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Kedvező változások a bajai 
menetrendben.

A megyei közigazgatási bizottsági 
üléseken sűrűn hangzottak ei kérel
mek a megyei vasúti menetrend 
megjavítása érdekében; a járások is 
sokszor kérték a menetrendek meg
változtatását.

Apatini Fernbach Bálint dr. főis
pán magáévá tette az elhangzott 
kérelmeket s eljárt az államvasutak 
igazgatóságánál, ahol sikerült is az 
óhajtott menetrendváltozásokat leg
nagyobb részben keresztül vinni.

Igen fontos Baja város és a baja— 
bácsalmási vonat mentén fekvő köz 
ségek szempontjából az a változás, 
hogv az eddig Bajáról—Bácsalmásra 
22 órakor induló vonat indulási ide
jét 23'55 re tolták ki. A baja— 
bácsalmási vonat mentén fekvő köz
ségek ezután részt vehetnek Baja 
város kulturéletében; látogathatják 
a színházai, mozikat; az éjfél előtt 
öt perccel induló vonattal még ha
zaérkezhetnek.

Reméljük ez a vonat élénkíteni 
fogja Baja város idegenforgalmát.

De fontos ez a közlekedés a ba- 
jaiak szempontjából is, mert ennek 
a vonalnak csatlakozása lesz a Bács
almásról 9 45 kor Budapestre Hala
son át induló vonathoz; mely reg
gel 8'48-kor érkezik Budapestre.

Ked.ező változása a menetrend
nek a Bajáról Bátaszék-Dombová- 
ron át eddig este 22’15 kor indult 
vonal indulási idejének 23'49-re 
való áthelyezése is.

Ez a vonat Dombóváron át reg
gel az eddigi 6 55 helyett 6'35 kor 
érkezik Budapestre. A menetidő je- . 
lentékenyen megiövidült; ennek a 
forgalomnak jelentékeny megnöve
kedése várható mert jóval korábban 
ér Budapestre a Halason át 23’55- 
kor induló vonatnál; sokan fogják 
ezt a vonalat használni, mert az 
államvasut biztosította a bajaiaknak 
azt a kedvezményt, hogy bár az ut 
U'idumbováron át 80 kilométerrel 
hosszabb, mégis csak ugyanannyi 
lesz, a menetdij, mint a Bácsalmás- 
Halason keresztül vezető útnak.

Megváltozik a délelőtt 10'35-kor 
Bácsalmáson át Budapesté induló 
vonat indulási ideje, amennyiben 
május 15 élői kezdve ez n vonat 
9 óra 55 perckor indul és Halason 
át az eddigi 15 20 helyett 14 37 
perckor érkezik.

I eljesitette a vasutigazgalóság a 
fürdőzők kényelmét szolgáló kérel
met is, amennyiben május 15 étöl 
kezdve az éjjeli vonatok kivételé
vel minden vonat m?gáll a Baja 
Dunafürdö állomáson ha fel vagy 
leszálló utasa jelentkezik.

Baja város idegenforgalmának eme
lése szempontjából rendkívül fontos 
a hétvégi jegyek engedélyezése 
Pécs-Baja viszonylatában. Eddig 
ugyanis csak Bajáról Pécsre lehe
tett hétvégi kirándulásra olcsó jegy
gyei utazni; május 15-töl kezdve a 
Pécsiek is jöhetnek Bajára vikken- 
dezni.

A jánoshalmai és bácsalmási já
rás közönségének azon kívánságát 
is teljesítette az. államvasutak igaz
gatósága, hogy a Budapestről 18’25 

I perckor induló vonattal, mely eddig 
I csak Haiasig közlekedett, közvetlen 
' kapcsolást kapjanak ; amennyiben 
i május 15-től kezdve uj vonatot in- 
' dit az államvasut Halastói Bácsal

máson át Bajáig.
A 2117 számú vonatpár ezután 

Jánoshalmáról 6 órakor indul és Ba- 
i jára ér 7’40 kor; vissza 14 19 perc

kor indul s Jánoshalmára 16 55 kor 
érkezik.

