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ELŐFIZETÉS*  ARAK:

Or. Reményi-Stfeneiier Lajos 
és gróf Teltói János országgyűlési 

képviselők kerületeikben.
Szombaton, április 25-én délután 

érkeztek autón együtt Bajára dr. 
Remény i-Schneller Lajos és gróf 
Teleki János országgyűlési képvi 
selök.

Dr. Reményi-Schneller Lajos Baja 
város képviselője felkereste dr. Bor- 
biró Ferenc polgármestert s vele 
hosszasan tárgyalt városi ügyekről; 
majd szállodai lakásán fogadta a 
vele beszélni óhajtó választóit.

Gróf Teleki János orsz. képviselő 
rövid bajai időzés után kerületébe 
Bálmonostorra utazott, ahol a köz
ségházán panasznapot tartott. Több 
mint százötven ember várta gróf

Reményi-Schneiier Lajos érsz, 
képviselő felszólalása.

Dr. Reményi SchneHer Lajos, Baja 
város követe, megköszönte, hogy a 
gyűlésen olyan nagy szaruban jelen
tek meg s alkalmat adtak neki arra, 
hogy a kormány poUtikájArók né
hány vonatkozásban nyilatkozatot 
tegyen. Különösen örömét fejM»f’S 
ki azon, hogy megjelentek eljőve 
telükkel a nemzeti egység gondola
tához való hűségükről tanúságot 
tettek.

Ha visszatekint az elmúlt eszten
dőre, nyugodt lélekkel mondh tja, 
hogy még nem volt olyan parlament, 
mely rövid egy év alatt hasonló 
munkát végzett volna.,

Nem akar statisztikát adni a> meg
tartott bizottsági és országgyűlési 
ülések számáról, mert ezek csak a 
kvantitatív és nem a kvalitatív mun
káról adnának számot.

Ismerteti a kérdéseket, melyekkel 
az országgyűlés foglalkozott. Hozzá
nyúl*  * gazdaadosságok rendezésé 
hez. Ezen a téren végleges megol
dást vittek keresztül. Egyetlen egy 
nyitóit kérdés sem- maradhat háCvsK 
A gazdaadósságok rendezése nen> 
esak a haawn az ipar
és kereskedelem érdekeit is szol
gálják.

Megalkotta a képviselőház a hit 
bizományok reformjára vonatkozó 
törvényt, mely egyúttal a telepítés 
érdekeit is szolgálja.

I Teleki Jánost s igen sokan fordul-
1 lak hozzá panaszaikkal olyanok is, 
| akik a választáson dr. Mojzes Já- 
j nosra szavaztak.

Este nyolc órakor a Nemzeti Egy
ség bajai szervezete vacsorával egy
bekötött nagygyűlést rendezett. A 
vacsorán háromszázheten vettek 
részt.

Dr. Flórián Géza elnök felolvasta 
apatini Fernbach Bálint főispán táv
iratát, melyben távolmaradását ki
mentene s dr. Reményi-Schneller 
Lajos és gróf Teleki János képvi 
selőkel üdvözölte.

Telő alá hozta a képviselőhöz a 
telepítési javaslatot is, melyet most 
a felsőház bizottsága tárgyal. Lé
nyeg az, hogy a telepítési törvény 
keretterveoy. A telepítésre megsza
vazott Összeg1 csak minimum. A te
lepítésre valóban fordítandó össze
get évről évre az ország gazdasági 
helyzetéhez igazodva állapítja majd 
meg a képviselőhöz.

Minden törvényen egv alapgon- 
I dolat vonul végig : a közérdek. Ez 

a közérdek megkívánja, hogy a 
meglévő értékekből semmit se sem 
misitsünk meg s mégis előre halad
junk. Minden törvény, melyet alkot- 

: tak, kompromiss’um eredménye ; 
' sem a szélsőséges konzervativizmust 

nem óhajtja megőrizni, sem a min- 
' dent-lerombolás szellemét szolgálni.

Az arany középuton haladva kell 
| megvalósítani a jövő magyar politi 
, káját.

Ezek a kérdéseit azonban egy 
kissé távolabb eswielí a váltóstól, 
melyet természetszerűen elsősorban 
az. ipar és kereskedelem problémái 
érdekelnek. Ezen a téren is egy 
gondolatnak fcelH ér. ényesüini: a 
lak érdeknek.

