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Az északi sarkcsillag.
Az északi sarkcsillagot azért
nevezzük sarkcsillagnak, mert
a mi naprendszerünkben he
lyét nem változtatja; körülötte
forog az egész világ.
Képzelhetetlen zavarok áll
nának elő naprendszerünkben,
ha valami gigászi kozmikus
erő megbontaná naprendsze
rünk egységét és a féltekén
két északi sarkcsillag kelet
keznék.
Az az istenteremtette egy
ség és harmónia, mely a nap
rendszer életét és energiáit
szabályozza, kell hogy ural
kodjék a kisebb közületek,
egységek életében is.
Természetes, hogy ennek az
egységnek, harmóniának a meg
bontása különösen érezhető
kisebb korporációkban, kisebb
közjogi testületekben.
Nekünk bajaiaknak és bács
kaiaknak nem kell messzire
mennünk, mi tapasztalhattuk
sok nehez és kényes kérdés
ben, hogy a mi szükebb ha
zai egünkön két sarkcsillag
ragyogott.
Mindakét sarkcsillag ragyo
gó, fényes és értékes volt, de
az erőket mégiscsak megosz
totta.
Most elérkeztünk végre oda,
hogy bácskai különvilágunk
horizontján egy és erőteljes
sarkcsillagot köszönthetünk.
Mindkét törvényhatóságnak
módja Volt mát megismerni az
egység felé törekvésnek elő
nyeit és energikus jelenlétét.
A megye és város sok kér
dése vár megoldásra; közgaz
dasági, közigazgatási, kulturá-lis. szociális és társadalmi prob
lémák egész tömege kopogtat
altónkon; ezeket fé'lerővel tud
juk majd megoldani, ha a két
törvényhatóság szellemi, er
kölcsi, anyagi erejét összefog
juk.
Ha a mai nehéz világtörté
nelmi helyzetben politikai és
társadalmi életünk uralkodó
eszméjévé tettük a sorsközösílég és egymásrautaltság ér
zésének ápolását azzal a kife
jezett célzattal, hogy ezek az
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eszmék hassák át és át közés magánéletünk minden meg
nyilatkozását; akkor joggal kö
vetelhetjük, hogy az egymásra
utaltság és sorsközösség érzé
seinek szellemi és erkölcsi kö
vetkezményei elsősorban a me
gye és város egymás közötti
| viszonylataiban érvényesülje
nek.
Kozma Miklós belügyminiszj tér szigetvári beszédében a
mai időközi választási harco
kat történelmi távlatból nézve
béka-egér harcoknak minősí
tette ; a magunk részéről jó
néhány régi itteni helyi küz
delemre is szeretnénk a béka

egér harc megjelölést alkal
mazni.
Ám merüljenek el a múlt
ba az emlékek s a jövőre nagy
és kis dolgokban, köz és ma
gánügyekben, közjogi és tár
sadalmi, politikai, szellemi és
kulturális kérdésekben arra a
férfiúra figyeljünk, aki hivatá
sánál de egyéniségénél fogva
is méltó képviselője ennek a
mai magyar nemzeti korszel
lemnek.
Ebben a kérdésben pedig
ne legyen megalkuvás; mert
aki nem érti és érzi át a kor
szellemnek azt a vérpezsdítő,
ujjáteremtŐ, alkotó lendületét,
aki nem érti ennek az uj kor
nak a nyelvét, az megérett az
ítéletre.

Helyben negyedévre

Helyben etfy hónapra

6 penge
2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK:

nül áll Gömbös Gyula miniszter
elnök mögött.
Az ellenzék a megszokott ócska
trükkel: kormányválság hirével ope
rált ; még külön kiadást is rendezett
az egyik vidéki lapból: ezek n na
gyon is hétköznapi fogások azon
ban ma már teljesen hatástalanok.
Mindenki rendelkezhetik a maga
személyével, de mégis megfontolan
dónak vélnénk, épen az alkotmá
nyosság védelme szempontjából, váj
jon kívánatos e az ellenzéki vezér
férfiak teljes lejáratása ?
Ez egyébként az ellenzék dolga.
Mi örömmel szegezzük le a Nem
zeti Egység gondolatának a rendkí
vüli megerősödését, melyet a szavazatíöbség jelentékeny számszerű
megnövekedése bizonyít.

