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Budapest tengeri kikötő.
Uj értelmet, kapott, uj célokat je
lent a régi jelszó a „tengerre inagyár", a magyar ipar legújabb alkotásával, a Duna tengerjáró hajók
kai. A megcsonkított ország elvesz
tette tengerét, de az erős magyar
gazdasági élet nem tudja és nem
akarja nélkülözni a tengert. A mezögazdaság, az ipar, a kereskedelem egyaránt kereste a kiutat szárazföldi elzártságunkból s a magyar
kulturíölény meg is találta azt. Ez
az ut a tengerhez vezető egyetlen
utunk, a Duna.
A legújabb, a harmadik Duna
tengerjáró hajó már rakódik s rövi
desen megindul 35 vagonnyi magyar
terhével a tenger Kelet felé. Viszi
felfelé lendülő iparunk exportfeles
legét, hirdeti a magyar tudás, ma
gyar tehetség, magyar munka ki
válóságát, eredményeit. A legmagyarabb magyar vidék legnagyobb
városának névé disziti harmadik
Duna tengerjáró hajónkat és a
„Szeged" minden izében a moto
roktól kezdve a legkisebb szögig
magyar munka terméke. A magyar
ipar remeke.
Mindannyiunké ez a pompás uj
hajó, büszkének kell lennünk reá,
mert az életerőnk, a fáradhatatlan
magyar munkaakarat és készség
bizonyítéka. A Duna tengerjáróbajó minden vonatkozásban magyar
alkotás. A sajátos magyar viszo
nyok teremtették meg, a szükség
hívta életre s a most már három
egységből álló Duna tengerjáró flot
tánk tengeri kikötővé tette Buda
pestet.
Mérhetetlenül nagy jelentősége
van ennek a ténynek, mert hiszen
nyilvánvaló, hogy milyen hasznos
és értékes lehetőségeket rejt magá
ban a ma már valóra vált régi álom ;
a magyar exportáru Budapesten
behajózva jut le a Dunán a tenger
re. Távoli uj piacok nyílnak meg
ekként a magyar termelés számára,
olyan piacok, amelyeken eddig a
vasúti szállítás tetemes költségei
miatt nem voltunk és nem lehettünk
versenyképesek. Elsősorban agrár
állam vagyunk ugyan, de nemzeti
vagyonunk jelentős és kiegészítője
az ipar, amely most uj fellendülés
elölt áll az uj piacok megnyíltával.
A „Szeged" és a másik kél Duna
tengerjáró hajó erős, hasznos szá-

iakkal kapcsolja be Budapestet és
i a magyar mezőgazdaság ipar és
: kereskedelem munkáját, eredményeit
a világkereskedelemben. Tengerre
magyar! — és a Dunán, amelyet
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Széchenyi István kezdeményezésére
magyar tudás és magyar munka
tett a Vaskapunál magyar pénzen
hajózhatóvá, immár három tenger
járó hajó úszik Budapestről kiin
dulva a tenger felé árbocán a ma
gyar lobogóval.

A török hadsereg április 16-án
bevonult a hadmentesitett
övezetbe.
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Anglia a tőrük revízió mellett.
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Ankarából Istanbulba érkezett híradás szerint az Atatürk elnökletével és Fevzí pasa
jelenlétében április 15-én meg
tartott minisztertanács azt a
határozatot hozta, hogy kato
nailag megszállják a tengerszo
rosok hadmentesített övezetét.
Április 16-án este, mint a hír
adás mondja, a török hadse
reg be is vonult a hadmentesitett övezetbe.
Az angol kormány kedvező
választ adott Törökországnak
arra a kérelmére, amely a
lausannei békeszerződés ama
részének felülvizsgálatát inditvánvozza. amely tiltja a Dar
danellák megerősítését. Az an
gol kormány válasza szerint
az ügyben a domíniumok né
zetét köteles ugyan a kormány
előzőleg meghallgatni, de a
maga részéről azt tartja, hogy
a javaslat haladéktalan megvi-

tatást érdemel megfelelő utaI kon. Ebből a kitételből az kö■ vetkezik, hogy lehetséges a
: békeszerződések felülvizsgála
tának kellő utón való kiesz
közlése halogatás nélkül. A
jegyzék elismeréssel adózik
! Törökországnak azért, mert
I befejezett tények teremtése
i helyett diplomáciai utón köze
líti meg a szerződések felül
vizsgálásának kérdését.
Az angol kormány megbí
zottja csütörtökön este adta
át a londoni török nagykövet
nek a válaszjegyzéket. Anglia
a revízióra irányuló török ja
vaslat minél gyorsabb és minél
kedvezőbb elintézését fogja
szorgalmazni, mert be akarja
bizonyítani a világ közvélemé
nyének, hogy békés utón leg
alább is olyan könnyű elérni
a revíziót,
mint egyoldalú
szerződésszegések utján.

