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Halyban negyadévra 6 pang..*
Helyben agy hónapra 2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Közszolgálati jogszabályok 
gyűjteménye.

Fabinyi Tihamér pénzügy
miniszter a költségvetésnek a 
képviselöház elé terjesztése 
alkalmával bejelentette, hogy 
a közszolgálati jogszabályok 
gyűjteményének első részét, 
amely az állam és vármegyei 
alkalmazottak illetményeire vo
natkozó rendelkezéseket tar
talmazza, kiadta. A pénzügy
miniszter a munkálat elé írott, 
előszavában megindokolja, hogy 
miért adta ki az utasítást az 
érvényben álló közszolgálati 
jogunk szabályainak egységes 
gyűjteménybe való összefogla
lására. Szükségessé tette e 
gyűjtemény elkészítését és ki
adását az, hogy a közszolgá
lati jogra vonatkozó anyagi 
jogunk és eljárási szabályok 
rendkívül nagyszámú és a leg- 
külömbözöbb jellegű jogforrá
sokban vannak szétszórva.

Hozzájárul ehhez, hogy e 
magunkbanvéve is szövevényes 
jogszabályok, amelyek évtize
dek alatt külömbözö időkben 
keletkeztek, ellentmondásokat 
és elavult tételeket is tartal
maznak, amelyeknek tömegé
ből csak nagy fáradtsággal le
het megállapítani az illető 
esetre érvényben lévő rendel
kezést. Ezen az állapoton csak 
a közszolgálatban álló jogaira 
és kötelezettségeire vonatkozó 
élő jogot megfelelően össze
foglaló uj jogalkotással lehetne 
gyökeresen segíteni. Ez az egy
séges közszolgálati pragmatika 
volna hivatva a közszolgálati 
alkalmazottak méltányos érde
keit a közszolgálati alkalma
zás garanciális követelményei
vel s a közérdekű kívánalmak
kal egységesen összeegyeztet
ve biztosítani. Ehhez azonban 
elengedhetetlen először is ha
tályos közszolgálati jogunk 
egybefoglalása. Az igy meg
kezdett munkának folytatása 
lehet azután annak gondos 
kiválogatása, hogy az össze
gyűjtött joganyagból mit kell 
törvénybe iktatni és mi az, 
ami rendeleti jogalkotás tár
gya lehet.

A hatályos közszolgálati jog 
ilyen egybefoglalásának elma
radása volt főoka annak, hogy 
a közszolgálati pragmatika meg
alkotására vonatkozó sok év
tizedes óhaj mindeddig nem 
valósulhatott meg. Ez lebegett 
a pénzügyminiszter előtt, ami
kor az 1935. évi május hónap
ban tartott költségvetési be
szédében bejelentette, hogy a 
közszolgálati jogunk egységes 
gyűjteményben való összefog
lalására az utasítást kiadta. A 
munka első része most került 
kiadásra és az állami és vár
megyei tisztviselők fizetésére 
vonatkozóan hatályban lévő 
rendelkezéseket tartalmazza. 
Rövidesen követni fogják a 
további füzetek, amelyek az

Genf mondja: Törökország tiszteletben 
tartotta genfi szabályokat.

Kedvezően fogadták a török kérést.
Genfben kedvezően fogad

ták a Dardanellákra vonatko
zó török kérést. Hangoztatják, 
hogy Törökország tiszteletben 
tartotta a genfi szabályokat.

A török kérést azonban nem 
a Népszövetség Tanácsa, ha

Hogyan fogadják az „egyesült 
ellenzéket" a szigetvári 

kerületben.
Szalma diadaikapu Eckhardték tiszteletére.

Csütörtökön volt az utolsó nap, 
amikor még beszédeket lehetett mon 
dani a szigetvári kerületben, mert a 
húsvéti néma napok következmé
nyeként még ezen a héten is foly 
hatolt az agitáció és csupán pénte
ken és szombaton lesz néma a szi
getvári kerület, amelynek választó 
polgárai vasárnap járulnak az ur
nákhoz, hogy szavazataikkal a Nem
zeti Egység gondolata mellett legye
nek tanúbizonyságot. Festetics Do
monkos gróf, a Nemzeti Egység 
pártjának hivatalos jelöltje még az 

