
—1—S. május 3. Vasárnap
Ára 8 ffitór.

IV. évfolyam 102. uaat.

BAJA-BÁCSKA
SzerkaaztAaég áa kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Ftalolóa asarliositA és (alolrta kiadó >

Dr. KNÉZY LEHEL

Molyban negyedévre 6 pengő
Holybon ogy hónapra 2 pengi!

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Kimagasló impozáns eseménye volt Bácsbodrog- 
vármegye tegnapi tisztújító közgyűlésének 

dr. vitéz Bajsai Ernő alispán székfoglaló beszéde.
„Én és a megye egy akarok lenni. Becsületes, férfias erővei, megértő szeretettel, 

de fia kell, megfelelő eréliyel fogom vármegyémet szolgálni**  — 
mondotta viharos lelkesedés közben Bács-megye uj alispánja.

A vármegye tegnapi ünnepi tiszt
újító közgyűlésének legkimagaslóbb 
eseménye dr. vitéz Bajsay Ernő al
ispán székfoglaló beszéde volt. Szűn
ni nem akaró lelkes taps és éljen
zés fogadta a vármegye első tiszt
viselőjének impozáns szónoki beszé
dét, melyben gyönyörű hitvallást 
tett hivatali méltósága felelősségé
nek teljes átérzése mellett. A frap
páns beszédet sűrűn szakították föl
be a lelkes tapsok és éljenzések 
spontán megnyilatkozásai. Itt közöl
jük a nagyhatású beszédet, mely
ben a vármegye első tisztviselője 
valamennyi polgártársához és vala
mennyi polgártársa szivéből szólott.

Méltóságos Főispán Ur I
Tekintetes Tör vény hatósági Bizottság!

Mély meghatottsággal mondok itt 
ezen a helyen köszönetét a várme
gye közönsége bizalmának azon 
megnyilvánulásáért, amelynek erejé 
vei engem a nemes vármegye első 
tisztviselőjének székébe ültetni mél- 
tóztattak. Köszönetét mondok apa
tini dr. Ferubach Bálint főispán ur 
Öméltóságának, ki a vármegye tör
vényhatóságával együttműködve, hat
hatós és nagyon értékes támogatá
sával megválasztásomat elősegíteni 
szives volt.

A törvényhatóság első tisztviselő
jének lenni szép és nemes feladat, 
de az, aki lelkiismeretesen és férfias 
becsületességgel akarja tisztét betöl
teni, az nehéz, nagyon nehéz és ter
hes szerepre vállalkozik. Az én 
szerepem különösen nehéz lesz. 
Nehéz lesz azért, mert vármegyém 
érdemes közönségének spontánul és 
impozánsan történt bizalom meg
nyilvánulása a rendesnél nagyobb 
feladatot rótt rám akkor, amikor 
bizalmát előlegezve, évtizedes távol 
létem után, engem talált méltónak 
arra, hogy alispánjának megválasz- 
szon. Nehéz lesz szerepem azért is, 
mert a magas belügyminisztérium, 
ahol 10 éven keresztül szolgálni 

szerencsés voltam, jogosan elvár
hatja tőlem azt, hogy átlagon felüli 
munkával és tudással megmutassam 
rátermettségemet ezen állás elfogla
lása után reám váró súlyos felada
tok megoldásakor. Végül nehéz lesz 
szerepem azért, mert nem a boldog 
nagy Bácskának, hanem a Trianon 
szülte megtépázott és agyongyötört 
sajgó sebektől vérző kis csonka 
megyerésznek lettem közigazgatási 
vezetője. Sorsom a mai naplói kezd 
ve még jobban, még erősebben ösz- 
szekovácsolódott Bácskával, mint 
eddig. Én és a megye egy akarok 
lenni. Becsületes, férfias erővel, 
megértő szeretettel, de ha kell, meg
felelő eréliyel fogom megyémet szol
gálni. Tudom és érzem előre, hogy 
a feltornyosuló nehézségek váratla
nul előbukkanó tömegével fogom 
magamat szemben találni, hogy sok
szor két öklömmel és minden ne
hézséget legázoló szilárd akarattal 
tudom majd elérni azt, amit a me 
gyém érdeke megkíván. Tudom, hogy 
sok olyan feladat megoldása fog 
reám háramlani, melynek megoldó 
sát első pillanatban lehetetlennek 
fogom tartani. De minden egyes 
esetben, friss és ujult erőt fog be
lém önteni az a tudat, hogy azo 
kért kell harcba szállanom, kik igaz 
szeretettel és határtalan bizalommal, 
mai napon a vármegye első tiszt
viselőjének megválasztottak.

