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Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . . . 2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Idegenforgalom
Az idegenforgalom, mint fon

tos gazdasági tényező napról- 
napra nyer jelentőségében még 
nálunk is, de attól rnég igen 
távol vagyunk, hogy iskolai 
tantárgy legyen belőle.

Más nemzetek korán felis
merték az idegenforgalom je
lentőségét és ha nem is vet
ték fel általános tananyagul az 
iskolákban, de jól szervezett 
kiképző tanfolyamokat szer
veztek az idegenforgalommal 
foglalkozó közhivatalnokok szá
mára.

1933. óta Ausztria és Fran- , 
ciaország a középiskolai tan
terv átszervezésével kapcsolat
ban a földrajzi és történeti 
oktatás keretén belől módot 
talált arra, hogy az ifjúságot 
megfelelő idegenforgalmi ne
velésben részesítse.

Hollandiában nincs tanterv- 
szerü idegenforgalmi szakokta
tás, de a nép és középisko
lákban a földrajzi órák alatt 
időről-időre harminc perces 
előadásokat tartanak az ide
genforgalom gazdasági jelentő
ségéről.

Mi magyarok nem kicsinyei- 
heijük le az idegenlorgalom 
politikai jelentőséget sem.

Lényégében megállapíthat
juk, hogy meg a külföldön 
sem tellek a közép es alsó- 
foku oktatásban kötelező tan
tárggyá az idegenforgalmat, 
ebben tehat megelőzhetjük 
őket. Politikai, gazdasági es | 
kulturális jelentősége egyaránt 
nagy az idegenforgalomnak.

Harminc millió pengő Ma
gyarország egy évi idegenfor
galmi bevétele, amely összeg
ből huszonhat millió esik Bu
dapestre és négy millió vidékre.

Elég tekintélyes összeg s 
kivonatos volna, ha mennél 
többet tudnánk ebből Baja 
számára biztosítani.

Felhívjuk tantestületeink fi
gyelmet, hogy az idegenforga
lom jelentőségét minden vonat- 
kozásban ismertessék.

Az ifjúság ránevelendő az 
idegenekkel való előzékeny, 
tapintatos bánásmódra. Az ide
gen ember számára érdekes I 
tudnivalók, Baja és környéke >

az iskolákban.
természeti, gazdasági, történeti 
és néprajzi adatainak ismer
tetése.

Kívánatos volna, ha a vá
ros a helybeli pedagógusok 
között megfelelő dij kitűzésé
vel, pályázatot hirdetne a Ba
jára és környékére vonatkozó 
idegenforgalmi előadások anya
gának összeállítására.

Az idegenforgalom idevon- 
zásának feltételei megvannak 
nálunk ; jöjjön a lakosság és 
az ifjúság hozzánevelése az 
idegenforgalmi érdekek felis
merésére ; jöjjön a vízvezeték 
és csatornázás; azután az egész 
séges reklám s Baja elfoglalja 
majd méltó helyét az idegen 
forgalomra hivatott városok 
között.

Jünius 3-án a bajai MOVE tiltakozó 
nagygyűlést tart a 15 éves francia 

béketerv ellen.
Junius 4 én 16 esztendeje lesz, 

hogy a franciaországi Trianonban a 
xí- ... legigazságfedanabb és legszé- 
gventeljesebb békéjét létrehozták.

A békediktátúm a szélszabd th 
Magyarország nemzeti fejlődésének 
gúzsbakötésével volt egyenlő és 
1920 óta már a nyugati államok is 
belátták, hogy a szerencsétlen béke 
parancs a Dunarnedence állandó 
forrongását eredményezi.

A magyar revíziós törekvéseket

Többgyermekes csaladok 
védelme.

Nem irigyeljük a pénzügyminisz
tert a maga nehéz helyzetében ami
kor egyfelől országos érdek a költ 
ségvetés egyensúlyának biztosítása, 
másfelől olyan jogos, szociálisan 
kellőképen alátámasztott kérésekkel 
ostromolják, amelyek teljesítése ép 
pen az egyensúlyt veszélyezteli.

A szociálisan kellőképen indokolt 
törekvések közé tartozik a több 
gyermekes családok védelme.