állami és vármegyei alkalma
zottak lakáspénzéről, kikülde
tési es átköltözködési illetmé
nyeiről, kedvezményeikről, el
méleti és gyakorlati képesíté
sükről, családi pótlékaikról, 
továbbá ellátási (nyug-) dijáról 
szóló jogszabályokat fogják ösz- 
szefoglalni. Úgy, hogy rövid 
időn belül az egész közszol
gálati jog szerves gyűjtemény
ben fog előttünk állani. A gyűj
temény céljához képest nem 
uj jogalkotás, hanem a már 
létező jognak gondos egybe
foglalása, hivatott szakértők 
által megfelelő csoportosítással 
és szakaszokra tagolt tételes 
szabályok alakjában. A gyűj
temény használhatóságát nagy
mértékben fokozza a hozzácsa
tolt tartalomjegyzék, jogforrás

jegyzék és betűrendes tárgy
mutató. A megjelent I. rész 
1'20 pengő árban kapható az 
Álla mnyomdánál.

nem a lausannei szerződésért 
kezes hatalmak értekezlete 
teszi majd vizsgálat tárgyává.

Az értekezleten Franciaor
szág, Anglia. Olaszország és 
Japán vesz részt.

utolsó napon is sorra járta a kerü 
let községeit és Kistamási, Nemeske, 
Szilvás, Molvány, Drávasztára, Fel- 
sőszenimárton és Szülök községek
ben mondott programbeszédet.

A Nemzeti Egység pártjának kép
viselőtagjai nem engedik terrorizálni 
a baloldal részéről a kerület vá 
lasztópolgárságál és máris leutazott 
Szigetvárra vitéz Mískolczy Hugó, 
Hocsáry Dániel, Rajniss Ferenc, 
vitéz Várady László, Kölcsey István, 
Vitéz Árpád, Heám Artúr, Baross 
Gábor és vitéz Biró György, de 

; rajtuk kívül a kerületbe érkezik a 
1 Nemzeti Egység pártjának annyi 
I képviselőtagja, hogy minden köz- 
j ségbe jut egy közülök és igy sze- 
j mélyesen ellenőrizhetik, hogy nem 
1 terrorizálják-e a baloldal részéről a 
i szavazókat ?

Az. „egyesült ellenzék" nagy gar- 
ral hirdette, hogy harminc képvise
lővel vonul fel a szigetvári válasz- 

I tásra, a harminc képviselő közül 
azonban csak hárman támogatják 
Biederman Imrét: Eckhardt Tibor, 
Berg Miksa báró és Dinnyés Lajos. 
Eckhardt Tibor csütörtökön Felső- 
szentmártonban akart beszédei mon
dani, azonban -a gyűlés kudarcba 
fulladt, mert amikor a titkos válasz
tójogról kezdett beszélni, a felső- 

j szentmárloniak zajongani kezdtek 
' és egyhangúlag kiálltotlák Eckhardt 
Tibor felé ;

-— Mért paktál Bethlennel, mikor 
i az vette el az országtól a titkos 
| választójogot ?

Eckhardt Tibor erre Bidermann 
1 Imre báróval, Berg Miksa báróval 
| és Dinnyés Lajossal autón Csertőre 

hajtatott. Csertő határában azonban 
i szalmából készült „diadalkapuval" 

fogadták őket és a képviselők, lát
va a község hangulatát, jobbnak 
látták igénybe venni a motor maxi- 

. malis teljesítőképességét és a leg
gyorsabb tempóban elhajtattak Cser-

I tőről.

A bácsmegyei Lóte
nyésztő Egyesület 

közgyűlése.
A Bácsbodrogvármegyei Nonius 

Fajtájú Lovat Tenyésztők Egyesü
lete április 25 én szombaton délelőtt 
9 órai kezdettel Baján a vármegye
háza nagytanácstermében rendes 
közgyűlést tart. A közgyűlésen vitéz 
Horthy István ny. lovassági tábor
nok elnököl.

A közgyűlésen az. elnöki megnyitó 
után az elmúlt évi működésről szá 
mólnak be, majd ismertetik az. idei 
munkaprogramot, mely újabb len
dületet és fejlődést Ígér a jelenté
keny egyesület életében. A záró
szó madás és felmentvény megadása, 
valamint az idei költségvetés ismer- 

! tetése után alelnök és egy lag- 
. választást ejtenek meg

Az esetleges indítványokat négy 
nappal a közgyűlés előtt kell je- 

' lenteni.
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Kalapot
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Nyakkendőt 
Keztyüt
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Rövidárut 

REINHARDT 
divatcsarnokból Baja — Te!118.__

Harisnyát 
Retlkült 

Combinét-nadrágot 
Hálóinget

Ma van flntoi Kálmán 
bajai hangversenye.