Nagy örömmel kell üdvözölnünk 
az államvasutak azon intézkedését 
is, hogy ezután a Baja—Bátaszék— 
Sárdbogárd vonalon ismét járnak 
majd a közvetlen kocsik. Újítás az 
is, hogy ezen a vonalon is lesz 
ezentúl egy elsőosztályu fülke is.

A Sárbogárd—Bálaszék—Baja kö
zölt közlekedő vonatok menetsebes
ségét növelni s ezzel az utazás ide
jét rövidebbé tenni azonban nem 
lehetett, mert bár a pálya elbírja a 
80 kméteres óránkénti sebességet is, 
de az egyéb technikai berendezések 
még nem alkalmasak a gyorsabb 
forgalmú közlekedés lebonyolítására.

Ezekkel a rendelkezésekkel nyug
vópontra jutottak azok a forgalmi 
kérdések, melyek egyébként nem
csak a megyei, hanem a városi köz 
igazgatási bizottság napirendjén is 
sűrűn szerepeltek.

Fernbach Bálint dr. főispán eré- 
lyével, agilitásával és összeköttetései 
révén az adott viszonyok közölt 
képzelhető legjobb megoldáshoz jut
tatta ezeket a kérdéseket, melyek 
hosszú évek állandó panaszait ké
pezték.

A főispán az egész rne^jre termére 
Síé akarja terjesztem az ebek vessettség 

eSieni védőoltását
Baja város közigazgatási bi

zottsága tegnap 11 órakor tar
totta ülését dr. apatini Fern
bach Bálint főispán elnökleté
vel. A közigazgatási bizottság 
ezúttal foglalkozott dr. Makray 
László gyógyszerész legutóbbi 
felszólalásával, melyben az 
ebeknek veszettség elleni védő
oltására hívta fel a figyelmet. 
Dr. Nagy Nándor főállatorvos, 
állategészségügyi előadó arról 
informálta, hogy ott ahol ez a

Niéw és fféfi hónap alatt 9245 pengő vám 
folsrt he a hajai dunai közuts hídon.

A naps bevételi
Múlt év december 16-án 

' adták át a forgalomnak a ba- 
' jai dunai közúti hidat. A hid 
i fontosságát bizonyítja, hogy az 
| elmúlt négy és fél hónap alatt 

a hidvámok összege állandó 
; és szembetűnően emelkedő 
tendenciát mutat.

Bencze Béla műszaki főta
nácsos, az államépitészeti hi
vatal vezetője tegnap tájékoz
tatta a város közigazgatási 
bizottságát a hidvám bevéte
lekről. Eszerint decemberben 
547, januárban 1607, február
ban 1781, márciusban 2572

A fegyver és muníció gyárak 
államosítása.

Az olasz-abesszin háború 
igazolja, hogy keletkezhetnek 
háborúk nagy nemzeti érde
kekből is, azonban ma már 
mind szélesebb rétegekben ver 
gyökeret az a meggyőződés, 
hogy a háborúkat a különösen 
a fegyverkezést szükségessé 
tevő háborús nyugtalanságot, 
egy kisded kapitalista csoport 
idézi elő, mely tökéit a fegy
ver és muníció gyártásba fek
teti bele.

A legtekintélyesebb angol 
és amerikai államférfiak részé
ről már sokszor elhangzott a 
kívánság, hogy a háborúban 

védőoltás már gyakorlatban 
van, az eredmény százszálalé- 
kos. Tapasztalták azt a pász
torebek kötelező védőojtásá- 
nál is.

Dr. apatini Fernbach Bálint 
főispán kijelentette, hogy ez
zel a kérdéssel intenziven akar 
foglalkozni s terve, hogy az 
ebek kötelező védőoltását a 
vármegye egész területére ki
terjesszék.

már 90 pengő.
és áprilisban 2738 pengő volt 
a hidvámokból befolyt összeg.

