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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Egységes 
iskolai imádság.

Levett kalappal állunk meg 
Hóman Bálint vallás- és köz
oktatásügyi miniszter bölcs 
rendelkezése előtt, mellyel az 
ország összes iskoláiban köte
lezővé tette úgy a tanitás meg
kezdése előtt, mint annak be
fejezése után az imádságot.

Háromezernégyszáz község
ben s ezenfelül a városokban 
száll fel ezután az ártatlan 
gyermeklelkek fohásza napon
ta az Egek Urához s kéri ál
dását, segítségét munkájához 
— a tanuláshoz.

De különösen elismeréssel 
kell adóznunk azért az elgon
dolásért, hogy egységes imati- 
pust állapított meg a miniszter 
minden iskola számára, melyet 
elmondhat a tanuló bármely 
felekezethez tartozzék is.

Az emberi lélek legneme
sebb megnyilatkozása : az 
imádság nem lesz többé elvá
lasztó tényező ; a más és más 
felekezethez tartozó, egymás 
mellett ülő iskolás gyermekek 
nem néznek ezentúl idegenül 
egymásra ; hanem az imádság 
magasztos hangulatában egy
mást valóban magyar testvé
reknek felebarátoknak érez
hetik.

Az imádság bölcs szövege
zése tulajdonképen kifejezése 
annak a magasztos gondolat
nak, hogy mindnyájan egyfor
mán Isten képére vagyunk 
teremtve s hogy életmunkán
kat felebarátaink javára, lel
künk üdvösségére kell végezni.

A bajai iskolákban már az 
uj imaszöveget mondják el ta
nulóink még pedig az előadá
sok kezdetén a következőt :

„Kérünk Téged, jő Istenünk, 
áldj meg minket, hogy figyel 
mesen tanuljunk és mindenben 
szent akaratod szerint cseleked
jünk. Légy velünk, hogy mi is 
a Te hit gyermekeid lehessünk, 
felebarátaink javára, lelkünk üd
vösségére és a Te nagy neved 
dicsőségére. Ámen."
Az előadás végén pedig ezt 

a hálaimát :

„Hálát adunk Neked, Meny- 
nyei Atyánk, hogy jóvoltodból 
ma is előbbre jutottunk magunk 
és világod megismerésében. Ke 
riink, vezess minket tovább az

Lakatos Gyuía a Iwpviisellőház pénzügyi 
bizoítsáigráaií s polgári légvédelem 
sürgős megszervezésének szükségességét 

és katonai egyenjosositósunkat kérte.
A képviselőház pénzügyi 

bizottsága szerdán délelőtt Búd 
János elnökletével folytatta a 
jövő évi költségvetés tárgya 
lását, amelynek folyamán a 
honvédelmi tárca költségve
tése került, sorra. Az ülésen 
résztvett Gömbös Gyula mi
niszterelnök, mint honvédelmi 
miniszter és Fabinyi Tihamér

Május 14-éo SárgyaSja a közgyűlés Baja 
város múlt évi zárószámadását.

Baja város 1935. évi záró
számadását rnár elkészítették. 
A zárószámadást május 1-én 
függesztik ki közszemlére és 
a közönségnek nyolc napig 
áll rendelkezésre.

A határidő letelte után a

Európaszerte nagy feltűnést keltett 
Rothermere lord újabb nagyfontosságu 

revíziós cikke.
Rothermere lord újabb nagyfon- 

I losságu cikke, amely a Daily Mail 
keddi számának hasábjain jelent 
Európaszerle óriási feltűnést keltett. 
A nagy angol publicista cikke újabb 
hatdmas mérföldet jelent a magyar 
igazság és ezzel együtt az igazi 
európai béke utján.

Kisebb jelentőségű ügyeket tárgyal a 
vármegye törvényhatósági bizottságá

nál! április 30-ra összehívott 
kisgyülése.

