjetek csoportokba ! 
Járjátok az utcákat s követel
jétek hangosan a népszavazást.

Uj igazgatót kapott a két bajai 
felsőkereskedelmi iskola.

Vitéz dr. Molnár József a szekszárdi kereskedelmi 
volt tanára az uj igazgató.

Kerekes György, a két bajai 
kereskedelmi iskola igazgatója 
35 éves közszolgálat után nyu
galomba vonul. A kultuszmi
niszter máris kinevezte az uj 
igazgatót vitéz dr. Molnár Jó
zsef személyében.

Vitéz dr. Molnár József a 
szekszárdi kereskedelmi iskola 
rendes tanára volt. A kultusz
kormány feloszlatta az ottani 
kereskedelmi iskolát, annak

űr. Borbiró polgármester elnökiésével 
Budapesten holnap ülésezik a Magyar 

Városok Országos Szövetségének 
pénzügyi csoportja.

A Magyar Városok Országos Szö
vetségének pénzügyi szakosztálya 
elnökévé, amint azt jelentettük, dr. 
Borbiró Ference.t Baja város pol 
gármesterét választották.

A Szövetség pénzügyi szakosz
tálya holnap ülésezik Budapesten 
Dr. Borbiró Ferenc polgármester ma 
délelőtt fél 11 órakor utazott Bu
dapestre, hogy a fontos kérdések

Francia-spanyol kommunista légiót 
akarnak szervezni.

Spanyolországban több helyen véres zavargások voltak.
A köztársaság kikiáltásának év 

fordulója alkalmából rendezett ün
nepségek során Spanyolország több 
helyén véres zavargások voltak.

A marxisták megtámadták .és 
életveszélyesen tpegsebesiteUék a 
spanyol fasiszták vezérét.

Linpre.zb.en is lövöldözés vo|t. Itt 
p ^zocipli^ .^s ,p ^pippupjst^ 
verekedtek össze. A zavargások so
rán egy ember meghalt, három sú
lyosan megs besült.

A szociáldemokrata szakszerve- 
zetrjk a ipupkapéJkühs/g elléRÍ til
takozásul kikiáltották az általppos 
sztrájkot. Bucharin a III. Internaci- 
onálé intézőbizottságának volt elnöke 
útban van Spanyolország felé. 
Bucharin útközben Strasshurgban 
is megállapodik és olt tárgyal a III. 

fokozatos elnéptelenedése mi
att. Az idén nyáron vezeti az 
iskola az utolsó évfolyamát 
érettségire. A tanárok az or
szág különböző iskoláiban 
nyernek elhelyezést. így került 
a bajai két kereskedelmi elére 
vitéz dr. Molnár József is.

Az uj igazgató működése 
csak ez év szeptemberében 
kezdődik.

kel foglalkozó ülésen elnököljön. 
Ezt megelőzőleg a polgármester a 
város vezetőségével hosszabban tár
gyalt, több várospolitikai kérdésben, 
amit ugyancsak ezúttal fog elintézni 
az egyes minisztériumokban.

A polgármester minden valószínű
ség szerint szombatnri este érkezik 
haza.

Interpacionálé .helyi szervezetével. 
Slrassbtujgból Parisba utpzik és a 
frapcia fővárosban p frpncia kom
munista párt vezetőivel lép Jcppcso- 
latbp.

A francia és a spap.yol kommu
nisták között — mint Jjirlik — 
szoros együttműködés áll fenn. Egy 
hónappal ezelőtt a két párt kölcsö
nös és hatályos segélnyujtásban ál
lapodott meg.

Tervbevették a francia-spanyol 
kommunista légió létesítését, amely 
segédkezet nyújtana a j^panyql tö
megeknek a proletár forradalom dia- 
dalomra juttatására. A francia koip 
munisták a létrejött niegegyezést 
csak ahhoz a feltételhez kötötték, 
hogy a spanyol szervezetek hasonló 
körülmények közölt szintén támo
gatják a francia kommunistákat.

Baja-Bácskai Közmű
velődési Egyesület 

rendkívüli 
közgyűlése.