A világpolitika szenzációja:
Genf Olaszország mellett.
A Népszövetség engedékenységre szólította fel
Abessziniát. — Lényeges enyhülés Genfben. —
Megszűnt 13-as bizottság megbízatása.
Az egész világpolitikát élénken számoljon a háború által előidézett
helyzettel.
foglalkoztatja az olasz-abesszin kér
désben beállott váratlan fordu'at.
Ez a fordulat azért állott be, mert
A Népszövetség eddig kitartott megingott az angol világbirodalom
Abesszínia területi sérthetetlensége egységes frontja és Ausztrália szem
mellett, minthogy megállapította, behalyezkedelt a hivatalos londoni
politikával.
hogy Olaszország jogosulatlanul Iá
Genfben az a hir járja, hogy a
madta meg Abessziniát. Pénteken
azonban a Népszövetség felszólitotla londoni kormány megfogja változ
az abesszin kormányt, hogy tanú tatni Olaszországgal szemben való
sítson engedékenységet az olasz te eddigi politikáját.
Madariaga értesítette Abesszinia
rületi követelésekkel szemben és
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követét, hogy meg kell változtatni
az abesszin kormány eddigi állás
pontját. Abesszinia a legnagyobb
megdöbbenéssel vette tudomásul
Madariaga válaszát.

Abesszinia elutasította a
Népszövetség felhívását.
Abesszinia az előzetes béketár
gyalásokra irányuló javaslatokra el
utasító választ adott. A lizenhármas
bizottság békéltető kísérlete ezzel
meghiúsultnak tekinthető.

Uj császárt kap Abesszinia.
Az olaszok Abesszinia császárjává
akarják koronáztatni Lidzs Jasszut,
a száműzött és rabság an tartott
egykori négust, akit az angolok
kergettek el a világháború után.

A bajai és bácskai
zenekultúra nagy napja
Szigeti József, a magyar
hegedükirály, keddi esti
hangversenye.
A városban, a megyében, sőt még
a szomszédos megyékben is nagy
az érdeklődés a Liszt-Kör keddi
nagy hang.ersenye iránt. Talán ér
dekelni fogja olvasóinkat, hogy Nikita de Magaloff herceg, zongora
művész ma este adja Budapesten
egyetlen hangversenyét, Szigeti Jó
zsef pedig hétfőn adja Budapesten
egyetlen zenekari koncertjét a bu
dapesti filharmonikusokkal. Aki még
nem tudja, mily kivételesen két
nagy művész Szigeti és Magaloff,
az olvassa el a budapesti lapok
tudósításait hangversenyükről.
A keddi bajai hangversenyükre
jegyek a Wagner könyvkereskedés
ben kaphatók.

— Halas a jövö hónapban
nem tudja fizetni a városi tiszt
viselőket. Kiskunhalas város pénz
ügyi helyzetének rendezésére 60
ezer
pengő
államsegélyt kért.
Az
államsegélyt
még
nem
utalták ki és most hírek szerint
Halast
az a
veszedelem
fe
nyegeti, hogy májusban nem tudja
fizetni a városi tisztviselőket, ami
maga majdnem 23 ezer pengőt tesz
ki.
— Bajai vásár. Baján holnap
lesz az áprilisi országos állat és ki
rakó vásár. A vásárnak a hagyo
mányos eső nem nagy forgalmat
Ígér.
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Kalapot
Inget
Nyakkendőt
Keztyüt
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Rövidárut
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Harisnyát
Retlkült
Combinét-nadrágot
Hálóinget

divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Politikai gyilkosság Zágrábban.
A Zágráb közelében levő
A lázadok Mihalovicsot és
Remetefaluban súlyos zavar leányát, Antics udvari miniszgások voltak. Az elmúlt éjjel • tér feleségét is súlyosan bán300—400 földmivesből álló | talmazták.
tömeg behatolt Mihalovics volt
Egy másik községben a pa
horvát bán házába. A tünte rasztok szintén tüntettek a
tők meggyilkolták a bán hat kormány ellen. Egy kormány
kormánypárti
diákvendégét, párti vezető férfit megöltek és
akik éppen pártkérdések meg házát felgyújtották. A meggyil
beszélése végett voltak a bán kolt ember felesége és kis
nál.
gyermeke a lángokba veszett.