Ápriliz 30 án délelőtt fél 10 óra 
kor a vármegyeházán fogja megtar
tani Bácsmegye törvényhatósági bi
zottsága havi rendes illetve a május 
ra szóló kisgyülését apatini dr. 
Fernbach Bálint főispán elnöklése 

igaz, és boldog élet ösvényein. 
Áldd meg hazánkat, szüleinket, 
nevelőinket, mindannyiunkkal 
együtt és add, mi is áldjunk 
Téged. Ámen."

pénzügy miniszter.
Több értékes felszólalás után 

Lakatos Gyula a polgári lég
vedelem sürgős megszervezé
sének szükségességét hangsú
lyozta és kérte a kormányt, 
hogy alkalmas időben, váltsa 
valóra katonai egyenjogúsítá
sunkat.

kisgyülés, illetve a pénzügyi 
bizottság foglalkozik a záró
számadással, mig a törvényha
tósági bizottság közgyűlése elé 
május 15-én kerül a zárszáma
dás.

Magától érlelődő, hogy a magyar 
nemzet nagy barátján >k azt az újabb 
történelmi jelentőségű és nemes 
gesztusát az egész magyarság őszin 
le lelkesedéssel és hálával fogadta 
és már a keddi napon rengeteg 
üdvözlő távirat ment a lordhoz.

mellett. A kisgyülésnek összesen 
tizenhat tárgya van.

ElAkészilő hatáskörben fogja tár
gyalni a kisgyülés a közgyűlésnek 
4 — 10, illetve 12—19 pontja alatt 
megjelölt ügyeket.

A kisgvülésí tárgysor első pontja 
az I és II. számú vármegyei bér
házban szükségessé vált tatarozási 
munkák ügyével foglalkozik. A köz
ségek közül Nagybaracska község 
négy ügyet terjeszt a kisgyülés elé. 
Borota, Jánoshalma, Bácsalmás, Sze
retnie, Madaras, Vaskút, Katymár, 
Tataháza egy-egy ügyét tárgyalja a 
kisgyülés.

A tárgysorozat általában kisebb 
jelentőségű kérdésekkel foglalkozik, 
ezek között is több a személyi vo
natkozású tárgy.

A kisgyülés elé dr. Szabó-Sza
bovljevits Dusán alispán azzal a 
kéreemmlel fordul, hogy a Máv 
vasúti állomásának medencéjétől 
kiinduló vármegyei vízvezeték háló
zatába való bekapcsolást engedé
lyezzék.

A négus már maga 
sem hiszi, hogy sike
rül trónját megmen

tenie.
Az olaszok bevonulása Addis- 

Abebába rövidesen várható.
Végső összeomlás előtt 

Abesszinia.

Graziani seregei 150 km.- 
nyire vonultak előre Abesszi
nia belsejébe. A déli olasz 
hadoszlopok elfoglalták a Da- 
gata-folyó völgyében fekvő 
Dukumot és szétverték a fe
keték utóvédjét. Az északi 
hadszíntéren tovább tart a 
benszülöttek behódolása. A 
négus még egy utolsó erőfe
szítést akar tenni, hogy az 
olaszok előnyomulását megál
lítsa és Addis-Abeba elestét 
megakadályozza. Egyébként 
már a négus sem bízik ab
ban, hogy sikerül trónját meg
mentenie. Az olaszok bevo
nulása Addis-Abebába a közeli 
napokban várható.

_ Megtalálták a hajóállomás 
bőrtolvaját. A bajai hajóállomás 
főnöksége feljelentést tett a rendőr
ségen, hogy a hajóállomáson bálák
ba kirakott tengerentúli növendék*  
marhabőrökből több darabot ellop
tak. A rendőrség a nyomozást meg
indította és a tettest meg is találta, 
akinek lakásán hét bőrt magtalál
tak.
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A bajai ref.
Lorántffy Zsuzsanna 

