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Dr. Reményi Schneller Lajos 
és gróf Teleki János országgyűlési 

képviselők kerületeikben.
Tegnapi közleményünkben jelez

tük, hogy helyszűke miatt ma foly
tatjuk a képviselői látogatások tör 
ténetének megírását.

Dr. Reményi-Schneller Lajos or
szággyűlési képviselő beszédének 
befejezése után gróf Teleki János 
országgyűlési képviselő emelkedett 
közkívánatra szólásra. Elmondotta 
felszólalásában, hogy az általános 
választások után részt vett egy bi 
zaliuas vacsorán, melyen megjelent 
a miniszterelnök is s beszélgetés 
közben felhívta a társaságban jelen 
volt egyik székely származású mi 
niszteri titkárt, hogy számoljon be 
választási élményeiről.

Ez elmondotta, hogy egy alka
lommal részt vett egy népgyülésen, 
melyen a jelölt maga igen gyenge 
szónok volt; viszont előtte hossza
san beszólta támogatására megjelent 
miniszter.

Amikor a jelöltre került a sor, 
annyit mondott csak : amit én mon
dani akartam, elmondotta előttem 
a miniszter, ami még hiányzik, azt 
elmondja majd az utánam követ
kező szónok s amit nem értenek 
azt majd megmagyarázza maguknak 
otthon a községi jegyző.

A maga részéről most Ugyanúgy 
van ; amit mondani akart, elmondta 
dr. Reményi Schneller Lajos s amit 
még mondani kell Baján, majd el
mondják az utána következők.

Az egység és összefogás gondo
latának szükségességéről beszélt 
azután lendületesen átütő erővel.

Az elmúlt esztendőben a Nem
zeti Egység képviselői közül nyolc
vanon beszéllek, mig az ellenzék 
részéről többen mint kétszázan; de 
ezek az ellenzéki felszólalások sem
mi gyakorlati javaslatot nem tar
talmaztak, puszta negációból álltak 
felszólalásaik; már pedig negatívu
mokból „nem" ékből eredmények 
nein következnek. A dacos magyar 
akaratnak a harcosa, mert fontos 
az, hogy a kocsi menjen ; ha lassan, 
hí döcögve is, de menjen.

Az ellenzék vezérei ellenben nem 
törődnek azzal, hogy a kocsi mégy-e 
egyáltalán; ők először a bársony 

székbe akarnak beülni, mert nekik 
ez a fontos.

Ami a külpolitikát illeti, az bizo
nyos, hogy a levegő világszerte vi
haros, csapkod is a villám; lehel, 
hogy minket is érhet csapása, nem 
ijedünk meg, bármi történjék is; a 
vihar után mindig kitisztul a levegő 
s jön a derülés.

Ma ezt a derülést várjuk; hittel, 
bizalommal, összefogással. Ótiási 
tapsvihar honorálta a lelkesítő be
szédet.

Dr. Gondán Felicián zirci gimn. 
tanár a polgárság ne.vében köszönte 
meg a két képviselő felszólalását.

Vasárnap délelőtt az iparlestüle- 
tet látogatta meg dr. Reményi- 
Schneller Lajos orsz. képviseiö, ahol 
tüntető melegséggel fogadták

Onnan átment a Nemzeti Szálloda 
nagytermében ülésező Omke kerü
leti nagygyűlésre.

A terembe belépésekor épen Bal- 
kánvi Kálmán beszélt; felszólalását 
megszakítva üdvözölte dr. Reményi- 
Schneller Lajos orsz. képviselőt, 
aki mint a Tőzsdeklub elnöke kö 
zeiebbi vonatkozásban is van a ke
reskedelemmel.

Dr. Reményi Schneller Lajos vá
laszában hangsúlyozta, hogy a ke
reskedők talán nem annyira érde
meiért, mint inkább egyéni szimpa 
fiából választották meg a Tőzsde
klub elnökévé.