Végzetes kimenetelű baleset érte
Olaszország egyik legkiválóbb pilótáját,
Enea Ricagnot.
Nemzeti gyászpompával helyezik örök nyugalomra
Balbó tábornagy legjobb barátját.

A génuai repülőtéren vég- | kijavítsa a hibát. Az utolsó
zetes kimenetelű baleset érte j pillanatban kényszerleszállást
Olaszország egyik legkiválóbb kellett végrehajtania, a gép
pilótáját, Enea Ricagno-t, aki egy töltésnek szaladt és telje
nek a neve főleg két óceán- I sen szétzuzódott. Ricagno ször
repüléssel kapcsolatban vált nyethalt.
népszerűvé.
A szerencsétlenül halt pilóta
Ricagno csütörtökön egy me bizalmas barátja volt Balbo
netrendszerű repülőgéppel rö tábornagy, volt repülésügyi mi
vid útra indult Genuából, köz niszternek.
vetlenül a start után azonban
EneaRicagnot nemzeti gyász
kihagyott a motor, s Ricagno pompával helyezik örök nyu
visszatért a repülőtérre, hogy galomra.

Gazdag és változatos anyag fogadja a
bajai közönséget a Mansz szőnyeg
kiállításán.
A kiállítás iránt nemcsak Baján de vidéken is
nagy érdeklődés mutatkozik.
Száznyolc szebbnél-szebb szőnyeg gek pazar szinpompája szinte ön
hívja, csábitja a közönséget a Mansz kéntelenül váltja ki a kellemes meg
tavaszosra szépült, derűs otthonába. lepetés és elismerés megnyilvánulá
A barátságos, megnyugtató keret sait. De nem is láttunk hamarjában
ben, ahol hónapokon keresztül száz, ennyi gyönyörűen stilizált nagyszerű
meg száz bajai kisgyermek vidám szőnyeget, mint ami itt gyűlt ha
hangja töltötte be a Mansz ebédlő lomba.
jét, most uj érdekesség varja a be
Miskolczy Ferenc a bajai festő
térőket.
művész, mindegyre több bajai mű
A Mansz-szövődében a téli in- emlék alkotója, olyan gazdag válto
ségmunkák idején igen sok dolgozni zatosságot, szinérzéket és ötletessé
akaró nő, gyermekeiért küzdő édes
get mutat a szebbnél szebb mintájú
aoya találta meg a saját és családja munkák tervezésében, hogy az már
kenyerét. A remek beszőtt szőnye valóban művészet. Érdekes meg

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

nézni ezeket a mesés kézimunka | része már az első két napon elkelt.
kreációkat az eredeti vagy teljesen Mert a Mansz szőnyegeknek az a
modern mintájú torontáli és érde kitűnő varázsos tulajdonságuk van,
kes perzsa szőnyegeket. Sok bajai hogy nemcsak szépek, tartósak,
lakás gazdagodott már a változatos praktikus és mutatós lakásdiszek _
szőoyegkollekcióból és hogy a bajai de ezenkívül ami igen fontos, rész
Mansz-szőnyegek milyen márkások, letfizetésre is meglehet őket sze
elég említeni annyit, hogy már sok rezni.
magyar város rendelt Baján a ManszAzoknak, akik még nem látták a
tól szőnyeget. Most is nyolc darab szép kiállítást, szívesen figyelmükbe
remek perzsa készül rendelésre a ajánljuk a Mansz szőnyegek meg
szövőmühelyben. Egyébként a ki tekintését.
állításon levő szőnyegeknek jelentős

Ma délelőtt volt a városházán a bajai,
a bajai járási és a bácsmegyei Mezőgaz
dasági Bizottság együttes ülése.
Élénk érdeklődés mellett ma dél| előtt 9 órai kezdettel a városházán
' tartotta együttes ülését a Baja-városi,
a bajai járási és bácsbodrogmegyei
Mezőgazdasági Bizottság
Az ülésen Medveczky Károly
! gazdasági főtanácsos, mint a me-

bajai járási mezőgazdasági bizottsá
gok elnöke jelent meg.
A város képviseletében dr. Pus
kás Dezső h. polgármester, dr. Reiser Antal gazdasági tanácsnok, a
gazdasági felügyelőségtől Sárii Elek
felügyelő vett részt a fontos mező
gazdasági kérdésekkel foglalkozó
ülésen.