Nöegylet búcsúja 
Papp Gizella nyug, 

tanítónőtől.
Tegnap este búcsúzott a bajai 

ref. Lorántffy Zsuzsánna Nöegylet 
a szokásos szerda délutáni bibliaó
rán távozó tagjától Papp Gizella 
nyugalmazott állami tanítónőtől, aki 
május l én Bajáról Kiskunkalasra 
távozik. A Nöegylet tagjai hatalmas 
fehér-lila orgonacsokorral s egy ak 
vareli képpel ajándékozták meg hű
séges és buzgó, de immáron távo 
vozó tagtársukat. Majd Rácz Ká
roly lelkész köszönte meg az egy
ház és a Nöegylet nevében azt az 
évek óta kifejtett, értékes munkát, 
amelyet Papp Gizella az egyesület
ben végzett. A szemekből alá gör
dülő könnyek jelezték, hogy a tá
vozó Papp Gizellát és az itthagvot- 
takat a szeretet nagyon erős szálai 
fűzték egymáshoz.

Itt a kormányrende
let a tojásárusitás 

szabályozásáról.
A rendőrség fogja ellenőrizni 
a rendelkezések betartását.

A kormány rendelete értelmében 
a nyílt árusítási üzletben, piacon és 
vásáron tyúktojást darabszám sze
rint meghatározott vételárért csak 
10 darabot meg nem haladó tétel 
ben szabad eladni. Tíz darabot 
meghaladó mennyiségnek egy tétel
ben való eladása esetében azonban 
a vételárát az áru súlya szerint kell 
meghatározni.

Aki tyúktojást nyílt árusilási üz
letben, piacon és vásáron elad, kö
teles ártáblázatot készíteni és azon 
a tyúktojás eladási árát nem csak 
darabszám, hanem súly szerint is 
feltüntetni.

Ennek a rendeletnek a végrehaj
tását a rendőrség szigorúan fogja 
ellenőrizni.

A rendelet május 1-vel lép ér
vénybe.

A bajai III. Béia reálgimnázium diákjainak 
Bocskay-ruhája a nemzeti tradíciók 

szolgálatában.
Az életindulás, a gyermekkor első 

tudatos impressziói mélyek, eiősek 
és akárhányszor jobban megfogják 
szivünket, mint a tegnapok, várat
lanul elötöiő és ugyanolyan gyorsan 
tovatűnő problémáikkal együtt.

Minden korok nagy nevelői, tör
ténetírói és a filozófusok is jól tud
ták, hogy egy nemzet életére az 
öntudat értékelése döntő súlyú le 
hét s a következő generáció boldo
gulása részben ezen áll, vagy meg
dől.

Mai szerteszabdaltságunkban a 
nemzeti szellem, a nemzeti értékek 
öntudatos megbecsülése parancso- 
lóbb kötelesség, mint valaha, mert 
létünket, vagy pusztulásunkat jelent
heti Éppen ezért nem lehet elég 
elismeréssel méltányolni, ha valahol 
azt tapasztaljuk, hogy a magyaros, 
a nemzeti vonatkozások megőrzése, 
azaz feltámasztása a jelszó.

A Ciszterci Rend bajai III. Béla 
reálgimnáziumában kezdettől fogva 

! megtaláljuk ezt a nemesen öntuda
tos és magyar szellemet, ami külső 
ségekben is kifejezésre jut. Kevés 
híján tiz esztendeje, hogy dr. Tor- 
dai Ányos az intézet nagytudásu 
kiváló igazgatója meghonosította a 
Bocskay fövegeket. Most jóleső ér

Szigeti hangversenye.
Elbűvölve és lenyűgözve hallgat- | 

tűk kedden este a Nemzeti Szálló | 
hangversenytermében a ma élő vi
lághírű hegedűművészek kétségki 
vül egyik legdicsőségesebb Meste
rének játékát.

Szigeti. Elég ezt a nevet hallani. 
Hozzáfogható művész és zenei lé
lek nagyon kevés van. Nemcsak 
előadója, közvetítője nemes hang
szerének, de költője is. Teremtő, 
alkotó költője. Ami a hurok között 
lappang, ami atornainak életrekelté- 
sére, érzékeltétésére és kicsiszolá
sára való, azt mind elővarázsolja és 
üdítő-nektárként hallgatóinak nyújtja.