A tőzsde munkássága ellen bizo 
nyos ellenszenv uralkodik a nemzet 
széles rétegeiben. Ennek azonban 
az a magyarázata, hogy nem isme
rik a tőzsde fontos szerepét s bizo 
nyos megrögzött téves fogalmakból 
indulnak ki.

Ezt a téves praemissákhól kiin 
dúló helytelen felfogást különösen 
akkor tapasztalta, amikor a Bacher 
konszern bukása alkalmával szak
értő tanúnak felhívták s azt akarták 
bizonyítani, hogy Bacher határidős 
üzlete beleütközött a büntetőlör 
vénybe.

Neki sikerült kimutatni, hogy 
Bacher kontremin spekulációja az 
akkori gazdasági viszonyok között 
a kereskedelmi erkölcs szabályaival 

nem volt ellentétben.
Nem habozik kijelenteni, hogy a 

határidős üzletet megengedett és 
szükséges üzletnek tartja. Azt is ki
jelenti, hogy a szabad kereskede
lemnek a híve ; de természetes, 
hogy a mai autarchikus gazdasági 
politika idején egyoldalúan nem tér
hetünk át a szabad kereskedelmi 
politikára; alkalmazkodnunk kell a 
gazdasági világhelyzethez.

Ismeri a szabadforgalom hiányá
nak káros hatását ; egy alkalommal 
látta, hogy egyetlen wagon áru ki 
vitelénél 43 drb blankettát kellett 
kitölteni. Amikor utánna néztek a

■ dobognak, kiderült, hogy minden 
i blanketta kiállítása nemzetközi sza-
■ bályokból folyó kötelezettségek mi- 
1 ait vált szükségessé.

Legfontosabb dolognak tartja az 
országos közvéleményt a kereske- 

i delmet illetően helyes irányba te
relni. A kereskedők lelkesen ünne-

Gróf Teleki János vasárnapja.
Gróf Teleki János vasárnap dél 

előtt Katymárra utazott ki; részt 
vett a misén és körmeneten ; meg 
jelent az. ottani Nemzeti Egység 
szervezet nagyválasztmányi ülésén 
s tájékoztatta a polgárságot az álla 
lános gazdasági és politikai helyzet
ről. Majd a küldöttségeket fogadta ; 
panasznapot tartott.

Délben Puhl Miklós látta vendé
gül gróf Teleki János országgyűlési 
képviselőt. Az ebédre hivatalosak 
voltak Latinovils János főrend, a 
helyi hatóságok és szervezet vezetői.

Az OMKE kerületi ülése Baján.
Vasárnap délelőtt tartotta az Omke 

kerületi ülését Baján Kiéin Emil 
elnöklete alatt a Nemzeti Szálloda 
nagytermében.

Az ülésen megjelentek a Központ 
részéről Balkányi Kálmán, Pásztor 
Béla igazgatók, Nádor Jenő titkár. 
Megjelent az ülésen dr. Reményi- 
Schneller Lajos orsz. képviselő, dr. 
Borbiró Ferenc polgármester és a 
bajai kereskedelem, ipar vezető tag

pelték Baja népszerű képviselőjét, 
aki a gyűlés végéig ott maradt a 
kereskedők között és igen sok ke
reskedővel beszélgetett hosszasan.

Délután Vaskút községben láto- 
, gáttá meg a Nemzeti Egység nagy

választmányát. A gazdaközönség 
előtt az őket érdeklő gazdasági po- 

j lilikai kérdésekről szólott ; a gaz
dák közül Péter János szólalt fel 
s biztosította a község lakosságának 

í bizalmáról.
Délután öt órakor Bajaszentist- 

I ván pártszervezetét kereste fel dr. 
Reményi-Schneller Lajos orsz. gyűl. 