Antos Kálmán
üngyiíkossági szándékból a vasúti hídról orgonahangversenye
Baja város müértő közönségének
a Dunába ugrott Bata Gábor napszámos.
mindinkább alkalma nyílik, hogy a
Kecskés István éjjeliőr csónakkal az utolsó pillanatban
zene egyébb műfajai mellett művé
kimentette az öngyilkosjelöltet.
szi orgonazenét is élvezhessen.
Könnyen végzetessé válható ön | emelte az öngyilkosjelöltet, majd
Április 17 én délután 6 órától
gyilkosságot akadályozott meg teg a mentőkét értesítette, akik a városi másfél órán át megelégedéssel része
közkórházba szállították a már félig sültünk ismét egy elsőrangú művész
nap éjjel Kecskés István éjjeliőr.
Vasárnap éjjel 2 óra tájban Kecs megfagyott embert.
orgonajátékában. Ezúttal Antos Kál
A kórházban megállapították, mán a szegedi Fogadalmi-templom
kés, aki a Belga Ásványolaj rt-nál
teljesít szolgálatot, segélykiálltásokra hogy hz öngyilkosjelölt Bata Gábor orgona művész-karnagya hangverse
lett figyelmes. Azonnal a hang irá öcsödi illetőségű napszámos. Az nyezett a ferencesek templomában.
nyába szaladt. Amikor a dunai ra ügyeletes orvos kérdésére Bata elő
Az orgona zenéjéhez is hozzá
kodóparthoz ért, a vizben egy fér adta, hogy öngyilkossági szándékból kell szokni, ép úgy mint a zongora,
a vasúti dunahidról leugrott. Nagy hegedű, hárfa vagy egyéb hangszéfit látott, aki kétségbeesetten küz
dött a habokkal. Kecskés azonnal nyomora miatt akart megválni az i rek játékaihoz. Csak ha már hozzá
csónakba ugrott és rövid evezés élettől.
! simult hallószervünkhez és átjárta
után az utolsó pillanatban csónakba
I valónkat, nem fog idegenszerüen
| hatni. Akkor ráeszmélünk arra,
j hogy az orgona zenéje a maga excelláló fenségében a zeneművészet
arisztokratikus hangnemének a meg
szólalója. Kifejezője a legtágabb
skálájú mechanikának, mely nem
csak a maga robusztikus erejével,
Vasárnap volt a szigetvári kerü | Eckhardt Tibor siet nagyhangon a de modeláló képességének összes
letben az országgyűlési képviselő | kormány bukását bejósolni S a vége variációival a legtökéletesebb hang
választás, mely a Nemzeti Egység mindig az, hogy az ellenzéki jelölt szer. Hozzá kell vennünk, hogy leg
több esetben templomban halljuk,
pádiának főfényes győzelmével vég bukik meg.
Gróf Festetits Domonkos 7271 tehát az égi Magasztosság áhítatá
ződött.
Köztudomású, hogy a Közigazga szavazatot kapott báró Biedermann nak varázsa alatt.
Ez az érzés fogott el most is, mi
tási Bitóság megsemmisítette az előiő Imre 5712 szavazatával szemben;
kor a Mester közvetítte velünk já
választást S üi választást rendelt el. úgy hogy ezúttal 1559 szótöbbség
Az éllenzék minden időközi válasz gél győzött gróf Festetits Domonkos tékának szabatos, céltudatos és le
tást igyekszik nagy jelentőségű po szemben a múltkori 30Ö as szótöbb bilincselő képességeit. Bach Előjáté
kának nemesen inpónáló hangjai és
litikai eseménnyé felfújni; felvonul séggel.
Hiába volt a közigazgatási bíró Boellmann erős introducliós Chotatja a nagy ágyukat: gróf Bethlen
Istvánt, Eckhardt Tibort átb ; ezek sági petíció, a választópolgárság ralja után a Menuet Gotique melo
az urak beszélnek is, különösen egyre növekvő bizalma rendületle dikusán szökdelŐ hangjaival azon-