Ma pénteken délután 6 órakor a 
ferenciek plébániájának hatalmas 
templomában mutatkozik be Antos 
Kálmán orgonamüvész a szegedi 
Fogadalmi templom müvészkarna- 
gya. Gazdag, művészi programmal 
várja Baja város zeneértő közönsé
ge a magyar zenekörökben ismert 
és tekintélyes művészt. A zenei ese
ménynek értékes helyi vonatkozása 
is lesz. Herr György zongora mű 
vész vezetésével a bajai tanítóképző 
kitűnő dalárdája is fellep a hang
verseny keretében melynek tiszta 
jövedelme a templom uj orgonájá
nak költségeire szolgál.

Kitünően bevált 
a bánkuti búza 

Bácskában.
A vármegyei Szarvasmarha 
Tenyésztő Egyesület sikere 

a tenyészáilatvásáron.
A ' Bácsbodrogvármegyei Szarvas

marha Tenyésztő Egyesület a Bu 
dapesten rendezett országos mező
gazdasági kiáliitás és tenyc-szállalvá- 
sáron hét gazdasággal, 15 darab bi
kával vett részt, amelyen három 
első, két második, két harmadik és 
1 darab elismerő oklevelet nyert. 
A kiáílitott tenyészbikák közül 7 
darab 900 pengő darabonkénti át
lagárban kelt el.

Bácsmegyében a m. kir. Növény
termelési Hivatal által összeállított 
kimutatás szerint az 1201 es bán 
kuti búzavetőmagot szaporító gaz
daságok 1935. évi átlagtermése ka- 
tasztralis holdanként 12 98 q, mig 
Hl. súlya 83 82 kg. volt. Az. 1935. 
évi minőségi akció keretében ki 
osztottak összesen 1508'75 q. 1201-es 
bánkuti búzát és pediglen 9 köz
ségben 459 gazda között. Csere ut
ján kiosztottak 11 községben 173 
egyénnek 1202 79 q, búzát. A sza
porító gazdaságok által termelt fe
lesleg búzából összesen 27 5 vagont 
Csongrád és Csanád vármegyékbe 
szállították Bácskából.

Szombaton nyílik meg a Nemzetiben Márk 
Lajos, Nagy István és a helyi művészek 

közös képkiáiiftása.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester nyitja meg a nagyszabású 

művészeti kiállítást
Érdekes és nívós művészeti ese 

mény vonja magára Baja város kö
zönségének figyelmét. Márk Lajos, 
a ma elő legnagyobb magyar festő 
művészek egyike Nagy Istvánnal, a 
székelyföldről Bajára szakadt ugyan 
csak nagy magyar művésszel rendez 
Baján képkiáliilást. A két művész 
együttes tárlata mindenképpen méltó 
arra, hogy a müérlők felfigyeljenek.

Milánó, San Franciskó, Budapest és 
más művészeti központok dijaival 
kitünte/elt magyar híresség Bajának 
szánt néhány napját sem töltheti 
pihenésben.

Szombaton délután 6 órakor a 
Nemzetiben nyílik meg a két ma
gyar nagyság kiállítása melynek 
egyébként lokális érdekessége is 
lesz. A bajai festőművészek közül 
Miskolc/.y Ferenc és Ágoston Ven-

Márk Lajos azonkívül, hogy a 
porti éledésnek világhíres mestere, 
még azzal a szerencsés kiváltsággal 
is hir, hogy a közönség körében is 
rendkívüli népszerűséggel bir, igy 
alkotásai szinte kivétel nélkül köny 
nyen vevőre találnak.

A miivesz úgyszólván még Bajára 
sem érkezeti, máris több portrémeg- 
r ndelés várta és igy Paris, London, 

cél is kiállítanak ; a rnüértőknek te
hát minden biztosítékuk meg lesz 
arra, hogy páratlanul gazdag mű
vészi ajándékban részesülnek, ami
kor ezt a valóban nívós és komoly 
tárlatot megtekintik.

A kiállítást dr. Borbiró Ferenc 
polgármester nvilja meg mig admi
nisztratív vezetője Selinkó Géza a 
Magyar Mesterek Müveiből megren
dezendő Szépművészeti Kiállítások

I állandó rendezője lesz, akit külön 
ben a bajai közönség is jól ismer.