Az elmúlt négy és fél hó
nap tehát 9245 pengő hid- 
vámbevételt eredményezett.

Az előadottakkal kapcsolat
ban Weidinger Dezső földbir
tokos az iránt érdeklődött, 
hogy a megnövekedett forga
lommal remélhető-e a hidvá
mok leszállítása. Dr. apatini 
Fernbach Bálint főispán kije
lentette, hogy a hidvámuk le
szállítása már most megtörté
nik.

üzleti érdekeit kereső kapita
lizmus lehetetlenné tétele vé
gett a fegyver és hadiszergyár- 
tást állami monopóliummá kell 
tenni.

Ez az emberiség békéjét 
egyedül biztositó törekvésFran- 
ciaországban jutott első ízben 
közel ahhoz a lehetőséghez, 
hogy komoly kormányprogram 
legyen. Egy sajnálatos csupán 
az egészben, még pedig az, 
hogy épen a francia kommu
nista képviselők azok, akik a 
fegyvergyártást és fegyverke
reskedést állami monopólium
má akarják tenni. Ezzel a kis-



öAJZv-BACSKA 1936. május 9

Kalapot TfflVffiCJDfi Harisnyát
Ingei ■ M w SRi í fa n M Retikült

Nyakkendőt _ _ .R°wÍ?áIuL - - Combinét-nadrágot
Keztyüt REINHAR0T Hálóinget

divatcsarnokból Baja. — Tei. 118.

polgári elemek előtti, népsze
rűségüket óhajtják csupán 
emelni.

A gondolat elsőszülöttségi 
jogát azonban nem lehet a 
francia kommunista képvise
lőknek átengedni, mert a gon
dolat első sorban az Egyesült 
Államok azon bizottságában

Eric Phipps berlini angol nagykövet 
csütörtökön átadta Neurath báró német 
külügyminiszternek a brit emlékiratot.

Csütörtökön délelőtt Erik Phipps 
berlini angol követ átadta a brit 
emlékiratot Neurat báró német kül
ügyminiszternek. Az emlékirat szö
vegét nem hozzák nyilvánosságra. 
Mindössze annyit tudnak, hogy az 
emlékirat igen fontos diplomácia 
okmány, amelyet a külügyi hivatal

A mai családi élet széttagoltsága kiszorít ja 
az anyát otthonából—mondotta Lázár János 

igazgató-tanitó az óvónői szakosztály 
vaskuti közgyűlésén.

Koller Bella vaskuti óvónőt 30 Éves közszolgálata alkal
mából melegen ünnepelte az egyesület.

A Csonka Bácsbodrog vármegyei 
Általános Tanító Egyesület Óvónői 
Szakosztálya tegnap, csütörtökön 
tartotta Vaskuton rendes évi gyűlé
sét a községi kisdedóvó intézetben.

A gyűlésen résztvettek a bács 
megyei óvónők teljes számban: 
Gáti Ilona, Kalász Margit, Molnár 
Maliid, Sebestyén Mária, Bajtay 
Ernőné, Demkó Erzsébet, Török 
Margit, Ligeti Gizella, dr. Thuróczy 
Miklósné, Koller Bella, Nádas Gizi, 
Migyar Jolán, Horváth Ibolya, Far
kas Erzsébet, Magasrévy Jolán óvó
nők, továbbá a mélykúti, jánoshal
mai felekezeti ovódák kiküldöttei.

A vedégek sorában jelen voltak 
Szabó Sámuelné és Lázár Jánosné 
urhölgyek.

A bajai tanító egyesületet Novay 
Ferenc igazgató-tanitó, iskola kör
zeti felügyelő képviselte. Imgrund 
Béla vezetőjegyző a községi képvi
selőtestület élén jelent meg. 

merült fel, melyet a világhá
ború hadi gazdálkodásainak 
felülvizsgálatára küldtek ki.