Gróf Festetits Domonkos
a szigetvári kerület országgyűlési
képviselője.
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diwatcsarnokbál Baja. — Tel. 118.

nal hatalmába vette érzésünket, hogy
a Priére á Notre-Daine kecsesen
ömlengő hullámos fodrozódása tel
jesen bámulatba ejtsen, mig a Toc
cata mélységesen szaggatóit, majd
dübörgő tempói az alkotó művész,
minden irányú rátermettségét iga
zolták.
A műsor második részében kife
jezésre juttatott Bossi Melódiája és
lnvocazione je megetősitettek abban
a feltevésben, hogy Antos elsősor
ban a lágy, intimebb és megnyug
tatóbb akkordok közvetítője, mert
mindkét szerzeménnyel érvényre
juttatta abbeli hivatoltságát, előbbi
ben az égi szózatként csengő finom
hangok domináltak, utóbbiban pe
dig hívogató ütemű és puhán csil
lámlóan végződő dallamok.
Legnagyobbnak láttuk azonban a
művészt Duboit: Chant Pastoroljábán, hol verőfényes napsugártól
gyöngyöző természeti tünemények
egybeolvadó fenségeként élveztük
az orgona utánozhatatlan és elérhe
tetlen megnyilatkozását, de ennél is
művészibb és magasztosabb volt
Liszt: Bach Fantáziája és Fuggája,
mely a nagyméretű és tökéletes já
tékos kvalitásaira kitüntetően rámu
tatott
A műsor keretéi kiegészítő két
énekszáma, u. m. P. Szabó Polikarp:
Plaude túrba paupercula-ja melyet
a Tanítóképző énnekkara Herr
György vezényletével előadott, —
meglepetést szerzett, mivel az ének
kar bámulatosan fegyelmezett, jól
betanult, a hangkülönböz.eteket fel
tüntető és mégis egymásba olvadó
előadása nem várt általános meg
elégedést és sikert váltott ki. Ha
sonlókép illúziót keltett Herr György.
Quia fecisti c. szerzeménye, mely
ugyancsak a szerző vezényletével
himnuszszerüen harsogó és áhitatot
keltő szólamaival magasabb és mű
vészibb irányzatra és teljesítőképes
ségre vallott.
rj.

— Makacs székrekedés, vastag
bélkatarrus, puffadás, vértorlódás,
anyagcserezavarok, sárgaság, arany
eres csomók csipöfájás eseteiben a
természetes „Ferenc József
**
kese
rüviz — reggel és este egv-egy kis
pohárral bevéve — rendkívül be
esés háziszer.

A bácsbodrogmegyei, Baja városi
és bajai járási mezőgazdasági
bizottságok együttes ülése.
Szombaton délelőtt kilenc órakor
tartották Bácsbodrog vármegye,
Baja város és a bajai járás mező
gazdasági bizottságai együttes ülé
süket.
Az ülésen részt vettek Gesztelyi
Nagy László dr., a Duna Tisza közi
Kamara igazgatója, dr. Medveczky
Károly gazdasági főtanácsosok, Bá
ró Podmaniczky Attila nagybirtokos,
dr. Puskás Dezső h. polgármester,
Sárffy Elek gazdasági felügyelő, id.
Willmann János nagybirtokos, Diera Benő áll. kertészeti iskolai igaz
gató, dr Reiser Antal gazdasági ta
nácsos, Ucsnay Gusztáv százados,
méneskari parancsnok, Szily Elemér
kamarai titkár, dr. Somorjay Ferenc
a Szegedi Növénytani Kísérleti Ál
lomás titkára és a három mezőgaz
dasági bizottság tagjai teljes szám
ban.
Dr. Knézy Lehel, mint a házigaz
da mezőgazdasági bizottsági • lnök
rövid megnyitó beszédében üdvö
zölte a Kamara, a testületek, ható
ságok kiküldötteit, az együttes ülés
bizottsági tagjait, majd átadta az el
nöklést dr. Medveczky Károly me
gyei elnöknek.