1 képviselő.
Az ott összegyűlt polgárság nagy 

éljenzéssel fogadta, majd a négy 
. éves Gergits Mária ovodát és nap 
I közi otthont kért Bajaszentistván 

részére.
Az olt megjelent asszonyok élén 

Gergits Istvánná is felszólalt s az 
anyák nevében ismételte meg a ké
rést.

Több küldöttséget fogadott; meg
hallgatta a panaszosokat ; látogatá
sokat tett s fél nyolckor a bajai 
városi NÉP párthelyiségét kereste 
fel s hosszasan elbeszélgetett a ve
zetőséggel.

Ebéd után Garára utazott át gróf 
Teleki János, kit a községházán 
az egész község lakossága igen me
legen ünnepelt. Számos látogatás 
után este kilenc órakor Bajára uta
zott s onnan dr. Reményi Schneller 
Lajos országgyűlési képviselőtársá
val együtt azután Budapestre autó
zott.

Vicenti Sebő, dr. Reményi Schnel
ler Lajos országgyűlési képviselő 
titkára a hétfői napot még Baján 
töltötte s a jelentkező panaszosok 
ügyét vette fel.

jai teljes számban.
Kiéin Emii üdvözölte a megjelen

teket majd áttért tartalmas, a ke
reskedelem mai állapotát hűen fel
tüntető elnöki jelentésének megtéte
lére. A kereskedelem aggódva fi
gyeli munkakörének napról-napra 
való csökkenését. Az Omke köz
pont fáradhatatlanul küzd a keres
kedőkért, de a kereskedők sikere
sen csak akkor tudnak majd érdé-
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keikért küzdeni, ha országosan egy
ségbe tömörülnek.

Kívánatos volna a kereskedelem 
képviseletének egységességét az ipar
testületek mintájára megszervezni. 
A kereskedelem nélkülözhetetlen 
része az ország közgazdasági életé
nek; becsületesen dolgozik a jobb 
magyar jövőért.

A lendületes és nagy tetszéssel 
fogadott elnöki megnyitó után Szász 
Jenő titkár tette meg szakszerű 
alapossággal és kiváló felkészültség
gel szerkesztett titkári jelentését.

A termelés és fogyasztás valuta- 
ris, hitel és politikai válságának leg
nagyobb áldozata a termelés és fo
gyasztás ütköző pontján levő keres
kedelem, állapította meg Jász Jenő 
titkári jelentése bevezető részében.

Nehezíti a helyzetet, hogy Ma
gyarországon anti-merkantilista han
gulat uralkodik. Ezt legyőzni or
szágos érdek. Ehhez azonban kell, 
hogy a kereskedők szervezkedjenek. 
Csak a szervezett kereskedelem ké
pes azokkal a problémákkal meg
birkózni, melyek a kedvezményes 
jegyű pesti utazások, kereskedelmi 
jelentőségű utak építése, a posta, 
vasúti tarifareform stb. kérdései kö
rül felmerülnek.

Magyarország lakosságának 52 
százaléka földműves, 25 százaléka 
iparos és csupán 5 százaléka keres
kedő A számszerű arány azonban 
nem irányadó a hivatás fontossá
gának elbírálásánál.

Majd részletesen ismertette a ke
reskedelem munkájának nemzetgaz
dasági fontosságát, mely ma szinte 
honalapító jelentőséggel bir.

Pásztor Béla igazgató a haláleset 
miatt távolmaradt Vértes Emil elnö
köl mentette ki. Majd megemlékez
vén Gya rmati Emil gyógyszerész, 
eddigi elnök érdemeiről javasolta, 
hogy Kiéin Emilt válassza meg a 
gyűlés a bajai kerület elnökévé. 
Az indítványt a gyűlés nagy lelke
sedéssel fogadta el és élénken tün
tetett a népszerű elnök mellett.