Csütörtökön egész napon át ömlött a vér
Madrid utcáin.
Tömegterror Spanyolországban. — Azana miniszterelnök a
tüntetők felé hajlik. — A rendőrség csak a legritkább eset
ben lép közbe.
Spanyolországban a helyzet órá ros utcáin, éjfélig tartó általános
ról-órára válságosabbra fordul, miu sztrájkot hirdettek az országban. Ez
tán a baloldali tömeg terrorjával az általános sztrájk könnyen forra
szemben egyre nagyobb engedé dalommá fajulhat.
kenységet tanúsít a kormány. Álta
Madrid külvárosaiban pénteken
lános feltűnést keltett az a körül éjszaka uiabb zavargásokra került
mény, hogy Azana miniszterelnök a sor. A tömeg több helyen meg
a képviselőház csütörtöki ülésén rohanta a péküzleteket és kifosztot
szélsőséges baloldali beszédet tartott, ta. A rendőrség csak a legritkább
a minisztertanács pedig pénteken esetben lépett közbe.
A helyzet teljesen bizontalan.
kimondotta, hogy törvényellenesnek
minősiü az összes fasiszta és más mert a szélső baloldali elemek a
jobboldali szervezeteket, beleértve jobboldali és a királypárti szerve
zetek tagjainak azonnali letartózta
a királypárti tömörüléseket is. Csü
törtökön egész napon át ömlött a tását követelik.
vér Madrid utcáin, ahol egy legutóbb
— Makacs székrekedés, vastaglelőtt rendőrhadnagy temetése alkal bélkatarrus, puffadás, vértorlódás,
mából marxista tömegek megtámad
anyagcserezavarok, sárgaság, arany
ták a fasiszta szervezeteket, amelyek eres csomók csipőfájás eseteiben a
természetes „Ferenc József
*
1 kese
felvonultak.
A csütörtöki vérengzések után 3 | rüviz — reggel és este egy-egy kis
pohárral bevéve — rendkívül be
halott és 40 sebesült maradt a vá
cses háziszer.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszenkodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.

Pontosan járt férfi ts nOI karórák 2 évi j«t«ll
ssa|
*

már 6 pangótól,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek
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A Belga Kon«o, a Délafrikai Unió. Egyptom
és más egzotikus országok csodálatos
kincsei a Budapesti Nemzetközi Vásáron.
Május 2-től félaron lehet Budapestre utazni.
(Budapesti tudósítónktól.)
megnyitó Buda
mi mindent hoznak, de a terményeik
pesti Nemzetközi Vásár nemzet iránt való érdeklődést csak annál
közi jellegét ezidén — a többi kö jobban fokozza az „aktualitás
**
iz
zött — az egzotikus országok kiál galma. Egyébként Itália is felvonul
lításai is erősen kidomborítják. Köz minden értékével és idegenforgalmi
vetlenül a főbejárat mellett már te látványosságainak gazdag propagan
tőt húznak a „külföldi államok dájával.
Az egzotikus országoknak ez az
,
**
pavillOUjára
amelynek falai kö
zölt távoli gyarmatországok fűsze imponáló felvonulása alkalmat ad a
res lehellete örvendezteti meg a lá kereskedőknek, hogy talán jobb és
talán olcsóbb beszerzési forrásokat
togatót.
Még most sem végleges a részt találjanak a különböző gyarmatáruk
vevő külföldi államok névsora, de beszerzésénél, a nagyközönség elé
— és ez érdekli a nagyközönséget pedig olyan szindus és tanulságos
a legjobban, — máris itt vannak a képeskönyvet terítenek ki, amely
Belga-Kongó, amely Kelet-Euró- ben lapozni bizonyára felejthetetlen
pában eddig ismeretlen nyersanyag élmény lesz majd.
A Vásár igazolványaival, amelyek
jait és gyarmatáruit; — a Délafri
minden utazási irodában és mind a
kai Unió. amely arany- és gyémánt
mezőinek csodálatos terméseit, újra kereskedelmi és iparkamaránál meg
divatba jött structollait és majom válthatok, már május 2-ától kezd
prémeit, gyapotját és gyapjúját, kü ve féláron lehetBudapestre utazni.
lönleges gyékényáruit és még külön
legesebb konzervjeit; — Egyiptom,
— Súlyos vihar és szökőár pusz
amely kézzel kalapált iparmüvészi tított tegnap Velencében. Sok gon
fémremekeit és gyöngyház készít dola és halászbárka elsüllyedt Ve
ményeit, keleti selyem és szőnyeg lence nagy része hosszú ideig vilá
áruit, izes gyümölcseit és irigyelt gítás nélkül volt.
dohánygyártmányait hozta el. És
itt lesznek az olasz gyarmatok,
Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.
amelyek titkolják még ugyan, hogy
A május 8 án