A gondolat tehát polgári s 
reméljük valóban közeledünk 
ahhoz az időhöz, amelyben 
üzleti érdekből nem lehet há
borút viselni.

illetékes szervei máris alapos tanul
mányozás alá vettek. A kérdőív tar
talmát haladéktalanul közük Hitler
rel. A nagykövet a kérdőivet szó
beli magyarázatok kíséretében nyúj
totta át és rámutatott azokra a pon
tokra, amelyeknek a kormány kü 
lönös fontosságot tulajdonit. 

A hősük szobránál.
A gyűlést megelőzően Ternuno- 

vits József kórházi lelkész a vaskuli 
r. k. plébánia templomban szentbe- 
széddel egybekötött szentmisét ce
lebrált. Utána a községháza előtt 
álló hősök szobránál Lázár János 
ig. tanító, egyesületi elnök mondott 
magasan szárnyaló hazafias beszé
det, majd az egyesület nevében 
megkoszorúzta a szobrot.

Lázár János elnök beszéde.
Pontban 10 órakor nyitotta meg 

a gyűlést Lázár János elnök a köz
ségi kisdedóvó intézetben. Tartal
mas beszédben ismertette az óvónői 
egyesület célkitűzéseit. „A mai élet 
bizonytalanságában — mondotta 
Lázár János elnök — még nagyobb 
teher nehezedik az óvónőre. Ma a 
megcsonkított Magyarországon csak 
a nemzeti öncéluság, nemzeti és 
lelki közösség jegyében kell dolgoz
nia minden óvónőnek, mert a ma-

' gyár lélek ereje csak igy tudja majd 
I visszaadni hazánkat. Már kisgyer- 
| mek korában kell beleoltani a nem- 
| zeti eszmét minden magyar gyer- 
i mekbe, hogy ez necsak felnőve, de 

megacélozva tudjon küzdeni a reví
zióért. A családi élet terhei kisza
kítják az anyát otthonából és ma 
vannak édesanyák, akik még csonka 

! nevelést sem adhatnak gyermekeik- 
j nek. Épen ezért pótolnunk kell ezt 

a gyakran előforduló hiányos neve- 
í lést és minden óvónőnek a nemzeti 

eszme hőseivé kell lennie.
Gyakorlati tanítás.

A szépen felépített, tartalmas be
széd után a modern és gyakorlati 
ovoda tanításnak bájos képe volt 

1 a vaskuti kisdedővó növendékeinek 
' szereplése. Az óvónőjük ügyszere

tetét bizonyítva megkapó kedves
séggel párbeszédeket, kis jeleneteket 
és egy katonásdi játékot mutattak 
be. Mondanunk sem kell, hogy a 
kis szereplőknek igen nagy sikerük 
volt.

Demkó Erzsébet bajai óvónő 
megkapóan kedves előadást tatott a 
lapdáról. Igazi mintatanitás volt. 
Majd Sólyomvári Márta bajai óvónő

Bácsmegyében és Baján is folyton javuló 
tendenciát mutat az adóbefizetések 

állapota.
Baja városnál a javulás szembetűnő. — A Posztógyár 

üzembehelyezésánek az eredménye.
Bácsbodrog vármegye közigazga

tási bizottságának legutóbbi ülésén 
dr. Radetzky Ágost pénzügyigazga
tónak az áprilisi adóbefizetésekről 
adott beszámolója az érdeklődés 
központjában állott.

A pénzügyigazgató jelentésében 
azt az örvendetes tényt szögezte le, 
hogy Bácsmegyében az együttesen 
kezelt közadókban a befizetések 
mindig kedvezőbb képet mutatnak. 
Az idei áprilisban a befizetés 50.260 
P volt, mig az elmúlt éviben 48252 
P, tehát a javulás 2008 P.

Ha pedig az idei év első négy 
hónapjának eredményét vesszük, 
554.806 P áll a múlt évi 502.760 
P-vel szemben, vagyis az idei befi
zetés 52045 P-vel jobb a múlt 

„Jutalmazás és büntetés" címen 
tartott ügyesen összeállított, kime
rítő felolvasást.