Abszolút tiszta és nemes hanggal, 
a modulációk gazdag vázlatosságé

zéssel látjuk, hogy a szép Bocskay- 
sapkák mellé ugyanolyan stilü ma
gyaros ruhák társultak.

Mintha egy villanásnyi magyar 
múltat hozna velük vissza az inté
zet. Múltat, mely ha nem táplálja 
is a jövendőt, de hitet, világosságot 
dérit az útvesztőibe. Mert a magyar
ság nemzeti múltja kezdettől idáig 
— sokszor véren sokszor tragédi
ákon, — de mindig a dicsőség or- 
szágutján haladt és, hogy idáig el
jutott nem a nemzeti hagyományok 
szegénysége okozta 1

Büszkén vallhatjuk, hogy száza
dokon át Európa védőbástyái vol
tunk és hogy a pogány Kelet bar
bár uralma nem ért el a Nyugatig, 
a magyar kiírok vitézségének kö
szön hetik.

Üdvözöljük az országos nevű ba
jai iskolában, a nemzeti kultúra ne
mes csarnokát, mely újjászületésé
vel ormára irta a magyar nemzeti 
értékek hagyományoknak az eddi
gieknél is öntudatosabb ápolását és 
példát mutat más iskoláknak, intéz
ményeknek, sőt a társadalomnak is, 
hogy minden magyar élni és boldo
gulni akarásához nemcsak a magyar 
gondolat, de a külsőségekben is 
hangsúlyozott nemzeti öntudat vezet.

val, dinamikus egyensúlyával, kris
tályos acélosságával messze-messze 
kiemelkedik a napi művészet esé
lyei fölé.

Miként Herakles a görögök nem
zeti hőse erejének hatalmával az 
alvilág kapuját megdönti, Szigeti 
sem ismer nehézséget, fáradságot, 
hanem férfias eréllyel és hevülő 
akarattal a zene minden rejtett kin
csét kitárta nekünk, de egyúttal lé
gies finom vonásokkal vibrációba 
hozza lelkünket. S ebben van a 
nagynevű magyar hegedűművész 
örökbecsű értéke. Nemcsak szaval, 
deklamál és dalol, hanem a legma
gasabb műélvezet horizontjára emel, 
leikével szól hozzánk és intimitá

sának egész valóját reánk ruházza. 
Együtt él velünk muzsikálásának 
egész ideje alatt, ki nem enged an
nak varázsos hatása alól, hanem 
hevit, lelkesít és gyönyörbe ejt.

S még egy másik ritka művészi 
erénye van. Az, hogy sohasem fe
ledkezik meg hivatottságáról. Nála 
a játék nemcsak arra való, hogy le
kösse és ámulatra ragadtassa a kö
zönséget, hanem erkölcsnemesitŐ 
didaktikai célja van, müvészerkölcsi 
intenciója, mellyel nevelő, müvelte- 
tő hatást fejt ki és embertársait, 
kik nem rendelkeznek felsőbbren
dűséggel, magához vonza.

Előadásának, műsorának részle
teibe nem bocsájtkozunk. Olyan be
fejezett technikai biztonságú vonó
kezelése s minden müsorszáma any- 
nyira átértékelt, hogy azok mélta
tására gyenge a mi képességünk.

Valahogyan mégis megakarjuk ál
lapítani, hogy a tüneményesen el
játszott Hándel-Thonnon : Szonáta, 
a siró, panaszkodó hangú Kreutzer- 
szonáta, Bach : dallamos ütemű 
szóló-szonáta, a bánattól kesergő 
magyar dalok és Stravinszky : Pet- 
ruska orosz tánca melleit, — a Pa
ganini interpretációk, főleg a ráadá
sul előadott etűd váltották ki azo
kat a dübörgő tapsorkánokat, ami
lyenek a Nemzeti Szálló hangver
senytermében vajmi ritkán vihar- 
zottak fel olyan elementáris erővel, 
mint a keddi Szigeti hangverse
nyen.

