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Klem Emii ; az ország loesMm- 
Mk egv összetartó, megértő, 

hatalmas egységet kell alkotni"
Kiéin Emil, az Ornke bajai kerü

letének újonnan választott elnöke a 
kereskedők szervezkedéséért szállott 
síkra jelentésében, melyet közérdekű 
volta miatt egész terjedelmében köz 
lünk.

Szívélyesen üdvözlöm az OMKE 
központ megbecsült vezéreit. Bal
kányi Kálmán igazgató, Nádor Jenő 
és Pásztor Béla titkárokat, kik fá
radhatatlan kitartással küzdenek a 
magyar kereskedelem érdekeiért és 
aggódva figyelik, hogy a kereske
delem szabad fejlődésének lehető 
sége mindig kisebb és kisebb térre 
szorul, mindjobban összezsugorodik', 
mig végre csaknem teljesen bizony
talanná válik. Ezúttal is azért jöt
tek közibénk, hogy meghallgassák 
azokat a nagyfontosságu kérdése
ket, melyeknek orvoslását a mai 
súlyos gazdasági viszonyok felada
tunkká teszik. De azért is, hogy 
beszámoljanak az OMKE Központ
nak a magyar kereskedelem érde
kében kifejtett sikeres ténykedésé
ről.

A mai gyűlésünkön kikapcsolom 
felszólalásomból a mindennapi ak 
tuális kérdéseket, ezúttal csak egy 
— az egész ország kereskedelmét 
mélyen érintő — kérdéssel kívá
nok foglalkozni, és pedig, a

kereskedelem országos szer*  
vezkedésének kérdésével I

Úgy érzem, hogy az országos 
szervezkedés fejlődése nem tart lé
pést a mai súlyos gazdasági helyzet 
követelményeivel. Pedig ehhez a 
bajok igen nagy tömege kapcsoló
dik, ha ezt a feladatot a magyar 
kereskedelem már megoldotta volna, 
úgy a sérelmek legnagyobb részét 
már régen eltakaríthatta volna az 
uljából.

Ma nagyobb szükség van arra, 
mint a múltban bármikor, hogy a 
kereskedők egységesek legyenek. 
Csak az egység nyújthat a keres- 
dőknek olyan súlyt és erőt, csak 
ebből meríthetnek önbizalmat és 
kitartást a küzdelmekhez, hogy ki
vívják maguknak az egyenlő elbá
nást, aminek hiányát ezideig igen 
sokszor érezték.

Szent meggyőződésem, ha az or

szág keteskedői egy összetartó, 
megértő hatalmas egységet alkotnak, 
sok sérelem nem látott volna nap
világot. Talán az állatkivitel és a 
fabehozatal kérdése is kedvezőbb 
megoldást nyert volna és nem szü
letett volna meg sok rendelkezés, 
amelyek egyenként miud igen sú
lyos károkat okoznak az ország és 
közötte Baja város kereskedőinek 
is.

Hasonló panaszok már sokszor 
elhangzottak a kereskedők által 
megtartott országos gyűléseken. Mi 
az oka annak, hogy az országos 
szervezkedés nagyfontosságu meg
oldásában nem alakul ki egy meg
értő, lelkes törekvés? Évek óta 
csigakpés lassúságban halad az ügy 
előre, pedig az OMKE országos ve
zetősége, gazdag gyakorlati tapasz- 

I talatai.al már régen felismerte, 
■ hogv milyen hatalmas erő hever par- 
i lagon azáltal, hogy a kereskedelem

nek csak egy bizonyos hányada 
állja a közös harcot a létért való 
küzdelemben.

Az országos központnak lehetővé 
kellene lenni, hogy a legkisebb ke
reskedő és a legszerényebb existen- 
cia is szerény anyagi áldozatok 
árán társadalmi egységünkbe be
kapcsolódhasson. Azokat pedig, kik 
mindig szerény távolságból tétlenül 
azt várják, hogy kartársaik verejté- 
kés munkájának a gyümölcse ölük
be hulljon, viszont a legkisebb ál
dozatot a közért és a társadalmi 
osztályukért meghozni nem hajlan
dók, egy érdekképviseleti egységbe 
kellene bekényszeriteni, amely az 
ipartestületi egységhez hasonlóan, 
autonóm és független maradna.