Isten kegyelmében bizva kezdem 
meg munkámat 1 Nagyon jól tudom 
és átérzem, hogy hasztalan az em
ber iparkodása, ha nem járul hoz
zá Isten áldása. Megyénk lakossá
gának túlnyomó része r. kát. hitval
lású, magam is hivő katolikus em
ber vagyok s mindent el akarok 
követni, hogy hithü lakosságunk és 
az egyház közös, megértő, együtt- 
munkálkodása mindenképen bizto
sítva legyen. Az egyház anyagi 
ügyeinek kezelését fel akarom ka
rolni oly értelemben, hogy az egy
házak rendeltetés szerinti feladata

iknak meg tudjanak felelni. Nem 
akarok megfeledkezni azonban me
gyénk más vallásfelekezethez tartozó 
lakósairól sem és nagy súlyt fekte
tek arra, hogy a vallásfelekezetek 
egyetértésének, nyugalmának és 
békés fejlődésének előmozdítója le
gyek. Igyekezni fogok, hogy a közi
gazgatási ügyek rendes elintézése 
fennakadást ne szenvedjen. Nem 
fcka rok hivatali szobámban elzár 
l-ózni, hanem állandóan fogom ke
resni a közvetlen érintkezést a vár
megye közönségével, módot és al
kalmat fogok nyújtani, arra, hogy 
mindenki meg tudjon engem találni 
és én is mindenütt ott legyek, ahol 
megyémben reám szükség van.

Az ügyek elintézésénél fő gondot 
fogok fordítani arra, hogy az igaz
ság mindenkor tiszta, becsületes 
kézzel, vallás, nemzetiség és párt- 
külömbség nélkül szolgáltasson ki.

A közigazgatás ügymenetének 
biztosításához azonban feltétlenül 
szükséges az önkormányzat háztar
tásának megfelelő biztosítása. Teljes 
tudatában vagyok annak, hogy a 
gazdasági élet alapjait meg kell erő
síteni, vagyis annak alapját az ön
kormányzatok háztartási rendjét át 
kell szervezni, mondhatnám újjá

Bácsmegye tegnapi közgyűlésén táviratban 
köszöntötte Gömbös Gyula miniszterelnököt

A vármegye tisztújító közgyülá 
sén egyhangú meleg lelkesedéssel 
fogadták id. Willmann János föld
birtokos, megyebizottsági tagnak 
vitéz jákfai Gömbös Gyula minisz
terelnök üdvözlésére vonatkozó in
dítványát, A közgyűlés a következő 
táviratban üdvözölte a miniszter
elnököt.

„Bácsbodrog vármegye közönsége 
mai napon tartott közgyűléséből id. 
Willmann János bizottsági tag in
dítványára egyhangúlag hozott ható 
rozalához képest őszinte hódolattal 

építeni.
Főcélul tűztem ki, hogy egyrészt 

az önkormányzatok háztartási rend
jének kérdését a legmagasabb fok
ra tökéletesítsem, de gondom lesz 
arra is, hogy az önkormányzatok 
háztartása továbbvitelére hivatottak 
munkásságát ellenőrizzem és állan
dóan figyelemmel kisérjem.

Különös gondom lesz az, hogy 
mind a vármegye, mind a községi 
önkormányzatok háztartásában és 
pénzügyében a szigorú takarékos
ság mellett jól megfontolt pénzügyi 
politika érvényesüljön.

Ebben a nagy munkában a ki
tűzött cél érdekében fáradságot és 
időt nem kiméivé mindent el fogok 
követni.

Tanügyünkkel kapcsolatban itt 
csak annyit kívánok megjegyezni, 
hogy mind az állami, mind a fele
kezeti iskolák létesítése és felépítése, 
a már meglevő iskolának újabb tan
termekkel való kibővítése, iskola 
épületek tatarozása, óvodáknak sza
porítása fogják feladatomat képezni. 
Rajta leszek, hogy a sxegénysorsu 
tankötelesek tankönyvvel és ruhá
val legyenek ellátva.

(Folytatjuk.)