A vasúti hM AtalakRtfM.
Baján legfontosabb közérdekű kér

dés a vasúti bidnak közúti hiddá 
való átalakítása volt.

Már programbeszédében említette 
azt a sajátos jelenséget, hogy amíg 
mindenütt a hajózható nagy folyam 
jelenléte a fejlődés előidézője szo- 

j költ lenni, Baján épen a Duna állt 
I a fejlődés útjába. A Dunántúllal 
i való állandó kapcsolat hiánya aka

dályozta a fejlődést. Sok akadályt 
I kellett legyőzni és sok ellenérdeket 
i legyűrni, rnig sikerült a vasúti híd

nak közúti hiddá való áfalakitását 
I keresztül vinni. Az érdem a hor- 
| mányé s első sorban a Vezére.
I Elárulhatja a titkot, hogy amikor 
' a mandátumot átvette, már tudta, 
■’ hogy meg lesz a Ilid alakítása, csak 
1 azt nem tudta még, hogy sikerül 
j majd ilyen gyorsan keresztül vinni.

A hid megnyitása messze túlha
ladta azokat a reményeket, melye 
két megnyitásához fűztek. A bevé- 

, telek fölösen fedezik a fenntartási 
I költségeket.

Most folynak épen a számítások 
annak megállapítására, hogy mek
kora összeg kell evente a forgalom 
fentarlásához; úgy tudja mintegy 
15 — 20 ezer pengőről1 van szó. Eh
hez képest fogják majd a hidvámot 
mérsékelni.

A megye klkerekitése.
Változatlanul foglalkozik a megye 

kikerekitésének problémáival. Nincs 
■ abban a helyzetben, hogy valami 
! véglegeset mondhasson; de leszögezi, 
' hogy a gondolat nem talált az ille- 
i lékeseknél végleges visszautasításra. 
1 Nem zárkóznak el a gondolatnak a 

mi elgondolásunk szerinti keresztül 
vitele elől. Mi bajaiak nem állunk 
egyedül ebben a kérdésben. Ebben 
a kérdésben több képviselőtársa 
segíti, de elsősorban említi meg 
gróf Teleki Jánost : a nagybaracskai 
kerület országgyűlési képviselőjét. 
(Lelkes éljenzés.) Reméli, hogy nem
sokára sikerül majd végjegesen ren
dezni- az ügyet. (Óriási tapsvihar)

Külpolitika.
Mikor a genfi olasz kérdés forr- 

poaton volt, jelen volt s meg is ál
lapította, hogy ha a népek sorában 
a becsületes nemzetek közé aka-

I
I runk tartozni, akkor ki kell tarta 
' nunk az. olasz mellett. Az össze

omlás után az olaszok voltak az 
elsők, akik mellénk álltak; a mar- 
seillesi királygyilkosság idején is 
mellettünk szálltak síkra.

A magyarság sohasem számolha- 
■ lőtt volna arra, hogy a komoly 
' nemzetek közé számítsák, ha ott- 
I hagyta volna az olaszokat.

Ma amikor az oiasz-abesszin harc 
az olaszok javára kedvező győze
delmes befejezéshez közeledik s a 
kultúrát, higiéniát terjesztő és a 
rabszolgaságot megszüntető olasz 
hadjárat a népek rokonszenvet kezdi 

) kiérdemelni — megállapíthatjuk, 
i hogy nagyon helyes politikát köve- 
j lett a kormány, amikor az abesszin 

kérdésben az olaszok mellé állt.
A probléma nehéz volt, mert vá- 

I fosztanunk kellett az olasz és angol 
nemzet közölt. lelkünk mélyén 
szereljük az angolokat is; különö
sen most értékes a barátságuk, ami- 

i kor inlensiven kezdenek foglalkozni 
| a középeurópai kérdésekkel.

A megoldás csak az lehet, hogy 
I a Népszövetségoly irányban változ

zék meg, hogy lehetővé váljak a 
békeszerződések békés megváltoz- 

I tatása.
1921-ben, amikor a békeszerző

déseket reánk erőszakolták rosszul 
1 gombolták be a mellényt. Nincs 
I más megoldás Deák bölcsessége 
1 szerint, minthogy a rosszul begom 
i bolt mellényt ki kell gombolni s 
* újból begombolni.