Dr. Medveczky Károly meg
nyitó beszéde.
Dr. Medveczky Károly elnöki
megnyitójában megállapította, hogy
a gazdasági élet a javulás tüneteit
mutatja. A terméskilátások is rend
kívül kedvezőek. Két olyan jó ter
més, mint aminő most Ígérkezik,
összes pénzügyi és gazdasági baja
inkat megoldaná. Különösen a gyü
mölcs és szőlő kultúra fejlesztését
ajánlja; külpolitikai bonyodalmak
miatt Anglia erősen érdeklődik gyü
mölcs és szőlő kivitelünk iránt; ezek
fejlesztése egyébként a Kamarának
is tizenötéves programja. Bácskának
egyes községei: Jánoshalma, Bács
almás, Kelebia már is szép sikerek
re hivatkozhatnak.
Ajánlja a gazdáknak, hogy külö
l
nös gondot fordítsanak a kukorica
termelés fejlesztésére. Az idén 30

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

Sárffy Elek felszólalása.
Sárffy Elek gazdasági felügyelő a
tenyészkanok csereakciójáról tett
részletes jelentést. Kedden Bácsal
másra és Csátaljára érkezik az égeri
állami telepről 53 sertéskan, melye
ket az egyes községek között fog
nak szétosztani. Állami segítséggel
igyekszik teljesen tisztavérü törzs
könyvezett kanokat a gazdák ren
delkezésére bocsátani s a rokonvérü
tenyésztést teljesen kiküszöbölni.
Bejelentette, hogy szabályrende
lettervezeten dolgozik, melynek ér
telmében a vándorkanok intézmé
nyét akarja rendszeresíteni, hogy a
szertefekvő tanyacsoportokat is el
lehessen látni törzskönyvezett sertés
kanokkal
Majd részletes jelentést ad a me
gye tejtermelési eredményeiről. A
legtöbbet tejelő tehenet az idén is

Ucsnay Gusztáv százados
előadása.
Ucsnay Gusztáv százados a hely
beli méntelep parancsnoka az állat
nevelésről tartott rendkívül alapos,
részletekbe menő s mindvégig érde
kes előadást. Tiz parancsolatba fog
lalta össze a legfontosabb tudniva
lókat. Különösen a Noniusz irányú
tenyésztés tudnivalóit körvonalazta
nagy elméleti és gyakorlati készült
ségre való alapossággal.

Dr. Nagy Márton előadása.
Dr. Nagy Márton vármegyei fő
állatorvos a sertés paratifuszról és
és pestisről tartott igen alapos, szak
szerű értekezést, mely a hallgatóság
figyelmét mindvégig lekötötte.

Somorjay Ferenc dr. fel
szólalása.
Dr. Somorjay Ferenc titkár fel
szólalásában a racionális tengeriter
melés feltételeit ismertette. Az or
szág területének csupán 20 százalé
kán termelnek tengerit; ez a ter
melési ág tehát még jelentékenyen
fejleszthető. Ismertette azokat a kí
sérleteket, melyeket e téren a Sze
gedi Növénytermelési Kísérleti Álló
más végzett.
Általánosságban
megállapítható,
hogy a középérési idejű tengeri faj
ták felelnek meg legjobban hazai
igényeknek.
Az 1932—33. kísérleti években
legjobban bevált a Fleischmann-féle
sárga lófogu tengeri.
Az 1934—35. években a legszebb
termést a szegényember kukoricája
hozta.
Majd a kapálás rendkívüli fontos
ságát hangoztatta ; takarmányterme
lés szempontjából pedig különösen
felhivta a gazdák figyelmét a lu
cernára, mely gyenge homokon is
jól diszlik megfelelő előkészítés után.