Majd kegyeletes szavakat szentelt 
Sándor Pálnak, aki rendíthetetlen 
harcosa volt a kereskedelmi érdé 
keknek

Balkányi Kálmán Sándor Pálról 
emlékezvén megemlíti, hogy Sándor 

Pál édesapja még tutajon jött Ma
gyarországra, de szorgalmával nem
csak a maga megélhetését tudta 
biztosítani, hanem fia jövőjét is 
megalapozta. Sándor Pál kereske
delmi pályáját tulajdonképen Baján 
kezdte. Innen indult ki tüneményes 
pályája, mely a magyar közélet 
egyik legtekintélyesebb representán- 
sává avatta.

A Sándor Pál halála folytán nieg 
ürült országos elnöki állásra Sesz- 
tina Jenő, debreceni kamarai elnö 
köt óhajtják megnyerni, aki Magyar 
Bertalan ügyvivő társelnökkel együtt 
fogja vezetni az Omkét. így nyer
nek kiegyenlítést a főváros és vidék 
érdekei.

A belépő dr. Reményi Schneller 
Lajos országgyűlési képviselőt üd 
vÖ7Ölte meleg szavakkal Balkányi

Kigyulladt és elégett a vaskuti országúton 
egy bajai személyautó.

Vasárnap délután 5 órakor kel
lemetlen szenzációja volt a vaskuti 
országúinak.

Csincsák Sándor bajai személy
autófuvarozó Vaskút irányából Baja 
felé tartott, amikor az 5-ös kiló- 
méterkőnél kiolvadt a benzinada
goló, aminek következtében az autó 
karesszériája meggyulladt es vesze
delmes gyorsasággal égni kezdett. 
Csincsák Sándor és az autó egyet
len utasa egy jánoshalmai keres

Mintapályaudvar, a „Léi vezér**  és hegy
mászó motoros vasúti kocsióriások 
a Budapesti Nemzetközi Vásáron.

Május 2-töl kezdve már feláron lehet Budapestre utazni. 
(Budapesti tudósitónktól.)

Káprázatos gyorsasággal épül a részére nálunk készült hegymászó, 
május 8 án megnyíló Budapesti
Nemzetközi Vásár. Készen áll már 
a modern mintapályaudvar is, 
amelyet azért állítottak, hogy be
mutassák az ízléses, célszerű és mé
gis olcsó uj állomás típust. Vasúti 
sínek is húzódnak elölte persze és 
ezeken a síneken már ott áll a ma
gyar ipar egyik legnagyobb büsz 
kesége és a vásár egyik legszenzá
ciósabb látványossága : a Délamerika 

Kálmán ; a választ lapunk más he
lyén közöljük.

A kereskedelem összes időszerű 
problémáit összefoglaló előadást 
mindvégig nagy érdeklődéssel fo- 

j gadta a bajai kerületi gyűlés.
Nádor Jenő titkár adóügyekről 

tartott tanuságos, megszívlelendő hu
moros részletekben is bővelkedő 
előadást.

Asbóth Ferenc bácsalmási újság
író a magyar népi értékek felkaro
lására hívta fel a kereskedőket és 
sürgette, hogy rendezzék meg a 
népi ipar bemutatására évente a 
magyar Tiborcok hetét.

A gyűlés befejezése után dr. Re
ményi Schneller Lajos orsz. képvi
selő élénk megbeszéléseket folyta
tott a hozzáforduló kereskedőkkel.

kedö az utolsó pillanatban tudtak 
kimenekülni az autóból, melyet 
Csincsák szerencsére még idejében 
megállított. A tüzet a tüzoltótorony 
őre is észrevette s a tűzoltóság ki
vonult a helyszínre, az autó azon
ban addigra elégett.