Alelnöki jelentés.
A múlt évi jegyzőkönyv felolva

sása és hitelesítése után Kalász 
Margit kiscsávolvi óvónő ügyvezető 
alelnöki jelentését olvasta fel. Saj
nálkozással állapította meg, hogy a 
közegészségügyi hatóság évente egy
szer látogatja meg az ovodát.

A tisztujitás.
A tárgysorozat utolsó pontja a 

tisztujitás volt. A közgyűlés párat
lan lelkesedéssel ismét az. eddigi 
tisztikart és elnökséget választotta 
meg, annak jeléül, hogy működé
sűk minden tekintetben kielégítőnek 
találja. Az egyesület elnöke ismét 
Lázár János ig. tanító, ügyvezető 
alelnök Kalász Margit óvónő, jegy
ző Sebestyén Mária óvónő lelt.

A gyűlést bankett követte, me
lyen a késő délutánig maradtak 
együtt a megjelentek igen jó han
gulatban. A banketten melegen ün
nepelték Koller Bella vaskuti óvó
nőt 30 éves érdemekben gazdag 
közszolgálata alkalmából.

í évinél.
A befizetés áprilisban a forgalmi

adókban és illetékekben is jobb 
volt. Most 56 357 pengő folyt be, 
tavaly áprilisban 43.468 pengő.

Még előnyösebb a befizetési kép 
Baja városnál. Itt az együttesen 
kezelt közadók április havi befize
tésének eredménye 39.090 pengő, 
tavaly 34.447 pengő volt. Az esz
tendő első négy hónapjában az idén 
befolyt 245.615 P, tavaly 217.332 
pengő. A javulás tehát az évi elő
írásnak mintegy 3 százaléka. For
galmi adókban és illetékekben be*  
folyt az idei áprilisban 66.083 P, a 
múlt éviben 39.572 pengő. A javu
lás tehát az általános forgalmi adók
nál is mutatkozik, ami föképen a

Minden múlandó,
Az Ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. ______

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsóbet 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 bosszankodást pontatlanul járó Érájával.

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |*rő férfi és nOI karérék 2 évi létéfléssal mér 6 pániétól,

és brilkánsköveket a legmagasabb áron vesrek.
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Bajai Posztó- és Takarógyár üzem
behelyezésével magyarázható s igy 
ennek következtében a tavalyihoz 
viszonyítva mintegy 20.000 pengő 
a többlet.

Megünnepelték 
Izegeden az ellenfor
radalom elindítását.

Ma van 17. évfordulója annak, 
hogy a szegedi tényleges és tarta 
lékos tisztek megszállták a 46-os 
gyalogezred laktanyáját, lefegyverez
ték a vörös őrséget és ezzel meg
indították az ellenforradalmat. Az 
évforduló alkalmából vitéz nagybá 
nyai Horthy Miklós kormányzó tisz
teletére Szegeden nagyszabású ün 
népségét rendeztek. Az ünnepség 
egyik szónoka Tóth Imre kormány
főtanácsos, ügyvéd volt, aki beszé
dében méltatta a mai nap jelentő 
ségét és arról az ellenforradalmi 
megmozdulásról beszélt, amelyben 
Gömbös Gyula miniszterelnök, Koz
ma Miklós belügyminiszter és Uz- 
dóczy Zadravecz István ny. tábori 
püspök is résztvettek.

— Emésztési gyengeség, vér
szegénység, lesoványodás, sádadtság, 
mirigybetegségek, akcémák, íurun- 
kulusok eseteiben a természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz gyor
san szabályozza a belek annyira 
fontos működését és a vért bizto
san felfrissíti.

URÁNIA
Május hó 9-19-11.

Három Órás műsor!

Eszményi 
férj

Főszerepben:

Brigette Helm, 
Kari Ludwig Diehl 
Georg Alexander

Ezenkívül:

Anny Ondra
ezidei első filmje

Nagytaka
rítás

Szellemes vígjáték 10 fel*.