Az egyke ellen hiába küzdünk 
szóval, propagandával, ha a csalá
dot nem részesítjük kellő védelem
ben. A család, a gyermek szeretete 
elevenen él minden emberben, de

Nem akarunk vészharangot 
i kongatni ; de ha három-négy 
éven belül felszabadul Nagy- 
bácska és a megyei közpon
tot elviszik, Baja jövendő fej
lődésének fontos tényezőjét 
veszti el.

Addig talán keresztülvihető 
lesz a délpestmegyei községek 
idecsatolása és ezzel Baja, mint 
egy újonnan alakulandó me
gye székhelyének a megőrzése. 
Mindezen szempontokból fon
tos, ha az idegenforgalom s 
főké it a vízvezeték és csator
názás révén Baja város a mo
dern városok sorába emelke- 

| dik.
M ndenesetre történjék va- 

i lami; mert fő, hogy a kocsi 
menjen előre, még ha döcög- 

l ve is.

megfojtó 25 éves francia oéketerv 
újabb megalázó sebként érte Ma
gyarországot.

•\ nemzeti gondolat jegyében meg 
s/ülel. t; Bajai Move Társadalmi és 
Sportegvesíjlet junius 3 án este a 
Turul Szüvelség Bácska Bajtársi 
Egyesületével karöltve együttes nagy 
megmozdulásra készül, melyben til
takozását fejezi ki Trianon és a 25 
éves francia békelerv ellen, j 

éppen ebből a szerétéiből fakad a 
törekvés, hogy a gyermek jólétét és 
jövőjét biztosítsa a szülő; s ha ez. 
hiányzik, akkor bizony könnyen el
marad a nagy gyermekáldás; kíilö 
nősen elmarad a gazditárssdalom- 
nál, ahol a szülök arra törekszenek, 

■ hogy legalább minden gyermeknek 
annyi földje legyen, mint amennyi 
a szülőknek van.

Ezeknél a gazdáknál természete
sen alórendellebb jelentőségű az 

í állam segítsége ; de annál szüksége
sebb a szegény rétegeknél és a kis- 

i fizetésű tisztviselőknél.
Talán legfontosabb a kisfizetésű 

éknél, a középosztálynál, mert ez 
az osztály képezi azt a réteget, mely 
állandóan fluktuál; a magasabb osz
tályokból sokan lejutnak a közép
osztályba, az. alsóbb osztályokból 
pedig igen sokan jutnak a közép
osztályba. Ma még mindig a közép
osztály a vezetőréteg úgy az. orszá- 

1 gos kormányzat, mint a vidékek 
helyi igazgatásában, politikai, gaz- 

j dasági, kereskedelmi, hitel, kulturá
lis életében egyaránt.

A napszámos, vagy gazdasági 
munkás 12 éves gyermeke már se
gít szüleinek, tartása nagy részét 
maga megkeresi; a középosztály 
gyermeke azonban iskoláztatása alatt 
keresni tulnyomórészben nem tud.

Azok a kedvezmények, amelye
ket a tői vény eddig is biztosított, 

I csekély j. ientőségüek. A négygyer
mekes családapának meg kellene 

I állapítani létminimumát s azt telje
sen adómentessé tenni. De kedvez
mények be kellene részesíteni a négy
gyermekes családapákat a tandíjak 
és beiratkozási költségek terén is.

A kormány jóakarattal kezeli a 
kérdést; talán nyitott ajtót dönge
tünk; ám a Itü'dő csa ládok ha a 
jó Istenhez, fordulnak, segítségért azt 
mondják : Adj Uram Isten, de mind- 

! járt.

Mit kel! tudni 
az adów közönség
nek a házbérbeval- 

iásokróE.
A pénzügyminiszter rendeleté ér

telmében felhívjuk az érdekelt ház
tulajdonosokat, hogy amennyiben 
május havában a házbér jövedel
mükben a múlt évi november havi 
házbérbevallásban bevallott házbér
rel szemben változás (emelkedés 
vagy csökkenés) állott be, ezen kö
rülményt az e célra szolgáló és a 
városi adóhivataltól darabonkint 6 
fillérért beszerzendő nyomtatvány
űrlap felhasználásával házankéht 
külön-külön f évi május hó 20 iga 
jogkövetkezmények terhe alatt a 
vátosi adóhivatalnál (az illetékes 
adóköizelnéi) jelentsék be.