URÁNIA CORSO
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.

Szombaton
Vasárnap

Gustav Frölich
ragyogó uj filmje

A
farsangi
lovag
Izgalmas, modern társadalmi
dráma 10 felvonásban.
Ezenkívül

Uj rokon
Magyar, énekes, zenés vígjáték

Híradó

3

Emésztési nehézségek,
gyomorfájás, gyomorégés, csalánki
ütés, rosszullét, fejfájás, idegizgal
mak, álmatlanság esetén a termé
szetes „Ferenc József
**
keserüviz
megszünteti az emésztési zavarokat,
fertőtleníti a gyomrot és a beleket,
a vérkeringést helyes útra tereli és
felfrissíti a szellemet. Az egyetemi
klinikákon végzett kísérletek bizo
nyítják, hogy alkoholisták a
Ferenc József viz használata foly
tán étvágyukat maidén teljesen viszszanyerik.

egyesület vezetősége a BMTE-hez
irt levelében is Írja és a „Kiskun
halasi Helyi Értesítő" is közli, a
I KAC visszalép a bajnokságtól.
Hir szerint a BMTE—KAC mér
Bajai kisnaptár.
kőzés ügye indította a halasi egy
Április 17-én délután 6 órakor An letet sportszesütlen lépésére. Mint
tos Kálmán orgona művész jóté- ismeretes, a BMTE át akarta adni
konycélu orgonahangversenye a a pályaválasztás jogát a KAC nak,
de a Szövetség éppen a sportszerű
ferenciek templomában.
Április 18 án délelőtt 9 órakor Baja ségre és egy idevonatkozó MLSz
város és a bajai járás mező határozatra hivatkozva nem egye
gazdasági bizottságainak ülése zett bele, hogy a bajnokságra döntő
fontosságú mérkőzést áthelyezzék
a városházán.
Április 18-án este fél 9 órakor a Halasra.
A spoitlársadalom körében nagy
Legszebb dal előadásának meg
visszatetszést szülő lépést mégis a
ismétlése a Központiban.
Április 21-én este fél 9 órakor a Szövetség szellemének kritizálásával
Liszt Ferenc Kör hangversenye és a maga sportszerűnek mondott
magaviseletének fitogtatásával indo
a Nemzetiben.
Április 25 én délelőtt 9 órakor a kolja a halasi csapat, mely a kisor
Bácsbodrog vármegyei
Lóte solt mérkőzéseken nem jelenik meg
nyésztők Egyesületének rendes és csak a saját pályáján hajlandó
játszani. . . . sportszerűség, oh I
közgyűlése a vármegyeházán.
Április 25 én este egynegyed 7 óra
Bácska-BSE
kor az OMKE tisztújító köz
gyűlése a Nemzetiben.
bajnoki találkozó.
Április 26-án délelőtt 10 órakor az
Előreláthatólag nehéz mérkőzése
OMKE nagygyűlése a Nemze lesz holnap a már biztos bajnoknak
tiben.
látszó BSE nelc. A Bácska teljes

— Ma van a „Legszebb **
dal
megismétlése. Ma este fél 9 óra
kor a Központiban lesz Alföldi Gé
za zenés vigjátékának második elő
adása. A Bácskai Levente Disztábor keretében bemutatott színdarab
„A legszebb dal" ezúttal is telthá
zat igér az ügyes műkedvelő gárda
számára.
— Súlyos földrengés pusztított
Görögországban.
Janlnától nem
messze három falu teljesen elpusz
tult. A lakosság szabad ég alatt töl
tötte az éjszakát.
— 156 repOlögépmotort ren
delt az angol birodalmi légforgalmi
vállalat a Bristol repülőgépgyárban.
A motorok együttes teljesítőképes
sége 151 320 lóerő. Ez a legnagyobb
motormegrendelés a repülés törté
netében, Az uj motorokat a tenge
rentúli vonalak számára épülő 29
óriási repülőgépre fogják felszerelni.