Önökhöz szólok igen tisztelt Uraim, 
az OMKE központ igen tisztelt ve
zéreihez és Önökön keresztül, az 
ország minden kereskedőjéhez el 
kell jutnia komoly figyelmeztetésünk
nek : Végre ismerjék fel ennek a 
kérdésnek nagy és fontos jelentő
ségét, mondják ki önök, igen tisz
telt Vezéreink a mai nagygyűlésün
kön, hogy a kereskedők országos 
megszervezésének érdekében, egy 
átütőerejü, mélyenszántó akciót 
fognak indítani I

Kereskedők, Kartársaim I Ébred

jelek öntudatra ! Értsétek meg, hogy 
szükségtek van arra, hogy érdekei
tek képviseletében egy erős, össze
tartó egységbe tömörüljelek I Ha 
önző, egyéni, kicsinyes hiúságokon 
felültudtatok emelkedni,ha lelkesedni 
és áldozatot tudtatok hozni, a keres
kedelem nagyobb céljaiért, úgy ez 
meg fogja teremteni részetekre a 
könnyebb boldogulást és megmu
tathatjátok, hogy a kereskedelem 
igenis egy nélkülözhetetlen, szerves 
része az ország gazdasági életének

& megyei árvaszéki elnöki állás 
törvényhatósági bizottsági jelöltje 

&rnóthy Sándor helyettes árvaszéki elnök.
Tegnapi közleményünkből a 

megyei törvényhatósági rész
leges tísztujitással kapcsolatban 
közölt szövegből kimaradt az 
árvaszéki elnöki állás. °A tör
vényhatósági bizottság jelöltje

Borzalmas kínok között meghalt 
veszettségben egy 11 éves rémi kislány.

Ikotity Mária 11 éves rémi 
kislányt hónapokkal ezelőtt 
megmarta egy veszett kutya. 
A kislány szülei eleinte ügyet 
sem vetettek a harapásra, ké
sőbb azonban amikor a kis
lányon a veszettség tünetei 
mutatkoztak, a községi orvos 
segítségével beszállították a 
Pasteurbe.

Mi fáj a Szállásvárosiaknak?
A Nemzeti Egység szerve

zetének szállásvárosi választ
mánya április havi rendes ülé
sen részt vettek dr. Knézy 

j Lehel vármegyei és Jaszlits 
■ Béla városi törvényhatósági 
titkárok.

Az általános politikai és 
szervezeti kérdések megbeszé
lése után szőnyegre kerültek 
városi, de különösen a Szál
lásvárost érdeklő problémák is.

A legáltalánosabb panasz az 
utcakövezet rosszasága. Van
nak olyan rossz kövezésü ut
cák, hogy a temetési menetek 
kénytelenek nagy kerülővel a 
temetőbe menni, mert külön

ös egyik pillére az ország boldogu
lásának.

Az újonnan beszervezett ériékes 
erővel nemcsnk érdekeinkért aka
runk harcolni, hanem segítő kezet 
akarunk nyújtani az ország újra
építésének nagy munkájához. Az 
illetékes fórumok be fogják látni, 
hogy ez az egységes uj erő becsü
lettel küzd a magyar jövőért és a 
magyar boldogulásért.

Adja Isten, hogy úgy legyen !

Arnóthy Sándor h. árvaszéki 
elnök, aki mint behelyettesí
tett árvaszéki elnök 1935. évi 
november óta közmegelége
désre vezeti is a megyei árva
széket.

Ikotity Mária közel két hó
napig volt az intézetben. Az 
elmúlt héten hazaszállították 
Rémre szüleihez. Tegnap a 
már felgyógyultnak hitt kis
lányon ismét kitört a veszett
ség és borzalmas kínok között 
meghalt.

Az ügyészség a temetési 
engedélyt megadta.

ben a halottas kocsi szétrázza 
a koporsót. Igen rossz a Kini
zsi Pál utca kövezete.

Nyáron vagy száraz időben 
a Szállásvárosban szinte elvi
selhetetlen a portenger.

A Barát meglehetősen feltöl
tette már a város ; de kívána
tos volna a teljes feltöltése ; 
ha pedig ez bármi oknál fog
va nem volna lehetséges, ak
kor legalább be kellene kerí
teni. Ez talán nem is volna 
megoldhatatlan feladat.