Igaz, hogy nehéz ellenfeleinket 
arra rávenni, hogy a tőlünk jogta
lanul elfoglalt területeket adják visz- 
sza ; de viszont nekik is érdekük a 
nyugalom teljes helyreállítása s ez 
a nagy közös érdek végre is a zöld
asztalhoz fogja kényszeríteni ellen 
feleinket s ezen a bázison haladva 
békés eszközökkel fogjuk visszasze
rezni Nagymagyarországot.

A hosszú lelkes tapssal fogadott 
beszéd után vitéz Hódsághy Béla 
tanár, a frontharcos csoport elnöke 
indítványára a gyűlés a következő 
táviratot intézte a Nemzeti Egység 
Vezéréhez, vitéz jákfai Gömbös 
Gyula miniszterelnökhöz :

Távirat a mfnfaterelnBkhSr
„A Nemzeti Egység bajai szerve

zetének dr. Reményi Schneller La
jos,jgróí Teleki János képviselők rész
vételével tartott ülés bizalommal, 
szeretettel üdvözli Nagyméltóságodal
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divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
Rétikul! 

Combinét-nadrágot
Hálóinget

a magyar feltámadáshoz vezető 
munkásságáért s törhetetlen hűsé
géről biztosit ja."

Az indítványt egyhangú lelkese 
déssel fogadta el a gyűlés; majd

Mi sz igazság a bankjegyben 
nások körül. .

A Nemzeti Bank bajai fiók
ját napok óta tömegével ke
resik fel az emberek, akik 
bankjegyeiket akarják bevál
tani, abban a hitben, hogy 
azokat kivonják a forgalom
ból. Minthogy idevonatkozó- 
lag sokan tévedésben vannak, 
a közönség tájékoztatására kö
zöljük a Nemzeti Bank bajai 
igazgatóságának a felvilágosi-

Véres választási éjtszaka a 
francia országos képviselő*  

választásokon.
Tegnap kezdődtek meg 

Franciaországban az országos 
képviselőválasztások. A szava
zások eleinte simán kezdődtek, 
később délután úgy Parisban, 
mint a vidéken véres össze
tűzések voltak. Reynand volt 
pénzügyminiszter egyik párisi 
népgyülésén verekedés támadt 
amelynek 16 sebesültje volt. 
Vidéken is súlyos összetűzé

A forrongó Jeruzsálemben óriási 
tűzvész pusztított.

Az arabok a nemzeti tanácstól kérik a zsidó bevándorlás 
haladéktalan beszüntetését.

A paleszfiniai zavargások, 
forrongások sztrájkmozgalomba 
csaptak át. Az arab pártok 
vezérei kimondták az általá
nos sztrájkot és ennek végre
hajtására különleges intézke
déseket tettek. A főmufti el
nöklete alatt álló nemzeti ta
nács írásba foglalta az arabok 

kőzkivá óságnak engedelmeskedve 
szólásra emelkedett gróf Teleki 
János.

(Folytatjuk.)

1 fását. Eszerint május 1-vel va- 
' lóban kivonják a forgalomból 
az 1926. évről keltezett 100 
pengős bankjegyeket. A most 
forgalomban levő és 1930. év
ről keltezett 100 pengős bank
jegyek továbbra is változatla- 

i nul forgalomban maradnak. A 
| bevonandó bankjegyeket má

jus 1-ig váltják be a pénzin- 
i tézetek.

sek voltak.
Liliében mintegy kétszáz

főnyi munkástömeg szabály
szerű rohamot intézett az 
egyik középpárti köztársasági 
jelölt választási gyűlése ellen 
s itt is véres verekedésekre 
került a sor.

Biarritzban valóságos utcai 
ütközet fejlődött ki a népfront 
és a nemzeti front között.

követeléseit, amelyek a kö
vetkezők :

A zsidó bevándorlás hala
déktalan beszüntetése, a föld
birtok eladásának megtiltása, 
arab nemzeti kormány alakí
tása.