Aki az évközi bejelentést elmu
lasztja, adótörléshez való igényét 
elveszti.

Ha valaki oly évközi változás be
jelentését mulasztja el, amely a be 
állott jövedelem-emelkedés folytán
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terhére előírást eredményezne, azt 
annyiszor 100 pengőig terjedhető 
pénzbírsággal büntetik, mint ahány 
bérlettárgy‘be jelen lését elmulasztotta.

Ha valamely épületben bércsök
kenések és béremelkedések állottak 
be s a házbirtokos csupán a bér- < 
csökkenéseket veszi fel bejelenté- | 
sébe, — ellenben abból az egyes 
bérlemények bérjövedelmében beál
lott emelkedést kihagyja, cselekmé- , 
nye adócsalást képez.

Baja város jövője.
Dr. Ujpéteri Elemér könyve.
„Baja város jövője" címen érté

kes várospolitikai tanulmányt irt j 
dr. Ujpéteri (Ulakits) Elemér. Azért I 
említjük meg régi nevét is, mert 
mint előszavában maga is iija, ke
veset tartózkodik Baján és sokan 
vannak, akik a régi nevéről inkább 
ismerik, mint az újról.

Valóban hézagpótló ez a munka, 
melynek megjelenése épen most a 
legidőszerűbb. Baja város nagy fej
lődési lehetőségek előtt áll; úgy a 
város vezetősége mint a törvény- 
hatósági', bizottság tagjai a legna- 
gyobb megértéssel fogadnak min
den tervet, mely a haladást, fejlő
dést szolgálja ; ebben a kedvező 
lélektani pillanatban igen jó szolgá
latot tesz Ujpéteri Elemér dr. tanul
mánya, mely a városkutatás tudó 
mányos módszerével dolgozta fel 
azokat a gazdasági közlekedés po
litikai, népmozgalmi, kulturális, ke- 
reskedel mi adatokat, melyek isme- i 
rete nélkül helyes várospolitika el 
sem képzelhető.

A munka a források gondos fel
használásával, kellő alapossággal ké
szüli. Minden részletében szakszerű 
anélkül, hogy fárasztó volna ; egy 
kissé talán bőbeszédű, de ez inkább 
javára, mint tej bére irható; ott 
ugyanis, ahol a tárgy jobban érdek
li, vagy felfogása szerint fontosabb, 
részletesebben foglalkozik a tárgygyal 
s több egyéni reflexiót fíiz hozzá.

— Eladó ház. A Mátéházi ucca 
2. számú sarokház, jómenetelü fü- 
szerüzlettel együtt, szabad kézből 
eladó. Érdeklődni ugyanott.

Msdow Ferenc szobrászművész 
készíti a bajai Jeflky AndráMzobrot

Most már véglegeződött, hogy 
Jelky András, a világjáró bajai ne 
vezetesség szobrát Medgyesy Ferenc 
szobrászművész készíti, aki jelenleg 
éppen Baján tartózkodik.

A szoborbizottság elé terjesztett 
tervekből az kerül kivitelre, mely a 
világjáró bajai hírességet a földgöm
bön ábrázolja. A szobor gondolata 
és elhelyezése Miskolczy Ferenc 
bajai festőművészé, a megmintázása 
Medgyesyé.

Két méter magas bronzöntvény 
lesz a szoboralak, a talapzata szin
tén két méter magasságú.

Olaszország győzelemmámorban.
Kibékül! Anglia és Olaszország, a szankciókat visszavonják.

Tegnap délután Mussolini ünne
pélyesen bejelentette a világnak a 
keletafrikai háború befejező katonai 
tényét, Addis-Abeba elfoglalását. A 
király és Mussolini üdvözlő távira
tokat küldöttek Badoglio tábornagy
nak és győzelmes seregének. ♦Egész 
Olaszországban háromnapos lobogó- 
diszt rendeltek el.

Az olasz lapok véleménye sze
rint a háború befejezést nyert, most 
Mussolini diplomáciai hadjárata kö
vetkezik. Már hírek vannak arról, 
hogy Mussolini első feladatának te 
kinti az angol—olasz béke helyre
állítását, amit kormánya intenciói 
szerint Pirelli, az Olasz Külügyi In

Közlekedési korlátozások 
a vasúti hídon.