Gesztelyi Nagy László
dr. kamarai igazgató be
széde.
Gesztelyi Nagy László dr. ugyan
csak a tengeri termelés fontosságá
ról szólott. Bácskában a tengeri
termelés semmi kívánni valót nem
hagy hátra ; az ország többi részén
azonban még sok a tennivaló e

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
_______

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

millió pengő értékű tengerit kellett
behoznunk. Nagyon fontos a gyap
jutermelés növelése is. Magyarország
csak annyi gyapjút termel, amennyi
az egész ruhaszükséglet felerészé
nek fedezésére elegendő. A mi vi
dékünkön legjobban bevált a zombori raczka faj, mely egy év alatt
teljesen kifejlődik. Védekezni kell a
gyapjukartell ellen, mely azon a
címen, hogy a külföldről kell be
szerezni a gyapjuanyag felerészét,
a külföldi olcsó gyapjúval leszorítja
termelői árát; a kész ruhanemüekre
vetett magas vámokkal viszont ma
gasra emeli a kész gyapjuanyag
árát s igy tulajdonképen kétszeres
hasznot húz.
A kertgazdaság és baromfikivitel
terén is sok még a tennivalónk.
Mindezek céltudatos és észszerű
fejlesztésével viszonylagos jólétet tu
dunk itt teremteni.
A munkáskérdésrőt szólva meg
állapította, hogy a jánoshalmai és
bácsalmási járásban már megalakul
tak a munkabérmegállapitó bizott
ságok; másutt eddig még sem a
munkások, sem a gazdák nem kér
ték megalakítását.

Puhl Pál tehenészete tenyésztette ki.

Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.

Pontosan jíró férfi és nél karórák 2 évi Jótállással már 6 pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat es brilliánskö veket a legmagasabb áron veszek.
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téren. Sürgette a vasúti tarifák le
szállítását: u kisgazdaságok fejlesz
tését ; kéri, hogy a gazdák fordít
sanak különös gondot a gyümölcs
termelésre, mert a még korlátlan
lehetőségek állanak számunkra nyit
va. Ha a tengeri termelést nem tud
juk növelni, akkor más növénnyel
kell a takarmányt pótolni.

A nagy tetszéssel fogadott fel
szólalás után id. Willmann János
mutatott iá a tengeri termelés hi
ányaira. Kívánatosnak mondotta,
hogy a helyes művelés ismerete a
sajtó utján is minél szélesebb kör
ben elterjedjen.
Uj szesztörvényt sürgetett s han
goztatta, hogy a szesz és mel ekterményeinek termeléséből előálló hasz
not az ipari szeszgyárak kártalaní
tása mellett az őstermelőknek kell
biztosítani
Rámutatott a hegyközségi törvény
tervezet hiányaira s hangoztatta,
hogy meg kell védeni a homoki
szőlőtermelés érdekeit a hegyvidé
kek favorizálásával szemben.
Dr. Medveczky Károly záróbe
szédében megköszönte az előadók
fáradságos munkásságát s a gyűlés
tagjainak éljenzése közben az ülést
bezárta.

Eladó ház.
A Patak-utca 11/b számú 4 szoba
és mellékhelyiségekből álló adómen
tes ház szabad kézből eladó.

BAJ A-BÁCSKA

Emésztési nehézségek,

gyomorfájás, gyomorégés, csalánki
ütés, rosszul! él, fejfájás, idegizgal
mak, álmatlanság esetén a termé
szetes „Ferenc József
**
keserüvíz
megszünteti az emésztési zavarokat,
fertőtleníti a gyomrot és a beleket,
a vérkeringést helyes útra tereli és
íelfrissiti a szellemet. Az egyetemi
klinikákon végzett kisérlelek bizo
nyítják, hogy alkoholisták a
Ferenc József víz használata foly
tán étvágyukat majden teljesen viszszanyerik.

Rendkívül nagy for
galmat jelentett a
dunai közúti hid meg
nyitása a kitünően
sikerült bajai vásár
nak.
Tegnap volt Baján az áprilisi or
szágos vásár, mely a legsikerülteb
bek közé tartozik. Mind a kirakó,
mind az állatvásár forgalma első
rendű volt. Az állatvásár feltűnően
nagy forgalmát, az óriási felhajtást
a bajai közúti hid megnyitása ered
ményezte. Soha olyan nagyszámú
vásározó a Dunántúlról nem özön
lőtt Bajára, mint ezúttal. Az egyet
len körülmény, ami kedvezőtlenül
befolyásolta a vásár forgalmát, a
rossz idő volt.
Gazdal cseléit az állatvásáron

URÁNIA CORSO
18-tól 20-ig.