A rendőrhatóság és az iparható
ság tegnap délelőtt kivonult a tűz 
helyszínére, hogy megállapítsa az 
autóégést öngyulladás okozta-e.

vasúti kocsióriás. Húsz ilyen ko
I esi készült nálunk s ezek a kocsik 
I Chile és Argentína között futnak 

majd tengerpartról indulva négy
ezer méteres hágókon a Cordillerá- 
kon át. Ezen a terepen olyan gyor
sak a légi- és éghajlati változások, 
hogy azt az emberi szervezet nem 
bírná el, a kocsik azonban úgy van
nak megépítve, hogy utasaik ezek
ből a változásokból mit sem érez

hetnek.
Egy másik szenzációja a vásár

nak és büszkesége egyben a ma
gyar ipainak a ..LÉL VEZÉR". az a 
remekbe készült és luxusberende- 
zésü motoros szalonkocsi, amelyet 
a miniszterelnök nemzetközi utazá
sainál használ. Ez a kocsi ezidősze- 
rijit még a milánói nemzetközi vásá
ron hirdeti a magyar ipar dicsősé 
gét, de május 8 ra, a vásár megnyi
tására már ide kerül, hogy a ma 
gyár közönség is gyönyörködhessen 
benne.

Budapesten mindenütt meglátszik, 
hogy közeledik már a vásár ideje. 
Izgatott vendégvárás, lázas készü
lődés mindenfelé. A minden me- 
netjegyirodában megszerezhető vá 
sárigazolvánnyal már május 2-tól 
kezdve féláron lehet Budapestre 
utazni.

Ponton híd lesz 
a nagrbaracskai 

csatornán.
Gróf Teleki János a nagy

baracskai kerület országgyűlési 
képviselője különös gondot for
dít kerülete érdekeire és igyek
szik a legnehezebb kérdéseket 
is megoldani. A kerület lakos
ságának igen fontos érdeke az 
állandó hid megépítése a Fe- 
rencz-csatornán. hogy a mo
hácsszigeti birtokosok télen- 
nyáron megközelíthessék föld
jeiket.

Mint értesülünk gróf Teleki 
János országgyűlési képviselő 
közbenjárására igen komoly 
stádiumba jutott az ügy ; a 
közeli napokban miniszteri bi
zottság jelenik meg a helyszí
nen, ami a munkálatok gyors 
megkezdését jelenti.

Eredetileg betonból készült 
híddal óhajtották az állandó 
közlekedést megoldani, de te
kintettel arra, hogy a hajóköz
lekedés miatt a hidnak öt mé
ter magasnak kellene lenni a 
víz szine felett, ez óriási föld
munkát igényelne ; sok ezer 
köbméter földet kellene moz
gósítani, ami viszont a költsé
geken felül még kisajátitási 

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosa*  J«r« «ré «s női karérák 1 évi jötáttással már C pengátAI.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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eljárásokat is szükségessé 
tenne.

A minisztérium ilyen körül
mények között elejtette a be- 
tonhid gondolatát s visszatért 
a pontonhíd tervéhez.

A minisztériumot sikerült 
teljesen meggyőzni a híd rend
kívüli fontosságáról ; állandó 
kapcsolatot jelent a hid Dél- 
baranya és Bácska között. A 
kerületből különösen érdekli 
az állandó hid Nagybaracska, 
Dávod, Bátmonostor, Csátalja 
és Gara lakosságát.

A ponton hid építésének 
megkezdése a közeli jövőben 
megtörténik ; különös jelentő
séget ad majd a hídnak az a 
tény, hogy a közlekedés tel
jesen igyenes lesz.

Természetes, hogy gróf Te
leki János, a magyar közleke
dési politika országosan elis
mert tekintélye és szakértője 
első sorban kerülete közleke
dési nehézségein igyekszik se
gíteni ; ebben a munkában 
nagyon segítségére van elis
mert közlekedési szaktekinté
lye és kitűnő közlekedésügyi 
összeköttetései.

Elad® ház.
A Patak utca 11/b számú 4 szoba 
és mellékhelyiségekből álló adómen

tes ház szabad kézből eladó.

A „Nagybaracskai szőlők“ 
táblás megállója.