ArÜióta a Dunahidon megnyílott 
a közlekedés, nagy vonásokban kezd 
már kialakulni az uj helyzet terem
tette kép, mely világosan mulatja a 
közlekedés fokozódásával előálló és 
mindinkább súlyosabbá váló hibá
kat.

Az átkelési dijak magassága ad 
legtöbb okot a panaszra, de itt már 
hivatalos helyről kaptunk megnyug
tató ígéretet a dijak mérséklésére.

A Mátyás király-teret, ahol a 
szobrot felállítani fogják, megfelelő
en átalakitják, illetve átrendezik, 
hogy a művészi alkotás méltó ke
retet kapjon. A térrendezés elő
munkálatai már folyamatban van
nak és a szobor környéket a járás
bíróság előtti terület mintájára fog 
ják átalakítani.

Minden valószinüség megvan arra, 
hogy a szoborral a város értékes 
műkincset nyer, a térátrendezés pe
dig városszépészeti szempontból je
lent előnyt.

tézet elnöke tegnap este az angol 
Alsóházban a főrendek és képvi
selők előtt tartott előadásában is ki
fejtett.

Visszavonják a szankciókat.

Az. egyik angol lap tegnap azt a 
feltünéstkeltő hirt közölte, hegy az 
Olaszország elleni megtorló intézke
déseket rövidesen vissza.onják. Az 
angol kormány — Írja a lap — 
ugylátszik elismeri azt, hogy Abesz- 
szinában ma már csak egyetlen ha
talom van és ez Olaszország, amely 
képes arra, hogy helyreállítsa az 
ország békéjét, nyugalmát és rend 

| jét és kultúrát teremtsen ott.

Annál vagy legalább is ugyanolyan 
súlyos panasz tárgya az, hogy a 
szalmás és szénás szekerek átkelé
sét Megtiltották. Ez miatt a lehetet
len helyzet miatt kellene újból 
kompközlekedést létesíteni. Igen ám, 
de milyen r lapon, lehetne itt egy 
felemás közlekedést biztosítani ? 
Alapos aggodalmaink vannak aziránt, 
hogy erre az összeköttetésre a vá
ros alaposan ráfizetne.

Valahogyan nem tartjuk össze- 
egyeztethetőnek azt, hogy amikor 
az állam dúsan keres az átkelésen 
akkor a város súlyos áldozatot hoz- 
zon érte. Az bizonyos, hogy egy 
kompközlekedés fenntartása pusztán 
szénás és szalmás szekerek részére 
nagv áldozatot követelne a város
tól. Olyan vállalkozót nem fognak 
találni, aki erre a kétes kereseti le
hetőséggel járó munkára városi hoz
zájárulás nélkül pályázna. Az igaz, 
hogy nagy szénatermő területek 
vannak az érsekuradalmi erdőség- 
ben, de az is igaz, hogy számottevő 
szénatermés csak akkor van, ha a 
Duna nem önti el az erdőséget. Ez 
mutatja tehát, hogy milyen kétes 
vállalkozás lenne egy kompössze
köttetés és hogy miért nem vállal
kozhatnak városi támogatás nélkül 
erre a munkára.

Ám nézzük most azt, miért tilt
ják a szalmás és szénás szekerek 
hídon való átkelését ? A hid magas
sága és bősége nem akadály, mert 
számtalan esetben szalmás és szé
nás szekereknél magasabb rakomá- 
nyu vasúti kocsik futnak át rajta. 
Más ok, hogy a leszóródó szalma 
vagy széna tüzet fog a mozdonyból 
kilövelő szikráktól és végül, hogy a 
rakott szekerek felborulhatnak és 
megakadályozhatnák a vasúti köz
lekedést. De mért tettek kivételt 
éppen a szalmás és szénás szeke
rekkel, amikor fával, rőzsével vagy 
kukoricaszárral terhelt szekerek 
Ugyanúgy felbukhatnak. És ha vé
letlen balesetről van szó, akkor bá’- 
miféle járómünél előfordulhat kerék 
vagy tengelytörés, ami még súlyo
sabb akadály egy felborulásnál.