Szerdán este tartotta dr. Gondán 
' Feiicián elnök elnöklete alatt a Nem- 
I zeti Szálloda nagytermében rendki- 
I víili közgyűlését a Baja Bácska Köz

művelődési Egyesület, melyen rész
leges tisztujitást is foganatc 
amennyiben megválasztotta pénzű 
nokká Búzás Lajos kereskedőt, szám
vizsgálókká : Lieli István tanácsost 
és Gróf József városi főszámvevő 
helyettest, titkárnak pedig Kiss Györ
gyöt.

Dr. Gondán Felicián elnök jelen
tést tett a múzeumi és könyvtári 
szakosztály eddigi működéséről.

A közönség köré en meleg érdek
lődés nyilvánul meg; dr. Rapcsányi 
Jakab orvos szép üvegajtós szek- 

| rényt ajándékozott; a muzeum szá
mára is gyűlnek az adományok, 

■ úgy hogy a jelenlegi kis és drága 
helyiség helyett másikról kell gon
doskodni.

Minthogy az Egyesület jelenlegi 
helyisége havi 30 pengő házbér
be kerül, javasolja, hogy ennek ki
egészítésére önként adakozás utján 
gyüjísön az Egyesület 300 pengőt 
s ezzel kiegészítvén a Baja-Bácskai
nak házbérre szánt összegét, na
gyobb helyiséget bérelhessen ; jelen
tette az elnök azt is, hogy tárgya
lások folynak a Drescher házban 
kiadandó megfelelő helyiségre néz
ve.

Többek hozzászólása után kimon- 
I dotta a közgyűlés, hogy ezen 300 

pengőt a tagjai közt egyszer s min
denkorra való adakozással gyűjti 
össze.

A nagyon látogatott közgyűlés 
részletesen foglalkozott az Egyesü
let további működésével és annak 
nagyobb sikere érdekében tizenkét 
tagú intéző bizottságot küldött ki.

FeUobMnt úgy vegyészeti 
gyár Mbáfiyán.

Budapesten tegnap délután 
a Keresztúri utón felrobbant 
a Wander-gyár egyik gáztar- 
.tálya. Az irtózatos erejű rob
banás levegőbe röpített négy 
jhatalmas épületet. Ketten élet
veszélyesen, tizennégyen sú
lyosan megsebesültek.
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Gömbös Gyula miniszterelnök állíttat ja fel 
a mohácsi fogadalmi templom 

Szent Lásxló-kápolnáját.
Az eddigi 25G.0GS pengőn kívül még 70.000 pengő kell 

az emléktempiom építéséhez.
Közöltük lapunkban gróf Zichy

Gyula kalocsai érsek megható fel
hívását a Mohácson emelendő és a 
mohácsi csata emlékét megörökítő 
emlékmű érdekében.

— Én, — mondotta — mint To 
móri Pál kalocsai érsek utóda, 
kérvp kérek mindenkit, hogy ada
kozzon a nagyszabású emlékműre, 
annak megvalósítása érdekében.

Ez a főpapi szózat birt bennűn- ■ 
két arra, hogy látogassunk el Mo
hácsra. Még élénk emlékezetünkben I 
voltak azok a 10 év előtti napok, j 
mikor az egész ország felfigyelt > 
Mohácsra, ahol a 400 év előtti ha
talmas tragédiára való visszaemlé
kezés összegyűjtötte az ország min- 
denrendü és rangú lakosát. Csodás j 
verőfényes nap volt, midőn a Kor 
mányzó jelenlétében gróf Zichy 
Gyula érsek egy hatalmas emlékmű 
alapjait rakta le a város egyik te
rén, amelyet hatalmas iribünök 
öveztek.

Mikor megálltunk a téren, hatal
mas templom körvonalai bontakoz 
tak ki előttünk : a mohácsi csata 
emléklemploma. Két oldalt árkád 
sor, mint valami ragyogó álomképet 
úgy fogja be a teret jobb és bal- ’ 
oldalt.

A modeljén első pillantásra meg
látszik, hogy az emlékmű két rész- i 
bői áll : a templomból és az árkád 
sorból. A templom magasratörő hit 
tanuságlétele. Az árkádsor örök 
emlék azoknak, akik elestek. Az 
árkádsor által — látszik már az első 
pillantásra — válik az egész a mo 
hácsi csata emlékművévé, mert osz
lopaihoz támaszkodva egy egy mo
hácsi csatában elesett hősnek a mo
delljét látjuk. Olt állanak Tömöri 
Pál, Drágfi János, More pécsi püspök, 
Szelepcsényi prirnás lovon, persze 
még agyagból II. Lajos király szobra, 
amint a Csele patakon át akar ug
ratni.