És végül el nem hallgathatjuk, 
ami csodálatba ejtett, hogy a he
gedűművészt kisérő Nikita de Ma- 
galoff végletekig kimért precíz zon- 
gorakisérete magába is olyan szo
katlan és felemelő élmény volt, 
mely a legnagyobb mértékig fokozta 
a hangverseny felejthetetlen sikerét.

A bajai Liszt Ferenc Kör idei 
műsorának kétségkívül legelitebbje 
volt a Szigeti est. Hálásak vagyunk 
a mélyen tisztelt vezetőségnek ezért 
a nagyjelentőségű, nemesbaráli tény 
kedéséért. rj.

— Alkoholisták, akik gyomor
hurutban szenvednek, elvesztett 
étvágyukat napi kb. 150 gramm ter
mészetes „Ferenc Jóisef" keserü
viz használata folytán gyakran meg
lepő rövid idő alatt visszanyerik.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |áró férfi és néi karórák 2 évi jótállással mér 6 pengéiéi,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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HÍREK
Bajai kisnaptár.

Április 25 én délelőtt 9 ó rakor a 
Bácsbodrog vármegyei Lőte 
nyésztők Egyesületének rendes 
közgyűlése a vármegyeházán.

Április 25 én délelőtt 10 órakor a 
bácsmegyei Szarvasmarha Te
nyésztő Egyesület közgyűlése 
a vármegyeházán

Április 25 én este egynegyed 7 óra
kor az OMKE tisztújító köz 
gvülése a Nemzetiben.

Április 26-án délelőtt 10 órakor az 
OMKE nagygyűlése a Nemze
tiben.

Április 26 án délután fél 5 órakor 
BTSE—Bácska bajnoki futball
mérkőzése.

Április 30 án délelőtt fél 10 órakor 
Bácsrnegye kisgyülése a várme
gyeházán.

— Találtak egy zsebkést és egy 
női ernyőt. A rendőrség felhívja 
a jogos tulajdonosát, kogy kellő 
igazolás után az államrendőrkapi 
tányság 52. számú helyiségében a 
hivatalos órák alatt vegye át.

— A szines fehérnemű megvar- 
rása fontos dolog, mert ha az hi
bás, értéktelen holmit készítettünk. 
Torpedó varrófonállal dolgozzunk, 
az hibátlan, szép és színei is töké 
letesek.

URÁNIA

Április 22-én
Április 23-án

Tolstoj Leó gróf
legszebb regénye filmen.

Feltámadás
A legszebb dráma, amit eddig 
filmen alkottak 10 felvonásban.

Kiegészítő műsora 
a tavasz nagy 
meglepetése.

Csak 16 éven felülieknek!

Híradó.

Gróf Teleki János 
nem mond le.

A tegnapi nap folyamán az Est 
budapesti riportere felkereste gróf 
Teleki János országgyűlési képvise
lőt s kérdést intézett hozzá a Ba
ján elterjedt azon hir valósága te
kintetében, vajon igaz-e az, hogy 
három napon belül lemond a man
dátumáról.

Mi bajaiak ilyen hírről egyáltalán 
nem tudunk, mégis közöljük, gróf 
Teleki János országgyűlési képvise
lőnek az Est riportere előtt tett

Borzalmas vasúti szerencsétlenség 
a pécs—dombóvári vasútvonalon.

Egy erdöör ittas állapotban elaludt a vasúti töltésen és 
a vonat tőből lemetszette a lábát.