Híradó.

Színes munkaprogramot dolgozott ki 
az idei évre a városi mérnöki hivatal.

Épül a járványpavillon és a kamarásdunai halcsarnok.
A városi tiszti mérnöki hivatal 

nagyszabású munkaprogramot dol
gozott ki az idei esztendőre. Nagy 
András műszaki tanácsostól infor
málódtunk, hogy a munkatervből 
mit fognak megvalósítani.

Még e hónapban befejezik a ka
marásdunai halcsarnok felépítését. 
A csarnok munkálataival már meg
lehetősen előrehaladtak s a jelzett 
időnél előbb is elkészült volna az 
épület, azonban sok nehézséget je
lent az a körülmény, hogy a cél
nak megfelelően az egész csarnokot 
vasbetonból készítik.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

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 városi 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.

— Egy uj városi bizottság. A 
városi közalkalmazottnak szabály
szerű elbánás alá vonását előkészítő 
bizottságba a főispán lendes tago
kul kinevezte dr. Makray László 
gyógyszerészt és dr. Reiser Péter 
ügyvédet. Póttagok dr. Major Jó
zsef ügyvéd, Szilágyi György mozi
tulajdonos.

— Az egészségügyi bizottság 
tagjai. A város törvényhatósági bi
zottsága az egészségügyi bizottságba 
egy gyógyszerész, egy mérnök és 
egy építész tagot küldött ki. A bi
zottság tagjai dr. Geiringer János, 
Galambos Jenő és Nagy András.

— Eljegyzés. Fazekas Irénke és 
Sziklai Márton ékszerész jegyesek. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Zsúfolt a józsefvárosi iskola. 
A józsefvávosi állami elemi iskola 
zsúfoltsága tanügyi és egészségügyi 
szempontból már eddig is éreztette 
kihatását. Dr. Zá ányi Andor városi 
tisztifőorvos a város közigazgatási 
bizottsága előtt adott jelentésében 
megállapította, hogy az iskola túl
zsúfolt, a tantermek és a padok 
száma nem áll arányban a növen
dékek létszámával.

— Aki sokat evett vagy ivott 
éS rOSSZUl érzi magát, annak egy 
pohár természetadta „Ferenc JÓZief**  
keserüviz igen gyorsan és alaposan 
kitisztítja a gyomrát és a beleit és 
felfrissíti egész szervezetét I

Második hete épül a közkórház 
átalakításra szánt járványpavillonja. 
Ha tovább is a megkezdett tempó
ban tudnak dolgozni, akkor ezzel a 
munkával is hamarosan elfognak ' 
készülni. Jelenleg a falazásoknál | 
tartanak.

A kiscsávolyi templomtér kerítése j 
is már nagyrészben felépüli.

A hajóállomásnál elhelyezett áru- • 
bódét a Flórián-utca alsó szaka
szára fogják kitelepíteni. Ez azért 1 
történik, mert a bódé mostani he- , 
lyén a bérlőjének úgyszólván semmi ; 
jövedelmet nem biztosit.

— Csak szórványosan fordultak 
elő járványos betegségek Bács- 
megyében. Dr. Gósy Ferenc Bács- I 
bodrog vármegye tiszti főorvosa leg
utóbb igen örvendetesen nyilatko
zott a közegészségügyi állapotokról. 
Bácsmegyében a fertőző betegségek 
száma — mondotta a tiszti főorvos 
— az előző hónaphoz képest ör
vendetesen csökkent. A járványos 
betegségek száma alig számbave- 
hető. Titusz öt, diftéria hat, vörheny 
hét, kanyaró huszonnégy szövőd
ményes influenza hét, vérhas egy, 
gyermekágyi láz három, tüdővész 
négy és trachoma öt esetben fordult 
elő. A szórványosan előforduló 
hevenyfertőzési esetek különös in
tézkedést nem kívántak.