— Csaknem évszázados töpren
gés és munka, ami ebben az em

lékműben most előttünk-’áll. 1790 
ben élt itt Mohácson egy lánglelkü 
püspök Eszterházy Pál és egy sze- 
lidszivű pap Ma kai Mihály. Ök kez
dették meg az első propagandát a 
csata emlékének megörökítése ér
dekében. A templom gondolatát 
gróf Majiáth György püspök vetette 
fel 1908 bán.

Eddig már mintegy 25o ooo pengő 
van benn a templomban. Maguk az 
alapozási munkálatok 12o.ooo pen 
gőbe kerültek. így a szentély abla
kait a hercegi családok készíttetik 
el. Az elsők Frigyes és József kir. 
hercegek voltak. A nagy kupola 18 
ablakát a magyar grófi családoknak 
ajánlottak fel. A kis ablakokat a 
város ősi családjai csináltatják meg. 
A kápolnák ablakaira is van már 
jelentkező. A Szent László kápolnát

A mői szükségletek ellátására 
dolgozik a magyar ipar javarésze. 
A textilipar hatalmas felvonulása a májusi Budapesti Nemzet
közi Vásáron. — Május 2-án lép érvénybe a vásár 50 száza

lékos utazási kedvezménye.
(Budapesti tudósítónktól.)

Ezerötszáz kiállítója, közel 20 kü
lön csoportja és öt külföldi állam 
résztvevője lesz az ezúttal május 
8-án megnyíló Budapesti Nemzet
közi Vásárnak, melynek területe 
közel egynegyed résszel megna
gyobbodott. Ennyi kiállítóval, ek
kora területtel valóban általános, 
mindenre kiterjedő áru bemutatót 
jelent ez a vásár, amelynek mégis 
az a különlegessége, hogy

a vásár túlnyomó részben az 
öltözködni kívánó, a dolgozó, 
az üzletek, vállalatok élén 
álló, a háztartást vezető asz*  
szony, a gyermekét nevelő 
anya érdeklődési kőrét és 
szükségleti tárgyait öleli fel.

A legérdekesebb mindezek között, 
de egyben a legszínesebb is a tex- 

a m. kir. honvédség nevében Göm- 
bös Gvula miniszterelnök vállalta. 
■X Szent István kápolnára a kultusz
minisztérium adott egyelőre 5ooo 
pengői. A Szent Erzsébet kápolnát 
szeretnék, ha a magyar asszonyok 
rendeznék bp, a Szent Gellert ká 
pofnál a papság egyeteme és a Szt. 
Geilért Egyesület, Boldog Margit 
kápolnáját pedig a Leányegyesületek.

Körülbelül 6o — 7o.ooo pengő az 
az összeg, amire még szükség volna. 
Jövő évre maradna azután a belső 
berendezés, hogy azután 1937-ben 
a II. mohácsi csata évfordulójára 
fel lehessen avatni a templomot.

Mohácson ugyanis az 1526. évi 
ütközeten kivül 1687-ben is volt egy 
csata, amikor Badeni Lajos nagy
herceg megverte a török csapatokat 
s ezzel felszabadította végleg a Du
nántúlt a török alól. Mohács ebben 
az évben érte meg felszabadulásé 
nak 250 évfordulóját. Ugyanis 1868. 
október 25-én hagyták el Olaj bég 
csapatai a várost, mikor Pécs is fel
szabadult. A következő ev tehát 
ünnepi esztendeje lesz Mohácsnak 

í til csoport, amely ezúttal több pavi- 
| Ionra oszlik szét. A legnagyobb a 
I vásár textil utcája, élén a felhőkar- 
! coló textil-toronnyal, a vásár cam- 

paniilo jával, melynek oldalfalát a 
! legnagyobb textilgyárak ma már 

világhirességti színes védjegyei di- 
I szitik. Kiegészíti ezt a kiállítást né

hány nagy texlilgyár hatalmas ön- 
i álló pavillonja, a konfekció iparok 
5 két külön csarnoka, az iparművé

szeti és díszműáruk részére állított 
épületek és a divatrevü uj otthona: 
a \ásár forgószinpaddal, a nézőté
ren átivelő „ezüsthiddal", 4ooo lá- 

; togató befogadására épített nagy 
színház, amelyben 3ooo fővárosi 
női divatszalon mutatja be reggeltől 
estig tartó egymásutánban legújabb 
kreációit. De jórészt a hölgyközön

ség részére rendezték a kézimunka 
bemutatót, a népművészetek „ma
gyar falu" kiállításai és a háztar
tási cikkek csoportját, amelyet ér 
de*  hegen egészít ki a vásár hatalmas 
butorkiáilitása. Joggal mondják ki
állítói körökben : a vásár ez évben 
a nők eldorádója lesz.