Mint tegnapi számunkban 
jelentettük vasárnap megnyílt 
gróf Teleki János országgyű
lési képviselő közbenjárására 
a „Nagybaracskai szőlők" jel
zésű táblás megálló.

A rendes megálló egyenlő
re csupán személyforgalmat 
bonyolít le, amint értesültünk 
mozgalom indult meg, hogy 
gyümölcs és szőlő szállítmá
nyokat is lehessen a megálló
helyen feladni.

Az áliamvasut üzleti politi-

Májusban teljes apparátussal megkezdik 
Baja város területének felmérését.

Októberig megszakítás nélkül tart a felmérés.
Baja város területének felméré

sére irányuló tervek már a meg
valósulás utján vannak. Az alap
vető fölmérések, illetve a három
szögelési munkák elvégzésére az 
előkészületek megtörténtek és eze
ket a munkálatokat Májay Péter 
főmérnök, a budapesti háromszöge
lési hivatal kirendeltségével végzi. 
Ezek az előmunkálatok már másfél 
hete folynak.

A napokban a kirendeltség tn^g 
egy mérnököt kap, a tulajdonkép- 

kája igyekszik alkalmazkodni 
az élethez s lehetővé teszi, 
hogy rendes megállóhelyeken 
gyümölcs és szölőszállitmányok 
is feladhatók legyenek.

Csátalja és Nagybaracska 
községi elöljárósága foglalko
zik a gondolattal, hogy az 
áruforgalmat is kérelmezze.

Reméljük a nyári szezonra 
már a nagybaracskai szőlők 
gyümölcstermése is megjelen
het a városi piacokon.

peni teljes arányú munka azonban 
május közepén indul meg, amikor 
Bajára jönnek a részletes felmérési 
munkák végzésére a szegedi X. 
felmérési felügyelőség kiküldöttei, 
akik októberig megszakítás nélkül 
a helyszínen dolgoznak.

Októbertől kezdve, amikor a 
külső munkák végzésének az idő 
már kevésbbé kedvez, a felmérést 
végező mérnökök és műszaki tiszt 
viselők saját állomáshelyükön foly
tatják a munkákat.

— Tanitókerületi ülés Mélyku- 
tan. Hétfőn Mélykuton lanitókerü- 
leti ülés volt, melyen dr. Ortay Jó 
zsef kir. tanfelügyelő előadást tar
tott a kémiai ismereteknek a nép
iskolákban vaió oktatási módiáról.

BAJA-BÁCSKAI 
KÜZMÜVELöbÉSi 

EGYESÜLET HÍREI:
Lehotai Árpád nemzeti színházi 

elfoglaltságára való tekintettel Goethe 
' remekműve a „F .üst” vitéz Hód- 

sághy Béla fordításában május hó 
I 9-én kerül szinre a Központi Szín

házban rendkívül érdekes előadás
ban, délután 4 és es>e 8 órai kéz*  

i 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. K W E 1 V LtWfí

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes

motorkerékpárt 
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

URÁNIA
28-án 29-én

2 napig
A tavaszi szezon nagy 

meglepetése I

Kishonthy József 
tanorista, a rádió kitűnő 
énekese, a budapesti Vá

rosi Színház tagja

személyes fellépése

Filmmüsorunk :

Egy görbe 
éjszaka

Kitűnő bohózat 10 felv.

Délután és este rendes mos! 
helyárak

Szelvények érvényesek.

HÍREK
Bajai kisnaptár.

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

Május 1-én délelőtt fél 10 órakor 
rendes közgyűlés a vármegye
házán.

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

Május 7 én délelőtt 11 órakor köz
igazgatási bizottsági ülés a vá
rosházán.

Május 9 én délután 3 órakor pénz
ügyi és jogügyi bizottsági ülés 
a városházán.

Május 13 án délután 3 órakor kis
gyülés a városházán.