és hazafias elismeréssel köszönti 
Nagyméltóságodat bizva abban, 
hogy bölcsen előre látó és messze 
kihatóan eredményes politikája mind
annyiunk által hőn óhajtott teljes 
béke útjára vezeti nemzetünket.

Nagyméltóságod bebizonyította 
már ország-világ előtt vezéri híva 
fottságát, mit ezennel elismerünk és 
vallunk és hazánk érdekében elen
gedhetetlenül szükségesnek tartjuk, 
hogy széles e hazában Nagyméltó
ságodat Vezérünkkül mindenki fo
gadja és kövesse."
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SCHMIDTHAUER- 
FÉLE

70 ív *ta  kipróbált, ártalmatlan, természetet halhaltó. 
ELÉG MAR FÉL POHÁRRAL. KAPHATÓ KISUVEGEKBEN IS 50 FILLÉRÉRT

Magyaros vendégszeretettel és olcsósággal 
várja Budapest a Nemzetközi Vásár 

látogatóit.
Páratlanul gazdag programmot állítottak össze a vendégek 

szörakoztatására.
(Budapesti tudósítónktól.)

A magyar főváros minden ténye
zője összefogott, hogy ezidén való
ban felejthetetlenné tegye a május 
8-án kezdődő Budapesti Nemzetközi 
Vásárra érkező vidéki és külföldi 
közönségnek az iltartózkodás idejét. 
Magyaros vendégszeretet, előzékeny 
figyelem és olcsóság, olcsóság, ol 
csóság! Ezek a kiadott jelszavak, 
amelyekhez kivétel nélkül mindenki 
szigorúan tartja magát, mert már a 
gyermek is tisztában van az idegen
forgalom nagy értékével.

Természetesen maga a vásár a fő 
vonzóerő. A vásár, amely csodála
tosan szép keretében káprázatos 
gazdagságában vonultai fel minden 
komoly értéket és minden uj ipari 
szenzációt. Készen is áll már az 
egész hatalmas vásárváros. Minden 
épüleíje és pavillonja oly tökéletes 
építészeti remekmű, mintha örök 
időkre szánták volna. Most a belső 
kiképzés, a belső berendezés gon
dos és serény munkája folyik, hogy 
a megnyitás időpontjára pontosan a 
helyén álljon minden.

Az asztalosok, a szikviziparosok, 
az építőiparosok, a molnárok, a tra- 
fikosok mind a vásár ideje alatt 
tartják meg országos kongresszusa- I 
ikat Budapesten, de országos kong- I 
resszusra gyűlnek itt össze a ma
gyar könyvtárosok és levéltárosok, 
valamint a pilóták is. Országos kong
resszusok keretében a gyors- és 
gépírók látványosságnak is beillő 
tömegversenyeket rendeznek. Egyi
dejű a vásárral az országos kerté
szeti- és virágkiállítás, valamint a 
Magyar Képzőművészeti Társulat 
nagy jubileumi kiállítása. Ezidén is 
szenzációsnak Ígérkezik az automo
bilok szépségversenye, a híres Nem
zetközi Concours d' Élégonco. Kü
lönleges sportesemény a Budapest- 
Felsőausztria-i válogatott kézilabda 
mérkőzés, továbbá a gyephoky-baj- 
nokságok, valamint a lovaspolo mér 
kőzések. A színházak legnagyobb

sikerű darabjaikat tűzték műsorra, a 
zenekedvelők pedig nem kisebb 
világhirességek, mint Graco Moore 
és Walter Brúnó művészetében 
gyönyörködhetnek. Ügető versenyek, 
lóversenyek minden nap lesznek és 
ekkorra esik a Milleneumi-dij lefut-

A jánoshalmai párbérmegváltás 
ügye már az elmúltban foglalkoz
tatta a vármegye, kisgyűlését, ami
kor ismertették Szabó István espe
res plébánosnak azt az ajánlatát, 
mely szerint 9000 pengő párbér 
váltságban hajlandó kiegyezni a 
községgel. A plébános a 9000 pen
gő biztosítása ellenében hajlandó 
átengedni majdnem négyszer akkoiía 
összeget jelentő párbér járandósá
gát.

A vármegye legutóbbi kisgyülá- 
sén az előadói javaslattal szemben, 
mely elfogadásra ajánlotta az espé- 
resplébános ajánlatát dr. Flórián

Kijelölték a jánoshalmai párbérmegváltás 
ügyében kiküldendö bizottságot.