A közlekedésügy 
mint közfeladat és a 
vasut-autó kérdés.

Visegrády József könyvéről.
Kilencedik müve már ez a 

• szerzőnek, amelyben a szak- 
j avatott tudásával és a tudós 
szeretetével foglalkozik a köz
lekedésügy bonyolult problé
máival.

Kettős célt tűz maga elé ; 
egyrészt rá akar mutatni a 
közlekedésügy fontosságára 
egyéni, társadalmi és állami 
szempontokból, másrészt fel 
akar rázni bennünket abból a 
magyaros nemtörődömségünk
ből, amely legtöbb életartéri
ánkat érinti, amely szinte vi
tális érdeke kis nemzetünk
nek. A szárazföldi közlekedés 

■ áruforgalmi kérdéseit tárgyal
ja ez a legújabb mü.

Tudományos felépítését adja 
egész közlekedésügyünk kiala
kulásának és végül a mai ál
lapotok rajzát nyújtja.

Az elméleti felépítés nagyon 
is gyakorlati alapokon nyug
szik, a legreálisabb számítások 
a külföldi minták ismeretének 
magyar talajhoz ágyazott te
remtő másolata és végül a 
mi ismereteink hozták létre e 
könyvet.

A vasút—autó kérdés leg
kiválóbb szakavatottja és hoz
záértője Visegrády, aki a könyv 
második fejezetében kimerítő
en, főleg a praktikus oldal 
kiemelésével fejtegeti e tárgy
kört.

Nem reklámcélokat szolgál 
e rövid ismertetés hiszen a 
könyv komoly értékét ennyi
vel kifejezni nem lehet.

Azonban annyit megjegyzek 

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 nfii karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánskö veket a legmagasabb áron veszek.
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még itt, hogy teherautósok 
praktikus haszonnal, elméleti 
szakemberek tanulsággal, a 
laikusok pedig gyönyörűséggel 
lapozhatják e tanulmányt.

A kibontakozó uj magyar 
élet kialakításán e mű is egy 
kalapácsütés, egy tégladarab, 
amelynek csak örülhetünk, s 
amelyhez csak őszintén gra
tulálhatunk. T. B.

Az OMKE tisztújító él 
nagygyűlése.

Az OMKE bajai kerülete f. hó 
25 én délután egynegyed 7 órakor | 
a Nemzeti Szálloda nagytermében 
tisztújító közgyűlést, majd pedig 
április 26-án délelőtt 10 órakor 1 
ugyanott Vértes Emil központi al- 
elnök, dr. Balkányi Kálmán igaz 
gató és Nádor Jenő titkár részvé
telével nagygyűlést tart, amely gyű
lésekre ezúton is meghívja az egye
sület tagjait az Elnökség.

Esetleges indítványok folyó hó 
18 ig írásban nyújtandók be a ve
zetőségnél.

— Ellopták a kerékpárját. Sza 
bó Pál napszámos Posványosi lakos 
feljelentést tett a rendőrségen isme
retlen tettes ellen mert az. bezárt 
lakásából kerékpárját ellopta. A 
nyomozás megindult.

üránji
Április 15-én
Április 16-án

Ifj. Dumas Sándor
örökszépségü regénye

A 
kaméliás 

hölgy
Romantikus dráma 12 1.

Főszerepben

YVONNEPRINTEMPI
Franciaország legnagyobbb 
drámai művésznője.

Ragyogó burleszk 
és híradó kiegészítés

Rendkívüli érdeklődéssel várja Baja város 
művészei pártoló közönsége Antos Kálmán 

orgonamüvész holnapi hangversenyét
Holnap lesz a szenlferencrendiek j 

templomában Antos Kálmán a sze- 
Ijedi Fog.dal mi templom orgonamü 
vész karnagyának bajai orgonahaug- 
versenye. Antos Kálmán bajai sze
replését igen nagy érdeklődés előzi 
meg, mert köztudomású, hogy An 
tos az orgonának egyik elismerten 
legnagyobb művészitchnikusa, akit 
külföldi hangverseny kőrútján is 
nagy lelkesedés kisért.