Igazán élénk fantázia kelleti ah 
hoz, hogy egy teljesen egyenletes 
és sima pályán szénás, vagy szal
más szekér felforduljon. A felboru- 
lás csak akkor áilhat elő, ha vélet
lenül egyoldalra csúszik a rakomány 
vagy pedig olyan szél fuj, ami a 
vasúti kocsikat is felforgatja. Vélet 
len baleset ellen még nem találtak 
ellenszert, igy leghelyesebb lenne 
ezt a korlátozást eltörölni.

Még helyesebb lenne természete
sen a növekvő forgalomnak egy 
közúti hid, mert ez a félmegoldás 
nagyon bénitólag hat a dunántúli 
összeköttetésre. K. V

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______ _____

SZIKLAI MÁRTON ~ 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossrankodást pontatlanul jaró órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan (éri férfi és nöl karórák 2 évi jétáfléssal már 6 psngátfil.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Vasárnap Szeremlén lesz 
a szeremlei és váraljai 

gyöngyösbokrétások 
ünnepsége.

A szeremlei Bokréta a váraljai 
Bokrétával karöltve vasárnap, má
jus 10 én nagyszabású Bokréta-na
pot rendez Szeremlén. A szabadtéri 
ünnepély délután fél 4 órakor kéz 
dődik gazdag programmal. Alább 
közöljük az ünnepély műsorát:

A hősök szobrának megkoszorú
zása Felvonulás. Himnusz. A Bok
réta első száma. Szüret: bemutatja 
Váralja. Koszorukötés: Szeremle. 
Ének : előadja Magdikra Mihály kar
nagy vezetésével a Szeremlei Dal
árda. Fonó: Váralja. Szakácstánc: 
Szeremle. Ének : Szeremlei Dalárda. 
Kanászlánc: Váralja. Közöstánc: 
bemutatja a szeremlei és váraljai 
Bokréta. Énekel a Szeremlei Dal
árda. Szózat.

Belépődíj nincs. Müsormegváliás: 
180 P. 60, 40, és 20 fillér. A Bok
réta rendezősége közli, hogy rossz 
idő esetén az ünnepély elmarad.

Betiltotta a rendőrkapitány
ság a kocsi és járómüköxle- 
kedést a Katona Jozsef-utcá- 

ban.
A m. kir. rendőrség bajai kapi 

tánysága a belügyminiszter rendeleti 
alapján a Katona József utcában a 
forgalom rendjének biztosítása ér 
deliében az alábbi korlátozást ren
deli el :

URÁNIA
Május 7-én

Budapesttel egyiddben 
mutatjuk be

tary Baur és 
és PiemsBlanchar

A 
szerelem 

orvosa
A legszebb francia film 10 f.

Ezenkívül :

A nagyherceg 
pénze

Szenzációs vígjáték 10 felv.

Niradó.

11 ifrCfflffl 11 IlmfcMffll I infrCWli 11i

Ma nyílik meg a
Budapesti Nemzetközi Vásár

Siessen felkeresni. — Csak május 18-ig tart.
50 százalékot utazási kedvezmény 

a vásárigazolvány alapján.
Vásárigazolvány kapható : Baján Bank és Kereskedelmi R. T nál 

és a menetjegyirodában. Ára 2*80  P

A Katona József-utcában jármű I 
vei, kocsival, gépkocsival, kerék I 
párral, kézikocsival stb. áthajtani, 
illetve közlekedni tilos.

Kivételt képeznek azok a jármü
vek, amelyek az utca helyi forgal 
mát bonyolítják le. A korlátozás 
nem terjed ki a posta, orvosok, 
szülésznők kocsijaira, továbbá a 
mentők és tűzoltók járómüveire.

Az áthajtási tilalom megszegése, 
amennyiben a cselekmény súlyosabb 
beszámítás alá nem esik, 200 pen- ! 
gőig terjedhető pénzbüntetéssel bűn ■ 
telendő kihágást képez.

Ez a rendelet a közhírré tételt 
követő nyolc nap elteltével élelbe- 
lép.

Esztike, mint 
külpolitikus.

Esztike tegnap este lefeküdt, ősz- 
szetelle a kezecskéjét s elmondotta 
rendes esti imáját.