Zsarolás vétségéért elitéit a bajai törvény
szék egy madarasi gazdát.

Juhász István madarasí gazda 
ez év márciusában Gettinger 

! József gazdával betért egy 
korcsmába, ahol idogálni kezd
tek. Juhász a vásáron több 

| sertést adott el és a vendég
lőben várta a sertésekért járó 
összeget. A késő délutáni órák
ban meg is érkezett egy ser
téskereskedő, akinek Juhász a 
sertéseket eladta és lefizetett 
340 pengőt. Juhász megkérte 
a vele lévő Gettingert, hogy 
a szomszédos üzletben váltson 
fel 100 pengőt. Gettinger fel 
is váltotta a pénzt, de csak 
50 pengőt adott vissza, azzal,

tatása is. A Magyar Automobil Club 
Tourist Trophija, nemzetközi kutya
kiállítás és még egy sereg látványos 
események teszik teljessé a szóra
kozások gazdag programmját.

Két egész rendkívüli kedvettnény- 
tiyel is kedveskedik a vásár idei 
látogatóinak : sétarepülések és vi
déki kirándulások rendezésével. 
Sétarepülések naponta lesznek Bu 
dapest és környéke felett és egy- 
egy ilyen 20 perces rspülésre a vá
sár területén személyenkint 10 pen
gőért lehet jegyet váltani. Május 
10 én, vasárnap szerfelett olcsó ki
rándulóvonatok indulnak Budapest
ről Győrije, Sopronba, Miskolczra 
és Debrecenbe. A vásárigazolványok 
tulajdonosai a kirándulás célpont 
távolságának arányában egy-egy 
ilyen kirándulásra csak 3—5 pen
gőért válthatnak vasúti menettérti 
jegyet.

Géza kisgyülési tag, a Nép bajai 
pártelnöke azt indítványozta, ne 
döntsenek érdemileg a kérdés fö
lött, mig azt egy szükebbkörü bi
zottsággal felül nem vizsgáltatták. 
Az indítványra ügyet az levették a 
napirendről.

A vármegye kisgyülésén a jános
halmai párbér ügye ismét előtérbe 
került s az előadói javaslatra meg
állapodtak, hogy három tagú bizott
sággal tárgyaltatják meg előzetesen 
a dolgot. A bizottság tagjai dr. 
Flórián Géza, Szutrély Lipót kor
mányfőtanácsos és Poór Béla vár
megyei tiszti főügyész.

hogy Juhász az ö apjának tar
tozik 50 pengővel és ezért ő 
ezt az összeget megtartja.

Juhász feljelentést tett az 
ügyészségen Gettinger ellen.

Az ügyet tegnap tárgyalta 
a büntetőtörvényszék dr. Lin
zer tanácsa. A tanú kihallga
tások során bebizonyosodott, 
hogy Juhász v.-lóban tartozott 
Gettinger apjának 50 pengő
vel.

A fiatal Gettingert az ügyész
ség zsarolás vétségével vádolta. 
A törvényszék beigazoltnak 
látta a zsarolást és Gattinger 
Józsefet 30 pengő pénzbünte

tésre ítélte. Az ítéletet azon- 
bán 3 évi próbaidőre felfüg
gesztette.

Egy hónapi fogházat 
kapott egy bajai 
péksegéd, mert 

ellopta szállásadó
nője ruháit.

Szabó István bajai 22 éves pék
segéd lopás bűntettével vádolva ál*  
lőtt a bünletőlörvényszék dr. Lin
zer tanácsa előtt.

Szabó István a múlt év augusztu
sában Pestre akart utazni. Pénze 
nem volt, mire szállásadónőjétől Já
ró® Józsefnétől ellopott 1 rend ru 
hát, 1 pár cipőt és 13 pengőt. Já- 
rosné a lopásról jelentést tett a 
rendőrségen. A feljelentésre a rend
őrség elfogta a már többször bün
tetett péksegédet és előzetes letar
tóztatásba helyezte.

A tárgyalásra szuronyos fogházőr 
vezette elő Szabó Istvánt, aki ki
hallgatása során mindent töredelme
sen bevallott.

Dr. Gál Károly kir. ügyész vád
beszéde után törvényszék lopás 
bűntettében mondotta ki bűnösnek 
Szabó Istvánt és 1 hónapi fogházra 
ítélte.

Az Ítélet jogerős.

A Corsó mozi 
helyisége 

kiadó.