A péntek délután 6 órakor kez
dődő nagyszabású hangversenynek 
uivós programjában komoly rész 
jut Herr György zongoraművész di
rigálásában a tanítóképző énekka
rának is.

A hangverseny műsora :
Bach J. S. Két korái. Előjáték. 

Boelrnann: Suije Golique: Intro- 
duction Choral. Menuet Golique.

HÍREK
Bajai kisnaptár.

Április 17-én délután 6 órakor An
tos Kálmán orgonamüvész jóté- 
konycélu orgonahangversenye a 
ferenciek templomában.

Április 18 án délelőlt 9 órakor Baja 
város és a bajai járás mező-

CORSO
J Szombaton 

Vasárnap

Gustav Frőlkh
ragyogó uj filmje

A
farsangi

lovag
Izgalmas, modern társadalmi 

dráma 10 felvonásban.

Ezenkívül

Uj rokon
Magyar, énekes, zenés vígjáték

Híradó

Pitére á Notre-Dame. Toccata : 
Orgonán játsza Antos Kálmán. P. 
Szabó Policárp fe rences szerzetes: 
Plaude túrba paupercula. Előadja a 
tanítóképző énekkara, dirigál Herr 
György Bossi E. M. a) Melódia, b) 
Invocazione. Dubois Th : a) Chant 
Pastoral. b) In Paradisum. c) Fiat 
lux. Herr György :Quia fecisli. Elő
adja a képző énekkara, dirigál a 
szerző. Liszt F: BACH: Fantázia 
és Fuga. Orgonán játsza Antos Kál
mán.

A hangverseny tiszta jövedelmét 
az uj orgona költségeire fordítják. 
Jegyet a ferenciek plébániáján, 
Csermák és Schwéger, valamint az

sitanak 1 pengőért, diákjegyei 30 
fillérért.

gazdasági bizottságainak ülése 
a városházán.

Április 18-án este fél 9 órakor a 
Legs zebb dal előadásának meg
ismétlése a Központiban.

Április 21 én este fél 9 órakor a 
Liszt Ferenc Kör hangversenye 
a Nemzetiben.

Április 25 én délelőtt 9 órakor a 
Bácsbodrog vármegyei Lőte- 
nyész. ők Egyesületének rendes 
közgyűlése a vármegyeházán.

i _
— Szombatén megismétlik □ 

„Legszebb dalt.**  A Bácskai Le 
í vente Disztábor keretében előadott 
I színdarabot ,,A legszebb dalt" a 
' nagy sikerre való tekintettel ismét 

előadják. A második előadás szom
baton, április 18 an este 8 órai kez
dettel lesz, ugyancsak a Központi
ban. Helyárak: 80, 60,40 és 20 fill. 
A szépen siket ült zenés vígjáték 
iránt ezúttal is nagy érdeklődés mu
tatkozik.

— Műkedvelő előadás Szent- 
iStVánOll. Vasárnap este zsúfolt né
zőtér előtt nagy sikerrel adták elő 
a szentistváni műkedvelők a „Be- 

. tyár kendője" című szép magyar 
I népszínművet. Az előadás a Csankó 

féle vendéglőben volt s a darabot 
is Csankó Ferenc vendéglős rendez
te. A főszerepeket általános tetszés 
töl kisérve Veréb Erzsébet és Ve
réb Antal alakitotlák.

Nehéz izékelésben szenvedők, 
akiknek gyakori fejfájás, mellnyo 
más, szívdobogás, gyomormüködési 
zavarok és különösen fájdalmas 
végbélbajok — mint aranyér, repe
dés, előesés, polipus, sipoly, szűkü
let — teszik az életet nehézzé, igya
nak reggel és este negyed pohár 
természetes „Ferenc József**  kese- 
rüvizet. Klinikai vezető orvosok 
igazolják, hogy a Ferenc József viz 
műtétek előtti és utáni időszakok
ban is igen kedvelt, nagyértékü 
hashajtó.

Ur. htantísztsiet. Pénteken 
j délu'au hz istentisztelet fél 7 kor 
i kezdődik.