Az ima végén azonban valami, 
elmaradt a szokott imaszövegből s 
anyja figyelmeztette : „Esztike még 
valamit elfelejtettél elmondani."

A öt éves Esztike élénken tiltako
zott: „Nem anyám, nem felejtettem 
el semmit; a Jézuska meghallgatta 
imámat és véget veteti a háborúnak; 
most már nem kell ezért imádkozni."

A kis Eszti imája ugyanis teg
napig mindig azzal a kérelemmel 
végződött: „Jézuska ments meg
minket a háborútól!“

Esztike hallotta, hogy az abesszin 
—olasz háború véget ért s igy meg
állapította, hogy elmúlt a háborús 
veszedelem.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

I Május 9 én délután 3 órakor pénz
ügyi és jogügyi bizottsági ülés 

Május 10-én délután 4 órakor a 
Mészáros Lázár cserkészcsapat 
műsoros előadása a váiősi pol
gári fiúiskolában, 
a városházán.

Május 10 én d. u. 5 órakor BMTE 
—BSE bajnoki football-mérkő
zése.

Május 13 án délután 3 órakor kis
gyülés a városházán.

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

— Ma van VasMuQon az ovó- 
nógtyíilás. A Bácsbodrogvármegyei 
Által ános Tanító Egyesület Óvónő- I 
szakosztálya ma délelőtt Vaskuton 
folytatta le évi rendes gyűlését. A 
nívós gyűlésen Lázár János igazga
tó elnökölt, előadást tartottak Dem 
kó Erzsébet és Sólyomvári Márta 
bajai óvónők. Részletes beszámolót 
holnap adunk.

— Bácsalmásán a jövőben a fer- 
tőtieuitési dijakat nem szabják meg 
általány összegben, hanem a fertőt
lenítést annak kell fizetni aki kéri.

— Egy általános érdekű indít
vány a mezőgazdasági és qséplö- 
munkások védelmére. Péter Já
nos törvényhatósági bizottsági tag a 
megye közgyűlése elé egy indít
ványt terjesztett, amelyben a csép
lőgépeknél alkalmazott munkások 
munkaidejének szabályozására sza
bályrendelet alkotását és a mező
gazdasági munkások minimális mun
kabérének megállapítását kéri. Az 
általános érdekű üggyei az indítvá
nyozó kívánságára a legközelebbi 
megyegyülés foglalkozik.

— Gyakran visszatérő szék
szorulás, rossz emésztés, vastag
bélhurut, felfúvódás, oldalfájás, lég
zési zaáar, szívdobogás, íejnyomás, 
fülzugás, szédülés és lehangoltság 
esetén a természetes „Ferenc JÓZÍfif**  
keserüviz gyorsan megélénkitt a 
gyomor és a belek működését, az 
emésztést rendbehozza, megszaba
dítja az embert a kellemetlen érzé
sektől s tiszta fejet és nyugodt al
vást teremt.

— Ausztria Anglia 2:1. Szer
dán délután hatalmas közönség je
lenlétében zajlott le Ausztria és 
Anglia válogatott csapatainak fut
ballmérkőzése, amely az osztrákok 
győzelmével végződött.

— A Német hadügyminiszter 
rendeletileg megtiltotta a hadsereg 
tagjainak, hogy a francia, belga és 
csehszlovák határtól számított 5 
kilóméter széles körzetben egyen
ruhát viseljenek.

— Katymárröl lovatt vitt a vá
sárra Esfrid Ádátn gazda. Afeletti 
örömében, hogy a lovát 500 pen
gőért el tudta adni, szivszélhüdést 
kapott és meghalt.

— A román—magyar sportbé 
két tegnap megkötötték, melynek 
értelmében a két ország valameny- 
nyi sportágban lehetővé teszi spor
tolóinak érintkezését egymás verse 
nyein és mérkőzésein való részvé
telét.

— Hadrévit a Hungária játékosát 
| a prágai DFC szerződtette.

— Mussolini szabadonbocsátotfa 
a végső olasz győzelem kihirdetése 
után Drouíllet francia repülőt, a 
négus repülési szakértőjét, akit mint 
emlékezetes, Róma közelében kény
szerleszállása alkalmával elfogtak.