Sok panasz merült fel a vil
lanyvilágítás hiányossága miatt 
is ; a vaskuti vám felé szeret
nék az ottani lakósok, ha a
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világítás sűrűbb volna ; mind
össze öt lámpaoszlop felállítá
sával megoldható az ottani 
környék lakosainak kivánsága.

Teljesen jogos a Szállás- és 
Homokvárosnak az a kivánsá
ga, hogy a Bajai Szőlők vasúti 
állomáshoz vezető ut legalább 
salakkal feltöltessék.

A vasúti díjszabás drágasága 
miatt az utasok legnagyobb 
része Hercegszántó felől jövet 
a Bajai Szőlők állomáson száll 
ki s onnan gyalogol be jó és

Szombaton, május 2-án hajnalban 
már féláron lehet a Budapesti 

Nemzetközi Vásárra utazni.
Milyen kedvezményeket nyújt a vásárigazolvány?

(Budapesti tudósitónktól.)
Budapesten már teljesen kibonta

kozott a tavasz. A Városligetben 
káprázatos színekben pompáznak a 
virágágyak, bent a városban meg
élénkült a forgalom és mindenféle 
külföldiek vidám csoportjait látni. 
Mert a határon túlról már a múlt 
hét óta érvényesek a vásárigazol
vány utazási és egyéb kedvezmé
nyei, amelyek a belföldiek részére 
szombaton, május 2-án hajnalban 
lépnek érvénybe.

A vásárigazolvány, amely a vásár 
összes képviselőinél és minden me
netjegyirodában megszerezhető, ez- 
idén, még az eddigieknél is nagyobb 
kedvezményeket nyújt tulajdonosá
nak. Ezeket a kedvezményeket a 
lehető legrészletesebben tartalmazza 
a vásárigazolvány, a legfontosabb 
kedvezmények azonban a követke
zők :

Vasúton május 2 án 0 órától má
jus 18 án déli 12 óráig lehet Buda
pestre utazni. Az utas az induló 
állomáson vagy a menetjegyirodéban 
teljes áru jegyet vált Budapestre és 
ezzel a jeggyel, amelyet természete
sen meg kell őrizni, díjmentesen 
utazhatik vissza, tehát végeredmény
ben féláron teszi meg az utat. Vi6z- 
szaíelé május 8-án 16 órától május 
24 én éjjel 12 óráig kell, illetve le
het utazni. Ez a kedvezmény min

rossz időben egyaránt a vá
rosba.

Nincs egyetlen falu sem, 
mely a vasúti állomáshoz ve
zető utat ki ne kövezte vagy 
salakkal fel ne töltötte volna. 
Baja sem maradhat hátrább a 
falvaknál.

Buchmann Jakab alelnök 
foglalta össze a Szállásváros 
kívánságait, melyek valóban 
minden politikán felül megsziv- 
lelésre méltóak.

den vonat, minden kocsiosztályára 
egyaránt érvényes.

Ugyanazokban az időközökben, 
mint a vasutakon, a MAVAUT 
autóbuszjáratain 20—50 százalékos 
az utazási kedvezmény, a dunai 
hajókon pedig féláru jegyet lehet 
váltani.

Budapesten az összes villamosokra 
érvényes két, vagy háromnapos bér
letjegyet lehet váltani napi egy 
pengőért.

A vásárigazolvány tulajdonosa 
tiszteletbeli tagja több országos jel
legű klubnak. Díjtalanul tekintheti 
meg a múzeumokat, kedvezményes 
jegyet válthat az Állatkertbe és je
lentős kedvezménnyel veheti igény
be a különböző gyógyintézeteket. 
Egész sereg utalványt tartalmaz a 
vásárigazolvány, amelynek tulajdo
nosa az utalványok ellenében 25— 
50 százalékos kedvezménnyel vált
hat jegyet tárlatokra, a virágkiállí
tásra, sporteseményekre, a színhá
zakba, amelyek az idény legnagyobb 
sikerű darabjait tűzik műsorukra, a 
kabarékba, a mozgófénykép színhá
zakba, a Margitszigetre, a főváros 
világhirü fürdőibe, továbbá a Királyi 
Vár, az Országháza, a „Magyarok 
bejövetele" körkép és egyéb látvá
nyos nevezetességek megtekintésére. 
Nagy kedvezménnyel — csupán 10

pengőért — vehetnek részt a vá 
sárigazolvány-tulajdonosok a Buda
pest és környéke feletti sétarepülé
seken.