Szombaton nyílik meg Márk 
Lajos és a bajai művészek együt
tes kiállítása. Márk Lijos, a világ
hírű magyar portrail f< siő, aki esz 
tendökkel ezelőtt Báján tartott ki
állítást, ismét Bajára érkezett, A 
nagy magyar művész Nagv István
nal a székelyföld nagy művészével 
és a bajai művészekkel Miskolczy 

i Ferenccel és Ágoston Vencellel 
, együttes képkiállitást rendez a Nem- 
i zeliben, A kiállítást szombaton dél

után nyitják meg. Az ünnepélyes 
megnyitót dr. Borbiró Ferenc pol
gármester mondja.

A szabómuníta csak úgy tö
kéletes, ha tailós és tökéletesen 
egyező színű fonállal dolgozzák. 
Vegyen Torpedó varrófonalat, azzal 

j hibátlan munkát végezhet. Minden 
1 színárnyal iiban kapható.

— Megnyílt a Mansz szőnyeg- 
kiállitása. A Mansz műhelyében 
készüit Ízléses mintájú tartós, nem 
egyszer művészi kivitelű szőnyegek 
kiáili’ása tegnap megnyílt. A kiálli- 
tás a Mansz székházában van, reg
gel 8 —12 ig. délután 2—6 óráig. 
Tekinti liel. hogy a szőnyegek nem
csak stepek de igen olcsó és ked
vező fizetési feltételek mellett is vá- 
sáro hitók, a kiállítás igen sikeres
nek ígérkezik. Már a tegnapi nap 
folyamán sokan fe keresték a sző- 
nyeg'iiállilást,

— Szív és idegbajosoknál, ve
se- és cukorbetegeknél, köszvény- 
ben és csuzban szenvedőknél az 

' enyhe természetes „Ferenc József**  
i keserüviz kitünően beválik, mert a 

beleket alaposan kitisztítja, a gyo
mor és a máj működését előmoz
dítja, az. emésztést és az anyagcse
rét pedig lényegesen megjavítja.

I .apiula|donoa:

O«. KN6ZV LEHEL.

Berendezés
hez és e^y vagy kel darab vasre
dőny megvételre kerestetik.—Cim : 
Molnár Károlyné, Sükösd.

Jó összeköttetéssel
rendelkező urakat es hölgye
ket keres speciális ágazat be
vezetésére „előkelő intézet" 
jpligére a kiadóba.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás közölt.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. induló vonathoz.

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,

Km 1
--------- - ----------- -------------------

Állomások 2

0 7'5 ii ■*  Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

3 725 Bácsborsód 14>5

11 745 Gara közgéghatár f. m. 1355

45 755 Gora vasútállomás 13«

16 8oo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 8« Nagybaracska piactér 13°5
29 8-10 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 ■ Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 123°
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 y

érk. Mohács dudapart , id. 1215

I- száraz
Házhoz szállítva száraz 3’50

Saját termelésű tűzifa
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy 

aprított akácfa 
___________________ apritott tölgy és szilfa 3'20 
a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 

Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

fon : BAJA Telefon :
a telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

2 éves 
vágású

menetrend érvényes 1936. április 7-től.
deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTAUA 70.

esetleges

If É B T E C Szénkereskedelmi V E K I E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

íj Egyszerű cementlap
! Díszes
" Márvány mosaik-lap
!í Favence (csempe) 
y Mettiach-íap 
A Kutgyürü 
Jj Cementcsövek 
ICementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGHJTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

S NAGY VÁLASZTÉKBAN 
a
3 oa

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kapor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és < unapprli rak
tárunkból minden mennyiségben li á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Portlaod cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Érkezés
óra perc

7 09

7 25

7 32

7 40

9 26

13 10

13 48

14 20

76 52

/8 03

18 27

78 30

19 58

25

58

A Máv. menetrend:
Honnan? Indulás

óra perc

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár

Pécs, Bátaszék, Baja

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas 
Uidombová , Pécs.

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

5

5

5

8

10

9

14

14

14

15

18

22

22

19

20

31

15

35

50

21

25

29

48

55

50

00

01

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Péc,s

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd,

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

Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
ápr. 13-161 ápr. 20-ig

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet (cirálné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szem.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek éj Goldberger könyvnyomdájában Haia,