Elmaradt a Trianon
ról való megemléke
zés a megyegyűléjen

A hagyományhoz híven most lett 
volna esedékes a vármegye közgyű
lésen a trianoni gyászos békediktá
tum évfordulójáról való megemlé
kezés. A gyászos évfordulóról kez
dettől fogva dr. Kovács-Huszka Fe
renc kormányfőtanácsos, megyebi
zottsági tag szokott megemlékezni. A 
tegnapi megvegyülésen azonban a 
megye népszerű és kiváló szónoka 
elálló't a felszólalástól, mert nem 
akarta az egyetemes nagy magyar 
gyászról való emlékezéssel a gyűlés 
ünnepi hangulatát érinteni. A junius 
4 re való emlékezés a legközelebb 
fog megtörténni.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet klrályné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Keraije a fölösleges bossaankodást gantallanul járó órájával. 

Őrá vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pont.s.n Járt férfi ti nfil kartrtk 1 évi JtttHóMil mir C MMttil. 

és brilliánsköveket a legmagasabb áron vessek.
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Megtérül útiköltsége
Gltlertüll 300 cm széles

1 méter . P 5 50
Indathran fUggönykelme

75 cm széles, 1 méter . P 0 68
Sitir-fOggSny klöplí csip

kével 150x260 . P 490
Magyar perzsa szőnyegek.

WEISZ MARISKA
Budapest V., Lipót körút 22.

Dr. Latinovits János
Bácsmegye felsőházi tagja, a 
vadászati szabályrendelet vég
rehajtásának fokozottabb fo
kozottabb ellenőrzését sür
gette a vármegye közigazga

tási bizottságának ülésén.
Bácsmegye közigazgatási bizott

ságának csütörtöki ülésén megjelent 
dr. Latinovits János Bácsbodrog 
vármegye felsőházi tagja és általá
nos érdeklődéstől kisérve tetta szó
vá a vadvédelem fontosságot.

A felsőházi tag kijelentette, hogy 
a vadászati szabályrendelet végre-

URÁNIA
•CSZ I—30 «r=~X

Május hő
1-2-3-4

A tavaszi szezon leg
nagyobb újdonsága.

Ináig Ottó
ragyogó színmüve filmen.

Ember a 
hid alatt
Kitűnő színmű 12 felv.

Főszereplők:

Lázár Mária
Csortos Gyula 

Szakáts Zoltán és 
Kiss Ferenc.

Hiradő.

hajtásának fokozottabb ellenőrzése 
rendkívül fontos.

A vitába belekapcsolódott dr. 
apatini fernbach Bálint főispán, aki 
elmondotta, hogy a jövő héten a 
szolgabirák bevonásával értekezletet 
tartanak ezirányban és ez alkalom
mal a szabályrendelet szigorú vég 
rehajtását hangsúlyozottan is kie
meli.

Rosenberg Mátyás földbirtokos az 
üggyel kapcsolatban előterjesztést 
tett, hogy a gazdatársadalom érde
kében a sertések oltóanyagának, 
egészben az oltási áraknak rende- 

| zését sürgesse a vármegye. A főis- 
! pán készséggel hozzájárult a terv

hez s megállapodtak, hogy legköze
lebb szükebbkörü bizottság elé vi
szik a dolgot.

— Pécsett és kornyékén pénte
ken délután hatalmas jégeső vonult 
végig. Egy órán át mogyoró- és 
diónagyságu jégszemek zuhogtak alá, 
amelyek hatalmas kárt okoztak a 
gyümölcsösökben, valamint a sző
lőkben.

CORSO
«e==5í «E==S

Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Halálos 
játék

Izgalmas dráma 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A 
fehér sas

(Indián vér.)
Izgalmas vadnyugati történet.

Kezdődő ütöérelmeszese- 
désnél

regg 1 éhgyomorra egy pohár tér 
mészetes „Ferenc József**  keserü- 
viz úgy az alhasi pangást, mint az 
emésztés renyheségét megszünteti, a 
rekeszizom emelkedését csökkenti 
és a magas vérnyomást mérsékli. A 
gyakorlati orvostudomány vezető 
személyiségei a Ferenc József vi
zet azért becsülik olyan sokra, mert 
ez a változás éveiben is gyorsan 
és rendkívül enyhe módon szabá
lyozza a szervezetre oly igen fon
tos gyomor- és bélmüködést.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

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

Május 3-án délután fél 5 órakor 
Bácska—BMTE bajnoki foot- 
ball-mérkőzése.