Vasárnap
A londoni filmgyártás remeke

A legnagyobb
szabású énekesfilm
BENJAMINO GIGLI

az élő legnagyobb
tenorista
MAGDA SCHNEIDER

mindnyájunk
kedvence, egyetlen
idei filmjük:

Felhívás
keringőre
Bűbájos operett 10 f.

Ezenkívül:

Köszönöm,

hogy elgázolt

Enyém
vagy!

Remek szerelmi
történet 16 f.

3

272 ló, 349 szarvasmarha, 223 ser
tés, 19 juh, 1 kecske és 1 szamár.
Bátaszéken át Olaszországba vittek
1 -ágon vágómarhát, Németországba
20 lovat, Budapestre 1 vagon vágó
lovat. A németek vásárolta lovak
5oo—8oo pengőért keltek el. Szarvas
marha kilója 60—-70 fillér, válasz
tási malac párja 16—25 pengő,
süldő malac párja 28—34 pengő
volt.
A kirakó vásár szenzációja egy
vidéki butorárus volt, aki eladott
40 darab kerevelet.
A vásár közrendészeti szempont
ból kifogástalan volt.
ben is ünnepet jelent a mai este,
melyre valóban érdemes felfigyelnie
a közönségnek. Az estély iránt kü
lönben az érdeklődés igen nagy.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.
Április 21 én este fél 9 órakor a
Liszt Ferenc-Kör hangversenye
a Nemzetiben.
Április 25 én délelőtt 9 órakor a
Bácsbodrog vármegyei
Lóte
nyésztők Egyesületének rendes
közgyűlése a vármegyeházán.
Április 25 én este egynegyed 7 óla
kor az OMKE tisztújító köz
gyűlése a Nemzetiben.
Április 26-án délelőtt 10 órakor az
OMKE nagygyűlése a Nemze
tiben.

— 3800 pengő államsegélyt
kapott a tanonciskola. A kultusz
minisztérium 3800 pengő államse
gélyt utalt ki a bajai iparos és ke
reskedő tanonciskolák számára. Az
idei segély nagyobb az elmúlt évi
nél, amikor 3200 pengő államsegélyt
kapott az iskola.

— Szülök napja a zárdában.
A zárda elemi iskolájában tegnap
délután rendezték meg a „Szülök
napját." Az ünnepség a legsikerül
tebbek közé tartozott, látványosság,
rendezés és a szereplők játéka te
kintetében is valami egészen rend
kívülit produkált a hivatása magas
latán álló intézet. A nagyszámú
szülő és érdeklődő közönség a leg
nagyobb elragadtatással kisérte a
valóban csodaszép tündérvilág megelevenitését.

— Ma van Szlgety József a
hegedükirály bajai hangversenye.
Neves művészeti esemény várja ma
a Nemzetiben Baja város közönsé
gét. Szigely József e világhírű ma
gyar hegedűművész, a magyar he
gedükirály ma este lép a bajai müértő közönség elé. A Liszt FerencKör nagyszerű működés történeté

SPORT.
Pontot rabolt a Bácska.

BSE—Bicska 1:1.
Nagy meglepetés a BSE első
pontvesztesége melyet azonban az
elbizakodott és magát „páholyban
érző" csapat teljesen megérdemelt.
Az első félidőben a BSE óriási
helyzetei a nagy fölénye ellenére
Csicskó révén csak egy gólos előnyt
szerez, mit Bálint II. a második fél
időben egy ártatlannak látszó táma
dásnál súlyos védelmi hiba révén
kiegyenlít. A BSE nagyon gyenge
napot fogott ki a Bácska egész csa
patát dicséret illeti, különösen Stark
és Zórily tűntek ki.