— Női beteg gyógyításánál a 
természetes „Ferenc József**  kese
rüvizet gyakran alkalmazzák, mert 
könnyén bevrh«íő, rendkívül enyhe 
hashajtó hatása pedig gyorsan és 
minden kellemetlenség nélkül be- 
követk ezik.

Laptulaidohoa:
0 r. « M ? I V t £ JS L.

Hirdetmény.
Baján 1936. évi május hó 8 án 

délelőtt 9 órakor Árpád-utca 12. 
szám alatt lévő hivatalos helyiség
ben különböző ingóságok (olajfest 
ménöek, óra, ékszerek, szőnyeg) a 
Kt. 306 § a alapién nyilvánosan
magánárverésen elfognak adatni.

Baja, 1936. május hó 6 án.

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

Érdeklődni lehet Ottenthál 
M É 51 á 5 y tulajdonosnál Kálmán 
király-utca 10. szám alatt.

cl fS 0
V asárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Cecil B. De Mllle
klasszikus filmalkotása

i

Cleopatra
| a klasszikus ókor legendás 
| szeielmi film 16 felv

fi második film :

A hindhu
| iándzsás

A legnagyobb filmszenzáció 14 
felvonásban,

Híradó.
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Autóbusz menetrend
Mohács Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé

esetleges

érkező vonatot. || induló vonathoi

Km. 1 Állomások 2

0 715 ii j'- Bácsbokod vasútállomás rk.
1

1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«

16 800 Gara községháza 13<°
24 82° Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 12“
48 925 V

érk. Mohács dudapart , id. 1215

Ezei 1 menetrend érvényes 1936. április 7-től.
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Egyszerű ceme-iiap
! Díszes
I Márvány mosaik-tap 

Faves,te (csempe)
I Meülach-lap

Kuígyürii 
CementCsövek
Cementvú yuk

Portiad jemeni 
Uttököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

S NAGY VÁLASZTÉKBAN
AtZ) S3 

cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEGJDWiYCSÁBR ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut é$ Társa
A Hsy. menatretMl HIRDETÉSEKET FELVESZ

A MYOMDAVÁLLALAT.

PLAKAT
REKLÁM

Fi.,.,

:.KB

| Érkezés II 0 n n a n ? ilás
D r c Hová? |perc

i
09 Gara ■ 40 1 fercegszántó

1 7 25 Ujdon .l>,,vár 5 I' 79 Gara

7 32 Nerce ,.^.4 20 Bátaszék, Sári, >>>ard.

40
Budape '.’.e: -.almás, Kiskunhalas

7 ■j, csaimas 5 31 Budapest. Csikéria

9 26 Pécs. Budi-pest 8 15 l xiomhuvár. Sárb<>x'.árd, 
Budapest

13 10
Budap

Bátaszék 10 « 
p

35 Ba saltnas. Kiskunhalas. 
Budapest

/3 48 Bácsalmás 9 i 50 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 20 l’> J.,, bovar 14 21 Bálaszék, l ’idombovár

/6 ■ 52 Pécs, Ki. 1 i'.z<-k, Ba,a 14: 25 Hercegszántó

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

/8 27 Hercegszántó 14 I 48 Gara

/8 30 Bpest, Kiskunhalas 15 ’ 55 Bátaszék. Sárbogárd. 
Budapest

19 58
ufdombová . Pécs.

Bátaszék 18 : 50 Bátaszék. Pécs.
Sárbogárd. Budapest

21 25
Budape 
Bácsaln

st. Kiskunhalas 
tás. Csikéria 22 00 Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

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

CUKORBETEGEKNEK
TRÉS FAR IN $XTmen,M

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

GVGM0R8ETEGEKHEK PVROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH ÓS 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.

Bf K O T El C Szénkereskedelmi
W C K I £ i3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavks köpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése elölt saját érdekében
kérje ajánlatunkat ’

Éjjeli 
misálawt tart 

reggel fél 8 óráig es 
vasárnap d. u. nyitva 
május 4-töi május 11-ig

Ur. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

raliéit 
sitóltassa 

Háté Lajos
férfi szabónál

(SugovkaparU

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, 2. szám.

IRODAI
es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