A hatóságok és a vendéglátó ipar 
minden tényezője, a legteljesebb 
gonddal ügyel arra, hogy a vendé
gek olcsó és kitűnő ellátásban ré 
szesüljenek. Akinek nincs lakása, |

A csátaljai tűznél tegnap délután 
öt embert maga alá temetett 

a leomlott fal.
Súlyosan megsérültek az oltási munkálatokat végző 

tűzoltók.
Súlyos szerencsétlenség történt 

tegnap dé’után Csátalja községben. 
Délután fél 6 óra tájban kigyulladt 
az egyik faluszéli háznak az istállója 
és veszedelmes gyorsasággal égni 
kezdett

A tűz már-már átharapódzott a 
főépületre is és a hatalmas lángok 
óriási riadalmat okoztak, annál in
kább is, mert a lakosság nagyobb 
részben a határban, a mezőgazda
sági munkálatoknál volt elfoglalva s 
tartani lehetet attól, hogy segítség 
hiányában a tűz átharapódzik a 
szomszédos házakra is.

A falubeli önkéntes tűzoltóság a 
kántortanitó vezetésével a legkriti
kusabb időben kivonult a tűz hely-

Ifjabb véres összetűzések Palesztinában.
A palesztinai helyzet még mindig 

válságos és semmi jel sem mutat 
arra, hogy az arab részről kikiál
tóit általános sztrájk belátható időn 
belül összeomlik. Názáretben az an
gol rendőrök és ‘az arabok között 
összetűzés támadt. Az arabok rá-

Hét asszony brutális támadása egy tanító ellen.
Példátlan botrány játszódott 

le szerdán délután Kisjakab- 
falva községben. Csurda Hen
rik kántortanitót hét asszony 
megtámadta, leteperték a föld
re és súlyosan bántalmazták, 
a tanítót csak nehezen tudták 
kiszabadítani a bestiális asz- 

az a vásárigazolványban lévő leve
lezőlap felhasználásával kérjen elő
zetesen megfelelő lakást Budapest 
Székesfőváros Idegenforgalmi Hiva
talától, amely egyébként már a mai 
naptól kezdve minden állomáson 
állandó kirendeltséget tart és ezek 
utján nyomban gondoskodik lakás 
ról, minden jelentkező részére.

színére és szinte emberfeletti erő- 
megfeszitéssel fogtak az oltási mun
kálatokhoz, amikor váratlanul sú
lyos szerencsétlenség történt. Az 
istálló fala a hatalmas vízmennyiség
től beomlott és öt embert maga alá 
temetett. Iszonyú pánik keletkezett; 
az embereken nagy rémület vett 
erőt, a vastag faltömeg alá került az 
önkéntes tűzoltóparancsnok kántor
tanitó, az oltást végző tűzoltók is, 
akiket csak sokára tudtak szeren
csétlen helyzetükből kiszabaditani.

Mind az öt ember súlyosan meg
sebesült. Háromnak az állapota élet
veszélyes. Valamennyiüket a kór
házba szállították.

lőttek a rendőrökre és két angol 
rendőrtisztet megsebesítettek. A 
haifa-jeruzsálomi országúton kőzá
port zúdítottak az arab tüntetők 
az angol törvényszék elnökére 
és könnyebben megsebesítet
ték.

szonyok kezéből. Az eset 
előzménye az, hogy a tanítót 
erkölcstelen üzelmei miatt fel
függesztették állásától, de most 
visszahelyezték. A feldühösö- 
dött asszonyok most maguk 
akartak elégtételt venni a ta
nítón.

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontaian |«r*  f«rfl és nií kartrék 1 «v| jtttllissal mér C paasélél.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21. . ______  ..... _ r.
Regi ékszereket, tort aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Egy bajai uriasszony 
balesete.

Őszi Béla postafelügyelő, 
postafőnök helyettes felesége, 
amint lakásán a telefonhoz 
igyekezett, a síkos padlón meg
csúszva oly szerencsétlenül 
esett el, hogy felső jobbkarját 
eltörte. A bajai társadalomban 
jól ismert szimpatikus uriasz- 
szonyt a mentők a bajai köz
kórházba vitték. A szerencsét
lenül járt uriasszony iránt vá
rosszerte nagy a részvét.