BAJA-BÁCSKAI
OZMUVELUDÉSI
EGYESÜLET HÍREI:
Lehotai Árpád nemzeti színházi
elfoglaltságára való tekintettel Goethe
remekműve a „Faust" vitéz Hódsághy Béla fordításában május hó
9-en 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 legdrágább hely tagok részére
1 pengő.
Laptulajdonos :
Dr. OíZV IHíÉL
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Kitűnő énekes, zenés
vígjáték 10 f.

Budapesti Nemzetközi Vásár
május 8—18.
A magyar ipar átfogó nagy bemutatója.

Híradó

50 százalék — utazási kedvezmény
A május 2 — 18 ig Budapestre váltott teljesáru jegy május 8—24-ig
díjtalan visszautazásra jogosít, ha az. utas vásárigazolvanvt tud
felmutatni. — VásSrlgazolvAny ftaphatO: Báján Bank és Keres
kedelmi R. T nál és a menetjegyirodában.
Ára 2'80 P

B

19M. áprili. 21,

BAJA-BAOSKA

4

Saját termelésű tűzifa:
Bevárja a Bácsalmás felöl II
érkező vonatot.
||

Km.

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

2

Állomások

1

ir j1- Bácsbokod vasutállomás

0

715

3

725

Bácsborsód

1425
1415

11

745

Gara községhatár f. m.

1355

15

755

Gara vasutállomás

13«

16

8oo

Gara községháza

1340

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

24

820

Csátalja községháza

1320

Eladás nagyban és kicsinyben.

25

825

Csátalja vasutállomás

13'5

Wiesel Sándor és Fia

28

Nagybaracska piactér

29

835
840

Nagybaracska rév (átkelés)

1305
1300

34

900

Móriczpuszta f. m.

l240

39

910

Mohácsi iskola f.' m.

1230

42

915

Riha f. m.

1225

48

925

érli

V

,

éri;. Mohács dudapart

d.

«c=r

I

I
j

autóbusz vállalat

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosaih-lap
Favence (csempe)
Mettlach-lap

Kutgyürü
Cementcsövek
Cemenivályuk

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

(í

j

Indulás
óra perc
4

40

Hercegszántó

5

19

Gara

7

32

Hercegszántó

5

20

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

31

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

8

15

10

35

Ujdombovár, Sárbogárd.
Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest

9

50

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

13

10

13

48

Budapest, Sárbogár-!.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

14

20

Ujdombovár

14

21

16

52

Pécs, Bátaszék, Haja

14

25

Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

,8

03

Gara

14

29

/8

21

Hercegszántó

14

48

Gara

18

30

Bpest, Kiskunhalas

15

55

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

19

58

18

50

Bátaszék, PéCs,
Sárbogárd, Budapest

21

25

22

58

Bpest, Sárbogárd

Éjjeli
szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
ápr. 28-tól ápr. 27-ig

legalkalmasabb ajándékot

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

Hová?

Ujdombovár

Pécs, Budapest

falszigetelő

kőpor

gyógyszertára.

Gara

Ujdombová . Pécs,
Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

beremendi mész

Or. GEIRINGER JÁNOS

25

26

ft
[l]
«

w

09

9

HÓFEHÉR

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

Kátránypapir és minden más építőanyag

A Máv. menetrend:

7

Szénkereskedelmi
Részvénytársaság

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

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

11 0 n n a n ?

Telefon :
városi iroda 42.

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

Dunakavics
NAGY VÁLASZTÉKBAN

g
®

Grünhut és Tana
Érkezés
óra perc

BAJA

Haynald-u. 13.

IIÉ BT E C
VEK! E 3

12‘5

CSÁTALJA 70.

:-sss» ■

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

Házhoz szállítva száraz

fatermelők és tűzifanagykereskedők

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-töl.

Szujer János

la száraz

Telefon :
tűzifa telep 195.

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges
késesért vagy a iátat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

|

éves
vágású

akác hasábfát
kőris
tölgy
> szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

22

00

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

22

0!

Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

Bakanek «■ Goldberger
könyvnyomdája
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.