csapatával all ki és eiősen fogadkozik a bajnokverésre.
A BSE összeállítása : Bartók—
Biró, Kulcsár — Ihos, Vadász, Föld
vári—-Onody II., Rajta, Onody I.,
Rápity I., Csicskó. A Bácska össze
*
állítása még nincs meg, de máris
bizonyos, hogy benne lesz Lévay,
Krékily és Váradi is-.

BAJA-BÁCSKAI
KÖZMŰ VELUDÉSI
EGYESÜLET HÍREI:

Lehotai Árpád nemzeti színházi
elfoglaltságára való tekintettel Goethe
remekműve a „Faust" 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, Zichy Bódog-tér 6, te
lefon 97.
Tekintettel a nagy érdeklődésre
ajánlatos a helyeket bebiztosítani.
A KAC visszalép a bajnok
A legdrágább hely tagok részére
ságtól.
I 1 pengő
..I.! -■ ■USMJHLTO.LUJLJ'.J---------J—JJLLB
A holnapra kitűzött bajnoki mér i
Luptulajdonos :
kőzések egyike a BMTE—KAC ta

SPORT.

lálkozó elmarad, mert mint a halasi

Dl. KMÉZY UHU.

l*ié. április 19.
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____________

Autóbusz menetrend
Mohács

Km.

Saját termelésű tűzifa:

Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II

Csatlakozik a Bácsalmás felé

2

Állomások

1

ii d- Bácsbokod vasútállomás

1425

0

7I5

3

?25

Bácsborsód

14'5

11

745

Gara községhatár f. m.

1355

15

755

Gara vasútállomás

1345

16

8°°

Gara községháza

1340

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

24

820

Csátalja községháza

132°

Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia

érk
A

25

825

Csátalja vasútállomás

13'5

28

835

Nagybaracska piactér

29

840

Nagybaracska rév (átkelés)

1305
l3oo

34

900

Móriczpuszta f. m.

1240

39

910

Mohácsi iskola f. m.

1230

42

915

Riha f. ni.

48

925

V
érk. Mohács dudapart

1

j nd.

1225
12'5

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János

autóbusz vállalat

CSÁTALJA 70.
ffl
J
íj
I

»
Jí
«

2 éves
vágású

akác hasábfát
kőris
tölgy
. szii
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosailc-lap
Favence (csempe)
Mettlach-iap
Kutgyürü
Cementcsövek
Cementvályuk

oa
Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
üttököt fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Griinhut ó Társa

BAJA

— Telefon 160.

Indulás
óra perc

H onnan?
Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

79

Gara

7

32

Hercegszántó

5

20

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

31

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

Pécs, Budapest

8

15

10

35

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

9

50

Baja, Bátaszék, Pécs

14

21

Bátaszék, Ujdombovár

13

10

,3

48

Bndapert, SárbogárJ.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsa'inaa

/4

20

Ujdombovár

76

52

Pécs, Bátaszék. Baja

14

25

Hercegszántó

78

03

Gara

14

29

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

78

27

Hercegszántó

14

48

Gara

78

30

Epést, Kiskunhalas

19

58

Uidombová . Pécs,
Bál :«.'ék

15 i 55
• -ó
18 50

21

25

Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

22

00

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

22

58

Bpest, Sárbogárd

22

01

Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

“

Telefon : ?
városi iroda 42. J

If É n T £ C Szénkereskedelmi
W & M a Rb stf Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

HÓFEHÉR

beremendi mész
kőpor

falszigetelő

teljes vagonban bármely állomásra és * unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz 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

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

H 0 v á?

09

26

BAJA

Haynald-u. 13.

gyógyszertára.

7

9

fatermelők és tűzifanagykereskedök
Telefon :
tűzifa telep 195.

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

a Máv. menetrend:

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest
Bátaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest

j

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

Házhoz szállítva szaraz

Dunakavics
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Kátránypapir és minden más építőanyag

Érkezés
óra perc

p szarsz

i

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdái a
Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában Raia.