Genf válságos órák 
előtt.

Abesszínia nem fogadja el 
az olasz békefeltételeket. — 
Edén külügyminiszter sürgő
sen összeakarja hivni a 18-as 

megtorló bizottságot.
Genf izgalmas órákat él át és 

| minden jel arra mutat, hogy . az 
olasz-abesszin békelárgyalások nem 

| vezetnek eredményre. A szerda óta 
] folyó lázas diplomáciai tárgyalások 
j után csütörtökön déiben közismertté 
| váltak az olasz kormány javaslatai. 
■ Az olasz kormány azt az eljárást 

javasolta, hogy mindenekelőtt fegy 
verszüneli tárgyalások kezdődjenek 
az abess/iniai hadszíntéren s ha azu
tán az abessziniai hadszíntéren s 
ha azután az abessziniek már telje
sítenék az olaszoknak azt a köve
telését, hogy lefegyverzik hadsere
güket, megkezdődhetnek a békelár
gyalások, de nem a Népszövetség 
közvetítésével, nem is Genfben, ha
nem Genf közelében. Aloisi báró 
csütörtökön délelőtt részletesen is
mertette az olasz javaslatokat a 
Népszövetség 13-as bizottságának 
elnökével és Avenol népszövetségi 
főtitkárral. A késő délutáni órákban 

| elterjedt hírek szerint a francia kor- 
j mány kijelentette, hogy nincsen ki

fogása az olasz tárgyalási tervezet 
ellen. Anglia azonban heves ellenál 
lást tanúsított és sikerült álláspont
jának a 13-as bizottságban képvi
selt többi állam nagy részét is meg
nyerni.

Az abesszin kiküldöttek viszont 
hivatalosan értesítették a 13 as bi
zottság elnökét, hogy az olasz kor
mány által tett előzetes tárgyalási 
ajánlatokat semmiképpen sem fo
gadhatja el.

A késő délutáni órákban elterjedt 
hírek szerint illetékes népszövetségi 
körökben a békéltetési eljárást meg 
hiusultnak tekintik és úgy tudják, 
hogy Anglia képviselője, Edén 
külügyminiszter, sürgősen össze 
akarja hivatni a 18 as megtorló bi
zottságot.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert érát 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 nói karórák 2 évi jótállással már 6 pangátSI.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Kiscsávoly 
szenzációja.

14 foga nőtt egyszerre egy 76 
éves bajai asszonynak.

Nagy szenzációja van Kiscsávoly 
nak ; Deák Sándorné 76 éves öreg 
asszonynak egy hónap alatt 14 fo
ga nőtt egyszerre.

Az öreg, 76 éves asszony régi 
fogait már vagy 10 éve elvesztette.

Az utóbbi napokban az öreg né
niké kínzó fájdalmakat érzett. Előbb 
a száj egyik részén, majd a másik 
helyen ; napok múlva pedig végig 
gyulladásba jöttek injei. Hosszú 
szenvedés után felkereste a fogor
vost, aki megállapította, hogy az 
öregasszonnyal valami természetfe
letti csoda történt ; egyszerre 14 
foga nőtt ki újból s ezek szorítot
ták, feszítették a fogsorokat és ez 
volt a kínzó fájdalmak okozója.

— Folynak a megyei útépíté
sek. A vártnegye területén progra
mon szereplő útépítések közül a já- 
noshalma illancsi th. közút 7.0—7 8 
km. szakaszának építéseket a közel
jövőben teljes apparátussal megkez
dik. A kőanyagot a helyszínére fu
varozták. A bácsalmás dubokai, ta
taháza-jáno.shalmai és az illancsi 
községi közdűlő utak földmunkája 
a belügyminiszter állal adott inség- 
segély terhére folyamatban van. 
Ezen építkezéseknél 150 vármegye
beli inségmunkást foglalkoztatnak.

URÁNIA
18-tól 20-ig.

A legnagyobb 
szabású énekesfilm

BENJAMINO GIGLI 
az élő legnagyobb 

tenorista

MAGDA SCHNEIDER 
mindnyájunk 

kedvence, egyetlen 
idei filmjük:

Enyém 
vagy!

Remek szerelmi 
történet 16 f.

Szabó Miklóst, az amerikai gangtzter-stilü 
gáztüivajt két hónapi fogházra Ítélte 

a bajai törvényszék.
A B>ja Bácska annakidején rész

letesen beszámolt Szabó Miklós 
Amerikát járt magyar bajai eseté 
ről.