A Zsidó Távirati Iroda fel
hívást intézett a világ zsidó

ságához, amelyben azt kéri, 
hogy a zsidóság őrizze meg 
hidegvérét s ne engedje ma
gát megfélemlíteni az erősza
kos cselekményektől.

Jeruzsálem utcáin pillana
tonként tűntek fel a gépko

Átadták a „Nagybaracska! Szőlők" 
elnevezésű uj, úgynevezett táblás 

megállóhelyet a forgalomnak.
Kedves kis ünnepség zajlott 

le a nagybaracskai szőlőkben 
az uj vasúti megállóhelyen. 
Folyó hó 25 én szombaton a 
délután 3 óra 5 perces vo
natot fogadták a megállóhely 
megnyitására összesereglettek.

Az érkező vonatot Schön 
György házigazda vezetése 
mellett a községi elöljáróság 
kiküldöttei és a szőlők közti 
nagybaracskai és csátaljai ta
nyák örvendő lakossága bo
ros pohárral és zeneszóval fo
gadták.

A vonat pár percig állott 
az uj megállónál s ez alatt a 
vendéglátó ör vendezők kel 
együttérző vendégek elfogyaszt
va egy két pohár bort vissza- 
szálltak a vonatra. A vonat a 
Rákóczi induló hangjai mellett 
indult el kisérve a kerület 

Komoly fordulópont előtt 
a bajai utcanevek sorsa.

A bajai utcanevek megvál
toztatása, illetve néhány utca , 
nevének megfelelőbb hangzá- 1 
suval való kicserélése most 
már a legjobb utón halad az 
elintézés felé.

A város elmúlt kisgyülése 
foglalkozott ezzel a kérdéssel 
s akkor Horváth Béla mű
szaki tanácsos azzal a javas
lattal állott elő, hogy egy szü- 
kebbkörü bizottság keretébe 
tegyék le az utcaátnevezések 
sorsát.

A törvényhatósági bizottság

csis járőrök.
A vasárnapra virradó éj

szaka Jeruzsálem óvárosában 
hatalmas tűzvész pusztított, 
több épület leégett. A tűzvész 
nagy riadalmat és izgalmat 
keltett a városban.

népszerű képviselőjét éljenző 
tömeg öröm nyilvánításától.

A vasúti megálló húsz éves 
törekvés megvalósulása. A 
szölőkbeli lakosság 20 év óta 
kérelmezi a megállót. Annak 

! dacara, hogy az akkori ország
gyűlési képviselők Ígérték a 
megállóhely engedélyezésének 
kieszközlését nem sikerült 
mindaddig amig a kerület nép
szerű képviselője nem vette 
kezébe a dolgot. Gr. Teleki 
János megértvén a kérdés fon
tosságát hathatós összekötte
tései révén meg is oldotta.

A vonat távozása után az 
ünneplő közönség Schőn 
György szőlőbeni házához vo
nult ahol Gr. Teleki Jánost 

j ünnepelve vidám zeneszó és 
poharozás mellett késő estéli 

| órákig maradt együtt.

tagjaiból alakult szükebbkörü 
l bizottság a napokban ül össze, 
hogy ebben a kérdésben 
megbeszélést tartson.

Úgy értesülünk, gyökeres 
átreformálásokrol lesz szó va
gyis egész sereg utca, a név
telen utak és terek is uj ne
vet kapnak. Egyébként az uj 
utcaneveknek gyakorlatban va
ló alkalmazása a városi felmé
rési munkákkal párhuzamban 
fog megtörténni.

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járö Arájával.

Óra vásárlás ás javítás csak szakembernél.
Pontosan Jkrk férfi nél karOrkk 1 évi létéllési.l mér c ,én*«tai.

briliiánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Holland vontatógő
zös karambolja 
a vízimalommal.

Dunaföldvár és Paks közölt a 
Dunán vasárnap hajnali öt órakor 
egy holland vontatógőzös összeüt*  
között egy vízimalommal. A vízi
malomban dolgozó három molnár 
közül kettő még idejében menekült, 
a harmadik, Gyarmati János azon
ban az elmerülő malom alá került 
és a hajósok csak nagy küzdelem 
árán súlyos sérülésekkel tudták ki 
ment ni. Beszállították a bajai köz 
kórházba, ahol a halállal vivődik.