Borzalmas vasúti szerencsétlenség 
történt a pécs-dombóvári vasútvona
lon. Banta Mihály erdőőr Dombó
várról hazafelé menet több korcs
mába betéri, úgy hogy rövidesen 
illuminált állapotba került. Banta 
meglehetősen részeg állapotban ha
ladt hazafelé a pécsi pályatesten. 
Útközben elálmosodott és lefeküdt 
a sin mellé s egyik lábát a sínre

— Júniusban ismét jönnek Ba
jára berlini gyerekek. A Julián 
Iskolaegyesület a f. évben is foly
tatja nemzetnemesitő tevékenységét 
úgy, hogy júniusban ismét hoz Ba
jára berlini magyar gyerekeket, akik 
az idegen környezettjén elfeledik a 
magyar nyelvet. Aki egy ilyen fiút 
vagy leányt (9 —14 éves) vállalna 
egy ha vi nyaraltatásra, vagy a gyer
mekét cserébe adná augusztus hó
napra, az érdeklődjék e hó végéig 
Balogh Károly áll. népiskolai igaz
gatónál naponta délelőtt 8—12-ig a 
Szent Antal utcai áll. népiskolában.

— Anglia az olasz-abesszin 
ügyben kitart a népszövetségi 
politika mellett. Az alsóházban 
Edén külügyminiszter rövidesen is
mertette a népszövetségi bizottságok 
által az olasz—abesszin ügyben ho 
zott megállapodásokat, mire több 
képviselő a pótkérdések özönét in
tézte a külügyminiszterhez. Edén 
úgyszólván az összes kérdésekre vá
laszolt, hogy Anglia az olasz—abesz- 
szin ügyben kitart a népszövetségi 
politika melleit — az angol-francia 
viszonyra vonatkozó kérdésekre pe
dig egyáltalában nem válaszolt.

— Influenza, spanyoljárvány, to
rokgyulladás, az orr és garat elnyál- 
kásodása, a mandolák megbetege
dése, valamint izületi bajok vagy 
tüdőcsucshurut esetén gondoskod
jék arról, hogy gyomra és belei a 
természetes „Ferenc József**  ke- 
serüviz használata által gyakran és 
alaposan kitisztittassanak.

Fizessen elő
a baja-bácskAra.

•azon kijelentését, hogy s-rami kö
rülmények között nem mond le 
mandátumáról s megmarad az első 
pillanatban elfoglalt azon elhatáro
zása melleit, hogy bevárja a köz 
igazgatási bíróság ítéletét.

Teszi pedig ezt annál nyugodtab- 
ban, mert a lefolytatott bizonyítási 
eljárás túlnyomó részben igazolta 
az ellenpetició anyagát s igy a tá
madás visszafog hullni a támadók 
fejére.

fektette.
Hamarosan elaludt és igy nem 

vette észre a Pécsről—Budapest felé 
tartó személyvonatot, amely lemet
szette a szerencsétlen ember jobb
lábát. Egy páiyamuukás talált rá a 
hatalmas vértócsában fekvő em
berre, akit életveszélyes állapotban 
szállítottak a pécsi kórházba.

SPORT.
Versenykiírás.

A bajai MOVE társadalmi és 
sportegyesület kerékpáros szakosz
tálya 1936. május 3 án tartja sze
zonnyitó országúti kerékpáros házi 
versenyét.

1. Futam: Távverseny, táv 35 
km., start és cél az Erzsébet király
né utca 10. sz. ház előtt. Forduló 
Garán, a Wildmann-ház előtt, ahol 
az ellenőrző számot a fordítónak

■ be kell adni. Fordító Kreutz Gara.
Indulás reggel fél 8 órakor.

Díjazás: I. diszitett nagyérem, 
II. nagyérem, III. kisérem.

2. Futam: Propaganda verseny. 
Táv 12 km., start és cél mint az

I első számbau. Indítás 9 órakor. For
duló Vaskuton a hősi emlékmű 
előtt, ahol az ellenőrző szamot le 
kell adni.

Díjazások: I. diszitett nagyérem, 
II. nagyérem, III. kisérem, IV. kis 
bronzérem.