BAJA-BÁCSKAI 
KÜZMÜ VELÜDÉSI 

EGYESÜLET HÍREI: 
Fauszt—május 9-én.

A Fauszt előadásának végleges 
dátuma május 9. Lehotay Árpád a 
Nemzeti Színház művészének Roni- 
nok kincse-beli nagysikerű szerep
lése miatt kellett az előadás idő
pontját május hó 9 éré áttenni.

Vitéz Hódsághy Béla nagyszerű 
fordítása, Lehotay Árpád és Szabó 
Margit a Nemzeti Színház tagjainak 
és Szentiványi Bélának előadásában 
Gőthe remekművének minden szép
ségét kihozza. Az előadás szomba
ton, 9-én d. u. 4 és este 8 órakor 
kezdődik. Tekintettel arra, hogy az 
előadást Balogh Miklós és vitéz

URÁNIA
Május hő 

1-2-3-4

A tavaszi szezon leg
nagyobb újdonsága.

Indig Ottó
ragyogó színmüve filmen.

Ember a 
híd alatt

Kitűnő színmű 12 felv.

Főszereplők:

Lázár Mária
Csortos Gyula 

Szakáts Zoltán és 
Kiss Ferenc.

Híradó.

Hódsághy Béla irodalmi ismertetője 
vezeti be, kérjük a közönség pon
tos megjelenését.

Jegyek 30—50—70 fill. és 1 pen
gős árban az Egyesület helyiségében 
már válthatók. Telefon kérésre 
(telefon 97) jegyeket az egyesület 
tagjainak házhoz szállítjuk.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

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

I 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,

— Izr. Istentisztelet. Pénteken 
délután az istentisztelet háromne
gyed 7-kor kezdődik.

— Orvosi hír. Dr. Polgár Lajos 
orvos szabadságáról hazajött és az 
orvosi rendelést megkezdte.

— Budapestről filléres gyors 
jön Bajára. Vasárnap Budapestről 
Bajára filléres gyorsot indít a Máv. 
A filéres gyors Budapesten a ke
leti pályaudvarról indul reggel 5 30- 
kor és Baján van délelőtt 10 óra 
21 perckor. Visszaindul Bajáról este 
20 órakor s Budapestre a keleti 
pályaudvarra érkezik éjfél után 17 
perckor. A menettérti jegy ára 
4'50 pengő. A gyorsra fel, illetve 
leszállni lehet Kiskunhalason, Mély- 
kuton, Jánoshalmán és Bácsalmá
son is.

— A serdülő ifjúságnak adjunk 
hetenként legalább egyszer reggel 
felkeléskor egy-egy kis pohárnyi 
természetes „Ferenc József**  kese- 
rűvizet, mert gyomor-, bél- és vér- 
tisztitó hatásának, fiuknál és leá
nyoknál egyaránt, igen fontos ered 
ményeket köszönhetünk.

— Majálist rendez a Felsővá
rosi Olvasókör. A Felsővárosi Ol
vasókör nagyszabású majális rende
zésére készül. A majális mint az 
olvasókör minden más nyilvános 
szereplése az érdeklődés központ
jában áll. Kitűnő rendezőgárda siet 
segítségére az Olvasókör érdemes 
vezetőségének, hogy a majális min
denben jól sikerüljön.

— Már megint a biztosító in
tézet. Alig csendesedett el a Phő- 
nix biztositó botrányos bukása, 
máris újabb biztositó intézet adta 
be a csődöt maga ellen. Brüsszel
ben megint megbukott egy biztosí
tótársaság. Tartozása 40 millió franck. 
Az intézet bukása több bankot érint.

— Éles lőgyakorlatok a sükösdi 
lőtéren. A rendőrség közhírré te
szi, hogy a katonaság folyó évi má
jus hó 7 én és 8 án a sükösdi harc
szerű lőtéren éles lövészetet tart. 
Löirány Rém felé. A lövészet kez
dete reggel 8 órakor, vége 19 óra
kor. A fenti helyet saját testi épsé
gének megóvása érdekében a mon
dott időben kerülje el.