Szabó Miklós házát egyik nap 
délutánján pénzügyőrök vették kő 
rül s meglepetéss/erü házkutatás 
során a lakásban elrejtve 40 kg
csempészett dohányt találtak. A to- | 
vábbi házkutatás azután újabb ér
dekes adatokat tárt fel. Kiderült, 
hogy a gazdag Szabó Miklós Dam- 
janich-utca 5. sz. házának alagsorá
ban hosszabb idő óta gázt lopott, 
bekapcsolva magát egy cső segitsé- 

i gével a gázhálózatba. A pénzügy- 
j őrök a további házkutatás során 
j Pgyébb gyanús körülményekre is 
i figyelmesek lettek. így aztán több 
' irányú eljárás indult Szabó Miklós 
■ ellen.

A házkutatás eredménye és az 
arról megjelent hírlapi cikkek nagy 
feltűnést keltettek. Szabó minden 

' irányban a birság és büntetéspén

Tizenhét bajai építőiparos pályázta meg a 
kórház járványpaviilonjának építési 

munkálatait.
Jelentettük, hogy a bajai közkór 

ház első számú járványpavillonját 
átépítik. Az építkezésre vonatkozó 
versenytárgyalást tegnap délelőtt 
folytatták le Nagy András műszaki 

' tanácsos vezetésével. A munkála- 
j tokra összesen tizenhét ajánlat ér

kezett be a műszaki hivatalhoz és 
pedig hit a kőműves, öl a mázoló, 
négy uz asztalos, lakatos és kettő 

i az üveges munkákra.
A kőműves munkákra Szöges 

I János 8271.30. Pintér Imre 7240'20, 
Goretich Antal 6843'20, Bajai Gyula 
5890, Tököli Kovács János 6887'30, 
Huber Mihály 6776 pengős ajánla
tot tett. A mázoló munkákra Eper
jesi József 533'20, Vadász Antal

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

Április 17-én délután 6 ó rakor An
tos Kálmán orgonamüvész jóté
kony célú orgonahangversenye a 
ferenciek templomában.

Április 18 án délelőtt 9 órakor Baja 
város és a bajai járás mező
gazdasági bizottságainak ülése 
a városházán.

Április 18-án este fél 9 órakor a 
Legszebb dal előadásának meg
ismétlése i. Központiban.

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

Áprjlis 25 én délelőtt 9 órakor a 
Bácsbodrog vármegyei Lóte
nyésztők Egyesületének rendes 
közgyűlése a vármegyeházán. 

zek kifizetésével igyekezett mente
sülni a további eljárások alól

Ügyvédje dr. Győrfi István utján 
utján helyreigazító nyilatkozatokat 
kert és küldött be úgy a helyi mint 
a fővárosi lapokhoz, mintha a lelep 
lezésről írott cikkek nem fednek a 
valóságot. A helyreigazítások meg 
is jelentek

Ügyét kedden tárgyalta a királyi 
törvényszék. Szabó a tárgyaláson 
m m tagadta a gázlopást s miután 
teljes beismerésben volt a beidézett 
tanuk kihallgatására nem került sor.

Dr. Gál Károly kir. ügyész vád 
és dr Győrfi István ügyvéd védő
beszéde után a törvényszék Szabó 
Miklóst bűnösnek mondotta ki egy 
rendbeli, folytatólagosan elkövetett 
lopás vétségében és 2 hónapi fog
házra Ítélte. Az Ítélet nem jogerős.

Egyéb, az akkori cikkekben fog
lalt bűncselekményei illetve kihá
gásai miatt még a pénzügyigazgató- 
ságnál folyik eljárás ellene.

445 40, Jászlits András 498'25, Je
ges Zsigmond 530, Peslalics Sándor 
533 41 pengős ajánlattal szerepelt. 
Asztalos lakatos munkákra Biró 
József 307 20, Hantos József 699, 
Halas György 365'40, Mezei Mihály 
553 pengővel tett ajánlatot. Az üve
ges munkákra Schnetzer Ernő 90'28, 
Farkas Mihály 93 74 pengős aján 
latot nyújtott be.

A számvevőség ma számolta át 
az ajánlatokat s ennek értelmében 
a legelőnyösebb ajánlattevők Bajai 
Gyula aki a kőműves, Biró József 
aki az asztalos, lakatos és Vadász 
Antal aki a mázoló munkákra ad
tak ajánlatot. A döntés a jövő hétre 

| várhaló.