Ebben a számban csak olyan 16 
éven felüliek indulhatnak, akik nyil
vános versenyen még nem indultak, 
illetve dijat nem nyertek és kerék
páros egyletnek még nem tagjai.

Nevezési dij 50 fill. Nevezni lehet 
minden este 6 —7 ig a Zsubori Berci 
vendéglőben, a szakosztály intéző 
nél. Nevezési zárlat május hó 2-án 
este 7 óra.

A versenyen a M. K. Sz. ver
seny- és fegyelmi szabályai mérv
adók és mindenki a saját felelős
ségére indul. Ha nyolcnál több in
duló van, a dijak számát a rende
zőség felemeli.

BAJA-BÁCSKAI
OZMÜVELOÉSI 

EGYESÜLET HIREi:
Lehotai Árpád nemzeti színházi 

elfoglaltságára való tekintettel Goethe 
remekműve a „F üst" vitéz Hód- 
sághy Béla fordításában május hó 
9-én kerül színre a Központi Szín
házban rendkívül éidekes előadás
ban, délután 4 és es‘e 8 órai kez
el <ttel. 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.

LaptulhjdohOb ;
?»». mi*  i.e»h

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

tes ház szabad kézből eladó.

Elveszett kölyök foxi.
első ballába hibás. Meg
találó jutalomban része 
sül. WEBER gyógyszer
tár Eötvös utca.

CMSÖ
Vasárnap

A londoni filmgyártás remeke

Felhívás 
keringőre

: Bűbájos operett 10 f.

Ezenkívül:
I

Köszönöm, 
hogy elgázolt

Kitűnő énekes, zenés 
vígjáték 10 f.

Híradó
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Auíótaz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

menetrend érvényes 1936. április

Bevárja a Bácsalmás felől |í Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. || induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 715 Bácsbokod vasutállomás érk 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 7‘15 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasutállomás 13«
16 8°° Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132u
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. 123°
42 915 Rí ha f. m. 1225
48 925 V

érk. Mohács dudapart j d. 1215

esetleges
Ezen

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,
7-től. 

deA.
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Saller Jámös autóbusz vállalat
CSÁTALJA 79.

n «=i«c=i5=3»«==t s=s»<
íj Egyszerű cementlap 
« Díszes
fj Márvány mosaik-iap 
íí Favence (csempe) 
y Melflach-lap
A Kutgyürü 

Cementcsövek

ICementvályuk
Kátrác

•ti

«z
® NAGY VÁLASZTÉKBAN 
fii

Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Porfland cement a
üstökűi fehér cem. 
Elszigetelő lemez A

Kátránypapir és minden más építőanyag H
LEGJUTÁNYOSABB ÁfiBAN KAPHATÓ £

GHmhat él Társa J
A Máv. menetrend:

Érkezés H 0 u n a n ? Indulás Hová?óra P‘*rc óra perc

7 09 Gaia 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bálaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 31 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 10
Budapest, Sárbogár.!.

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

73 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

16 52 Pécs, Bálaszík. Ba;a 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

78 27 Herceg -zántó 14 48 Gara ;

78 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs.

Bátaszék 18 50 Bátaszék. Pécs.
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01 Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest ;

Nyomatott Rakanol. Goldherfter k&nwnvnnidáiábari Baiina.

b száraz
; Házhoz szállítva száraz

S^jái termelésű tűzifa

p éves
i vágású

akác hasábfát
kőris
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa
aprított tölgy és szilfa 3’20 

a legolcsóbb napi árban házhoz számiunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiose! Sámbr és Fia
faléi melók es tűzifanagykereskedök

Telefon: BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Telefon : 
városi iroda 42.

W E ® l6 E C Szénkereikedelmi
W Ifi I & 3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

feereraesidi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és i unaparti rak
tál unkból mipden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése elötü saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjel! 

szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
ápr. 28-tó! ápr. 27-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

legalkalmasabb ajándékot

Szabó öüí’3
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.gyógyszertára.

Bakanek «< Gcldberger
könyvnyomdája

Baj®, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