—- Tovább folyik a fajbaromfi 
előjegyzés. A Baja-Városi Gazda
sági Egyesület már a múltban szép 
eredményeket ért el az állami te
nyésztésű rood izlandi fajkakas 
akciójával, ősszel ismét nagyobb 
mennyiségű fajkakast hoznak Bajára 
s az előjegyzéseket az érdekeltek
től már most átveszik. A kakasok 
ára a portóköltséggel együtt 110 
pengő.

— A robbanó gránátok készíté
séhez használt picrinsav gyógyítja az 
álomkórt és a gyermekbénulást — 
állapította meg az. Egyesült Álla
mok közegészségügyi minisztériuma.

— PilSUdSZki tábornagy halála 
nak évfordulóján, május 12 én he
lyezik el a vilnai Pilsudszki-mauzó
leumban a nagy államférfi szivét 
tartalmazó urnát.

— Kilép a Népszövetségből — 
chilei hírek szerint — egész sereg 
amerikai állam.

— MacDonald teljesen felgyógyult 
és elhagyta a kórházat.

— Vese-, hólyag-, prostata- és 
végbélbajoknál egy pohár termé
szetes „Ferenc József**  keserüviz 
kiadós, hig ürülést és kielégítő 
emésztést eredményez, melynek kö
vetkezménye azután jóleső megköny- 
nyebbülés szokott lenni.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, képek, köny
vek, rádiók, retikül, falfestőmiutala- 
pok, sablonok, söraparát, szücsvar- 
rógép, autók, festékáruk stb. zálog
tárgyak 1936. május 6-án d. e. 
9—11 óráig szabadkézből fognak 
értékesíttetni. A venni szándékozók 
jelentkezzenek a városi adóhivatal 
24 számú helyiségében az eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi május hó 2. 
napján d. e 9 óráig Írásban vagy 
szóban megtehetik.

Baja, 1936. évi április hó 28-án.
Városi adóhivatal.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

— Megszűnik a városnál a 
szellemi inségmunka. Baja város
nál a téli szellemi inségmunkák 
májussal teljesen befejeződnek. A 
szellemi inségmunka csoportban 
váltakozva dolgozó diplomás fiatal
ság számát már április l-ével majd
nem egészen lecsökkentették, a 
többiek május l ével fognak kiválni 
a várostól.

Laplulajdonos s
br. KWÍ2Y LÉMÜL.

Hereföld
azonnal kiadó, a Hulla
házon túl, a vasútvona
lon innen.

Érdeklődni lehet Ottenthál 
Mihály tulajdonosnál Kálmán 
király-utca 10. szám alatt.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

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

tes ház szabad kézből eladó.

CORSO
Vasárnap

? Két hatalmas fim
• műsorban

Halálos 
játék

I
’ Izgalmas dráma 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A 
fehér sas

(Indián vér.)
I Izgalmas vadnyugati történet.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl !l Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. induló vonathoz.

1Km.

0 715 in j1- Bácsbokod vasutállomás érk 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasutállomás 1345
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasutállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f, rn. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. i 1225
48 925 y

érk. Mohács dudapart j
1

nd. 1215

Ezé menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatot menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Sumer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettiach-lap
Kutgyiirii 
Cementcsövek
Cementvályuk

® NAGY VÁLASZTÉKBAN

=3 
tO

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
ültöltöt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJÜTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Griinhut ét Társa stt

A Máv. menetrend:
Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra p-rc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszá ntó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, 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 Uidotnbovár !4 21 Bálaszék, Ujdombovár

J6 52 Pécs, Bátaszék. Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 29
Bácsalmás, Kiskunhalas, . 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

IS 30 Bpest, Kiskunhalas !5 55 Bátaszék. Sárbogárd. 
Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs. 

Bátaszék .. 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 Bakanek é» Goldberger ktar*̂ omdAiában  Baja,

17 Saját termelésű

I? szárazMg __________

L..’ Mázhoz szállítva száraz

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

2 éves
vágású

tűzifa:
hasábfát

apriiótt 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 tüzifanagykereskedők

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

W £ B T C C SzénkereskedelmiW fe ti I E i> Réssvényfarsasá®
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
taaScsvics köpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat.8

Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 
ápr. 27-tól május 4-ig

Dr. MAKRAV LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ufca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