Rendkívüli érdeklő
dés Márk Lajos ki

állítása iránt.
Bajai tartózkodása óta négy 
uj portrét festett a művész.

Mindig több és több érdeklődő 
keresi fel a Nemzetiben Márk La
jos és a bajai festőművészek együt
tes kiállítását. Márk mester csodá
latos szépségű nemes műalkotásai 
az osztatlan érdeklődés központjá
ban állanak. A termékeny nagy 
művész bajai tartózkodását több uj 
műalkotás is emlékezetessé teszi. A 
világhíres portréfestő a Nemzetiben 
rögtönzött műtermében a néhány 
bajai napja alatt több szenzációs uj 
alkotás látott napvilágot.

URAÍIA
Április 25-én
Április 26-án
Április 27-én

A legszebb párisban ké
szült német nyelvű film 

Érettségi 
előtt!

A mai ifjbság legnagyobb 
problémája filmen 12 .(elv.

Főszerepben :

Hertha Thsele, 
Heinrich Georg, 

Peters Voss

Színes filmek, 
kulturfilmek 

és híradó kiegészítés

Dr. Borbiró polgármesterné re
mek portréja mellé három friss mű
alkotás sorakozik, Dr. Bodroghy 
Ferencné Borbiró Lujza mesés port
réján kívül két szenzációs gyermek
portré Bleyer Mártáról a Hitelbank 
igazgatójának kisleányáról és Wei- 
dinger Marikáról, Weidinger Dezső 
bajai földbirtokos unokájáról festett i 
képe vonzza a csodálókat a Nem 
zetibe. Különösen ez az utóbbi al
kotás zseniális. Úgy értesülünk ezt 
müvét a mester egyelőre magával 
viszi a Nemzeti Szalon budapesti 
kiállítására.

Ma temették el Kolozsváry 
Sándort, Újvidék volt fő

szolgabíróját.
Őszintén átérznlt mély-gyász érte 

Baja város társadalmát. Szombaton
24-én  este 84 éves korában elhunyt 
Baján Kolozsváry Sándor Újvidék 
város volt főszolgabirája. Az el
hunyt öregur az elszakított Bácska 
közigazgatási és társadalmi életében 
is jelentékeny szerepet játszott és 
Baján is általános megbecsülés és 
tisztelet övezte. Kolozsváry Sándort 
ma hétfőn délelőtt 11 órakor te
mették a református templomból. 
Halála a Kolozsváry Meskó, Biliczkó 
és Rumbach családokat borította 
gyászba.

A temetésen nagyszámú gyászoló 
közönség vett részt.

eoiso
«CT-< r

Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Halálos
fáték

Izgalmas dráma 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A 
fehér sas

(Indián vér.)
Izgalmas vadnyugati történet.

Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás, gyomorhurut, gyomor
égés, csalánkiütés, rosszukét, fejfá
jás idegizgalmak, álmatlanság ese
tén a természetes „Ferenc József**  
keserüviz megszünteti az emésztési 
zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és 
a beleket, a vérkeiiugést helyes 
útra tereli és felfrissíti a szellemet. 
Az egyetemi klinikákon végzett kí
sérletek bizonyítják, hogy alkohol 
isták a Ferenc József VÍZ haszná
lata folytán étvágyukat majdnem 
teljesen visszanyerik.

HÍREK
Bajai kisnaptár.

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

Május 3-án délelőtt 11 órakor a 
tanitóképző hősi emlékének 
avatási ünnepélye az. intéze-t 
ben.

— A Szegedi Orvosi Kamara 
előkészítő Bizottsága működését 
megkezdette, hivatalos helyisége 
Szeged Orvosszövetség Otthona 
(Hungária szálló). Hivatalos órák 
hétköznaponként délután fél 5 órá
tól fél 8 óráig. A bizottság elnöke 
dr. Meskó Zoltán, titkára dr. Ko
vács Kálmán. Tagfelvétel határideje 
május hónap 6. Tájékoztatást kész
séggel ad minden kartársnak a bi
zottság.

— A vaskuti választók jegyzéke 
a Központi választmány előtt. 
Baja város központi választmánya 
kedden, 28 án reggel 9 órakor a 
képviselőválasztók né'. jegyzékének 
kiigazítása ügyében ülést tart. Ez 
alkalommal kerül a sor a vaskuti 
névjegyzék megállapítására.