■— Elveszett egy pénztárca pénz 
tartalommal. A rendőrség felhívja a 
megtalálót, hogy a törvényes követ
kezmények terhe alatt az állam
rendőrkapitányságra szolgáltassa be.

— Találtak egy pár keztyüt. 
Jogos tulajdonosa, kellő igazolással 
az államrendőrkapitányság 52 számú 
helyiségében a hivatalos órák alatt 
átveheti.

— Blum szocialista pártvezér 
vállalja a külügyi tárcát, Írja az 
Echo de Paris. A legtöbb lehetőség 
amellett szól, hogy Paul-Boncour 
lesz a miniszterelnök, de emlegetik 
még Bonnet és Herriot nevét is.

— Az állástalanság legújabb
I áldozata. A budapesti Elektromos 

Müvek igazgatósági épületében Pá- 
kozdy István 27 éves érettségizett 
magántisztviselő, miután már egy 
évtizede állásnélkül van, revolverrel 
főbelőtte magát. A szerencsétlen 
fiatalember az Elektromos Müvek
hez akarta beadni kérvényét, de 
természetesen eredménytelenül. Az 
újabb kudarc miatt a fiatalember a 
halálba menekült.

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

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

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

HARRY BAUR
és

SZILAGYI GYÖRGY.
Amilyen verhetetlen nagy művé

sze Harry Baur a filmjálszástiak 
epen olyan művésze S-ilágyi György 
a mozi igazgatásnak. Mi bajaiak iga
zán büszkék lehetünk reá. Ha a 
tegnapi pesti lapokat kezünkbe 
vesszük azt olvassuk, hogy a pesti 
mozik premierként mára hirdetik 
világsikernek a tegnapi és tegnap
előtti bajai előadást. Azt hisszük, 
hogy ezek után nekünk már sok 
mondani valónk nincs és csak egy 
és pedig az, hogy Szilágyi György 
művészi érzékében és vezetésében 
mindig megbízhatunk és bármikor 
bátran megnézhetünk minden előa
dást, meri aki ezt a két elmúlt elő
adást látta az. velünk együtt a leg- 
igazabban csak gratulálhat Szilágyi 
igazgatónak és mindenkor büszke 
lehet a bajai Uránia mozi világvi
szonylatban és magas nívójára, 
őszintén sajnálunk mindenkit, aki 
egy gyönyörű film megtekintését 
elmulasztotta. dr.lp.

Laptulajdonos:
Oí. KM É2V LEHEL.

corso
Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Cecil B. De Miile
klasszikus filmalkotása

Cleopatra
a klasszikus ókor legendás 

szerelmi film 16 felv.

A legnagyobb filmszenzáció 14 
felvonásban.

Híradó.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

7-től.

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

Kin. 1 Állomások 2

0 715 in {*•  Bácsbokod vasútállomás érk.
A

1425
3 725 Bácsborsód 1415

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 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 12-10

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha- f. m. 1225
48 925

v
érk. Mohács dudapart i d. 12*5

esetleges
menetrend érvényes 1936. április 

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de 
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget, nem vállalok.

Szujer János autóbusz, vállalat
CSÁTALJA 70.

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

g NAGY VÁLASZTÉKBAN 
ex 
a 
03

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement *
Uitököi fehér cem. |||
Elszigetelő lemez 11

Kátránypapir és minden más építőanyag w
LEGlliTÁNYOSABB ÁRBÁN KAPHATÓ

i GrMut és Jársa c-e-^^oa J
A Máv. menefreíid:

Érkezés Honnan? Indulás H 0 v á ?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest !

7 40
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 31
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

Q 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest. Sárbogárd. 

Bataszék 10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/3 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

/6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

18 03 Ga ra 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas - 55 Bálaszék. 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 0!
Bátaszék, Ujdombovár, 

P>udapest

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN g‘^?.,;,'nen,M

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. rn. 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. Cím 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

w É ® T K? C Szénkerejkedeími
W tS ül E 3b Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dmatavks kőpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdedében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

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

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
0 SIYÜMDAVÁLIALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

I ruháét
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