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.

-- Helyettesítés. Apatini Fern
bach Bálint dr. főispán a mai na
pon dr. Vörös Géza tb. szolgabiró 
vármegyei fogalmazót a főlevéltár- 
noki állásra a mai nappal kezdődő 
hatállyal behelyettesítette.

3 esetleg 2 szobás 
konfortos lakást keresek 
azonnalra. Lehet víllalakás 
is. Dr. Karvázy János 
Vármegyeháza.

Három szobás lakát 
összes mellékhelyiségekkel 

havi 25 pengőért
I azonnal kiadó Bővebbet
. KÖZPONTI SZÁLLÓ főpincérénél.

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

Érdeklődni lehet Ottenthál 
Mihály tulajdonosnál Kálmán 

j király-utca 10. szám alatt.

' Fi tesz jót a fehérneműnek!

Bizony, ha egy szap
pan ilyen kíméletesen 
és alaposan távolítja 
el belőle a piszkot, 
akkor nem csoda, ha 
sokáig új és mindig ra
gyogóan fehér marad. 
Ragyogó fehérre mos

— Kisipari árumintacsarnok 
Szegeden. Szegeden nagy áldoza
tok árán három emeletes modern, 
kisipari árumintacsarnokot építettek. 
Az iparcsarnokon keresztül a sze
gedi ipartestedet kisipari, háziipari, 
ipar- és népművészeti export célo
kat kíván megvalósítani. Az ipar
csarnokot a május 31 e és junius 
11-e között tartandó Szegedi Ipari 
Vásárral kapcsolatban Bornemissza 
Géza iparügyi miniszter május 30 án 
ünnepélyes keretek között adja át 
rendeltetésének.

— A síinek divatját éljük. De 
minden szinesholmi csak akkor szép, 
ha tökéletesen hozzáillő fonállal 
varrtuk meg. Ez a Torpedó varró
fonál.

— A vakbélgyulladás veszélye 
elleni védekezés egvik hatásos 
módszere abban áll, hogy az em
ber a beleit hetenként legalább egy
szer a természetes „Ferenc József**  
keserüvizzel — reátíel éhgyomorra 
egy pohárral — alaposan kitisztítja.

Laptulajdoooa:
Or. KN ÉZV LEHEL.

Kalapot
Inget

Nyakkendőt 
Keztyüt

TAVASZRA
Rövidárut

REINHARDT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
^etikült 

Comiráét-nadrágot 
^álóinget
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

Km 1 Állomások 2

0 7t5 ii j1 Bácsbokod vasútállomás érk 1425

3 725 Bácsborsód 14'5

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasútállomás 1345
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 8 40 Nagybaracska rév (átkelés) 13°°

34 900 Móriczpuszta f. m. 124°
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 y

érk. Mohács dudapart ,
1
id. 1215

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSAlAUn 70.

Ü Egyszerű cementlap 5
* Díszes „
M Márvány mosaik-lap S NAGY VÁLASZTÉKBAN

! Favence (csempe) ®
íj Mettlach-lap

* Kutgyürü
|IJ Cementcsövek

JCementvályuk
Kátrán'

Portland cement i 
üttököt fehér cem. [I] 
Elszigetelő lemez A 

.. Kátránypapir és minden más építőanyag W
jjj LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

J Grünhutjh Tárta

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

A Máv. menetrend:
Érkezés Honnan?óra perc

7 09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék

/3 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

14 20 Ujdombovár

lf) 52 Pécs, Bátaszék, Baja

/8 03 Gara

/8 27 Hercegszántó

18 30 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Ujdombová , Pécs. 

Bátaszék

21 25
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd

Indulás Hová?óra porc

4 40 Hercegszántó

5 19 Gara

5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

5 31
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 21 Bátaszék, Ujdombovár

14 25 Hercegszántó

14 29
Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

14 48 Gara

15 55
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

18 50
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

22 00
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

22 01
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Nyomatott Bakanek In Goldberger kőoywiyomdáiában Baj*.

CUKORBETEGEKNEK 
TRÉS FAR IN

kenyér, metélttészták, kétszersíiltek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH és TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Sf É ® 'V C Ssénkereskedelmi
W eS K I fa 3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavks köpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és t unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjiek 
szolgálatot tart 

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

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< Goldberger 
könyvnyomdái a 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