— A finom női holmit tökéletes 
varrófonállal kell megvarrni, kü ön
ben nem szép Torpedó varrófonál 
felel meg legjobban, mert hibátlan 
sodrású, selyemfényű és minden 
színben kapható.

SPORT.
— BTSE—Bácska 5:1 (0:1). A 

meglepetésre készült Bácska csak 
az első félidőben volt egyenrangú 
ellenfele a Turulnak és Krékity gyö
nyörű lövéssel meg is szerzi a ve
zetést a Bácskának. A második fél
idő 20. percétől kezdve azonban a 
Turul átveszi teljesen a játék irá
nyítását és szebbnél szebb gólokkal 
biztosította be magának győzelmet.

— Országos trafikos-napot tar
tanak Budapesten a Nemzetközi 
Vásár ideje alatt. Az évek során 
rengeteg sok olyan kérdés vetődött 
fel, amely egyenlő mértékben ér
dekli a magyar vidék és a főváros 
trafikos-társadalmát. Még ritkán ke
rült azonban alkalom arra, hogy a 
szakma népes együttesben tárgyal

hassa panaszait és felvethesse a 
helyzet javítására szóló javaslatait. 
A Baross S-övelség dohányár us- 
csoportja ezeket vette figyelembe 
akkor, amikor elhatározta, hogy a 
Budapesti Nemzetközi Vásárral egy- 
időben, május hó 13 án vagyis 
olyan időpontban, amikor a dohány
árusok kivétel nélkül féláru utazási 
kedvezménnyel mehetnek Pestre, 
országos trafikos-napot hív egybe 
mindazok részére, akik legkésőbb 
május 1 ig bejelentik a csoport ve
zetőségénél (Budapest, IV Bástya
utca 5.) részvételi szándékukat.

— Gyomor- és bélbajoknál, a 
máj és az epeutak megbetege
déseinél, léggel felkeléskor egy po
hár valódi „Ferenc József**  kese
rüviz kortyonként elfogyasztva re
mek természetalkolta hashajtó!

BAJA-BÁCSKAI 
OZMOELODÉSI 

EGYESÜLET H^EI:
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 este 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 : 
ín. KNEZV LEM El.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkeré^árt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

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

tes ház. szabad kézből eladó.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

Km. 1 2

0
3

11
15
16
24
25
28
29

715
725

7*5
755
goo
g20
825

8-’5

8'10

‘"5 Bácsbokod vasutállomás 
I

községhatár f. m. 
vasutállomás 
községháza

34
39
42
48

900

910

915

925 V
érk.

Bácsborsód
Gara
Gara
Gara
Csátalja községháza 
Csátalja vasutállomás 
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
Riha f. m.

Mohács dudapart

érk.
A

1425

14*5
1355
13«

1340
132»
13*5

13°5
1300

124°

1230
1225
12'5

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

menetrend érvényes 1936. április 7-töl.
A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujsr János autóbusz, vállalat
CSATALJA 70.

esetleges

a-

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kutgyürii 
Cementcsövek
Cementvályuk

NAGY VÁLASZTÉKBAN

ss
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Üjtököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁHYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grűnhut ét Társa
A Máv. menetrend:

Érkezés
óra perc

7 09

7 25

7 32

7 40

9 26

13 10

13 48

74 20

76 52

78 03

78 27

78 30

19 58

21 25

22 58

Honnan?

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

Pécs, Bátaszék, Baja

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombová . Pécs, 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

Indulás
óra perc Hová?

4

5

5

5

8

10

9

14

14

14

15

18

22

22 H

40

/9

20

31

15

35

50

21

25

29

48

55

50

00

01

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó 
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd,

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

Budapest

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfái 
kemény gömbfát 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tűzifanagykereskedők

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

éves
vágású

h száraz
Házhoz szállítva szárai

Telefon :
városi iroda 42.

ti É O T IS C Szénkereikedelmi 
V IL K I E 3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt sajSt érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjeii 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
ápr. 27-tól május 4-ig

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertara.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYŰMŰAVÁLLALAT.

Bakanek *.  Goklberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek és Goldbcrger könyvnyomdájában Baja.