— A baleset elhárításról tart 
előadást az 0TI. Az Országos 
Társadalombiztosító Intézet április 
18-án este 8 órai kezdettel az ipar
testület nagytermében a balesetel- 
háritásról ingyenes előadást tart. 
Az ipartestület vezetősége felkéri 
az iparosokat, hogy ezen rendkívül 
érdekes és Dagy fontosságú előadá 
són minél nagyobb számban jelen
jenek meg. Az előadásra beléptidij 
nincs.

— Angina pectorisnál, a roha
mokban fellépő nyomasztó szivtáji 
fájdalmaknál reggelenként fél, eset
leg negyed pohár természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz is ele
gendő ahhoz, hogy a belek műkö
dését elrendezze és kielégítő emész
tést biztosítson.

— A Gazdasági Egyesület ak 
dója. A Baja Városi Gazdasági 
Egyesület őszre ismét több száz

darab állami tenyésztésű rood-iz- 
lmdi fajkakasl hozel Bajára a ta
gok és más j<lentkezők számára. 
Az egyesület felszólítja az igénylő
ket, hogy minél előbb jelentkezze
nek a városi postabérházban levő 

i egyesületi otthonban. A kakasok 
! ára ezúttal is 110 pe ngő.

— Talált pénztárca. Találtak 
egy pénztárcát kulcs tartalommal. 
A rendőrség felhiva •» jogos tulaj- 
dou(»ál, hoj*y  k«-i'ő igazolás után 
az allamrei<dőrkapitár>y.sag 52 szá
mú hely hegében .-i hivatalos órák 

; alatt vegye át.

BAJA-BÁCSKAI 
KUZMUVELUDÉSI 

EGTESIÍLET HÍREI:
Lehotai Árpád nemzeti színházi 

elfoglaltságára való t*  kinteltel Goethe 
remekműve a „F üst" vitéz Hód- 
sághy Béla fordításában május hó 
9-én kerül színre a Központi Szín
házban rendkívül érdekes előadás
ban, délután 4 és es-e 8 órai kez
dettel. Jegyek elővételben már vált
hatók a Közművelődési Egyesület 
irodájában, Z'chy Bódog-lér 6, te
lefon 97.

Tekintettel a nagy érdeklődésre 
ajánlatos a helyeket b< biztosítani. 
A legdrágább hely tagok részére 
1 pengő.

Laplula jdonos ; 
Or. XNE U t E K E

COiSO
Szombaton
VffiSáraap

teiav Frőlich
ragyogó uj filmje

A 
farsangi 

lovag
Izgalmas, modern társadalmi 

dráma 10 felvonásban.

Ezenkiv ül

Uj rokon
Magyar, énekes, zenés vígjáték

Hiradő
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Autóbusz menetrend
Mohács-Bácsalmás között.

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

A

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘"d Bácsbokod vasutállomás éri< 1425

3 7»
1 Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasutállomás 1345

16 8i.o Gara községháza 1340

24 S20 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasutállomás 1315

28 835 Nagybaracska piactér 1305

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225

48 925 V
é,k. Mohács dudapart j id. 12'5

Ezé menetrend érvényes 1936. április 7-től.
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 76.

esetleges

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

2 éves 
vágású

I- 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

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

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Bf E! R T C S? Szénkereskedelmi
W IE K S !£ 3 Részvénytársaság

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

Egyszerű cemeítilap
, Díszes „
| Márvány mosalk-lap 
j Favence (csempe) 
( Mettlach-iap
; Kuigviirü
■ Cementcsövek
i Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABE ÁRBAN KAPHATÓ

! 6rünbut éí Társa
A Máv. menetrend:

S NAGY VÁLASZTÉKBAN

co 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fável égetettmész

Portiand cement 
Üstökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Érkezés 
óra P£rc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 5 /9

7 32

7 40

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

5

5

9 26 8

13 10 10

13 48 9

/4 20 14

16 52 14

Í8 03 Gara 14

/8 27 14

Z8 30 15

19 58

25

18

22

20

31

15

35

50

21

25

29

48

55

50

00

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd,

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

Budapest

HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kapor falszigetelő 

teijes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
ápr. 13-tól ápr. 20-lg

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, ?erenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek ps Goldberger kftnwnvomdáiában Baia.