Május 14 én délután 3 órakor a 
zárószámadás közgyűlése a vá
rosházán.

— Halálozás. Bl eyer Gyula ma
gánzó budapesti lakos, vasárnap 
hirtelen elhunyt. Bleyer Pál a Ma
gyar Általános Hitelbank bajai fiók 
főnöke az elhunytban édesatyját 
gyászolja.

— Dr. Blttner József helyette
sítése. Vitéz Bajsay Ernő alispán
helyettes dr. Bittner József herceg
szántói magánorvost a tataháza má- 
tételkei körön ősi állásra behelyet
tesítette.

— Izületi csuznál és ischiás- 
nál, neuralgikus és arthritikus fáj
dalmaknál egy pohár természetes 
„Ferenc József**  keserüviz, reggel 
éhgyomorra bevéve, gyorsan elő
mozdítja a gyomor és a belek mű
ködését s igen könnyű, lágy székle
tétet, jó emésztést és kellemes köz
érzetet biztosit.

— Találtak egy karórát és egy 
fűrészt. A rendőrség felhívja a jo
gos tulajdonosát, hogy kellő igazo- 
.ás után az államrendőrkapitányság 
52. számú helyiségében a hivatalos 
órák alatt vegye át.

—- Súlyos hajószerencsétlenség 
történt a kattegati szorosban. Az 
Erika nevű német gőzös a nagy 
ködben teljes sebességgel nekifutott 
a háromárbócos Jylland nevű dán 

I bajónak. A dán hajó nyomban süly- 
j lyedni kezdett. A Jylland kapitánya 

az utolsó pillanatban merész ugrás
sal átvetette magát az Erika fedél
zetére.

— A tengernagyi hivatal első 
lordjává nevezik ki e héten Sir 
Sámuel Hoare volt külügyminisz
tert.

— Az Ulö életmód következ
tében jelentkező bajoknál, külö 
nősen jöltáplált egyéneknél, a rég 
bevált természetes „Ferenc József**  
keserüvizzel — reggelenként fél 
pohárral — gyakran feltűnő jó 
eredményeket lehet elérni!

— Harmincezer gépkocsival indult 
meg a hatalmas uj olasz offenziva 
Addisz Ababa elleD.

CORSO
Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Halálos
játék

Izgalmas dráma 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A
fehér sas

(Indián vér.)
Izgalmas vadnyugati történed.



4 1946. április 29.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘í <!• Bácsbokod vasútállomás 1425

3 725 1 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasútállomás 13«

16 8011 Gara községháza 1340

24 82iJ Csátalja községháza 132°

25 825 Csátalja vasútállomás 13'5

28 8“ Nagybaracska piactér 1305

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 12“

42 915 Riha f. m. 1225

48 925 y
érk. Mohács dudapart i id. 12'5

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

késéséit vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Síujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

A

2 éves 
vágású
száraz

Házhoz sisllitva száraz

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
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 és tűzifanagykereskedők

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

Telefon : 
tűzifa telep 195.

i Egyszerű cementlap
! Díszes
' Márvány mosaik-lap
[ Favence (csempe)

Mettlach-lap
: Kutgyürü 

Cementcsövek
i Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

| Oriinhut é$ Társa te*
A Máv. menetrend:

e 
ki NAGY VÁLASZTÉKBAN

tD
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 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, Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

/3 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, UjdombovÉ

Z6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 Gara u 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

IS 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest

19 58
Uidombová . 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

É ® T E C Szénkerejfcedetmi 
W i» tt I K> d Részvénytársaság 

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.
— Hll'i »lll»lllll' lllHMBili|IIMIIIHillllllM'lliii»ll  II" BTI'ill MIIIIMI'IIK'II il 

HÓFEHÉR

beremendi mész
Ounakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és : unaparii rak
tál unkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

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

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó 6 éza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek ég Goldberger WkaTvowomdáiáb’n Kata.


