
ms. mijus 10. Vasárnap Ára 8 Mér. IV. évfolyam 108. mml

BAiA-BACSKA
Szerkoaxtőnég én kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Felelős sserkesstfi és felelős kiadó •

Or. KNÉZY LEHEL
Helyben negyedévre 6 pengd
Helyben egy hónapra . 2 pengi

clűfizetEsi Arak :

Mozduljon meg 
egész Baja 
társadalma.

Országos hullámokat ver a 
revízió után való törekvés. 
Legutóbb a Budapesti Ügyvé
di Kör tartott választmányi 
ülést, amelyen elhatározta, 
hogy még a folyó hó folyamán 
revíziós nagygyűlést tart, mely
re nemcsak az összes magyar
országi ügyvédeket hívja meg, 
hanem valamennyi osztály hi
vatalos és társadalmi szerve
zetét. Ezen a gyűlésen a ma
gyar jogászság akar különös
képen tiltakozni az ellen a 
francia terv ellen, mely ki
akarja mondatni a nagyhatal
makkal, hogy huszonöt évig 
senki se hozhassa elő a reví
zió gondolatát.

A kisantant államai gyülé- 
seznek körülöttünk ; nekünk 
sem szabad tétlenül marad
nunk. Lehet, hogy az abesz- 
szin-olasz viszály nyugvópontra 
jutása után nyomban a Duna- 
medence problémáira kerül a 
sor s akkor aktuális lesz a 
revízió. Ezt kül- és belpoliti
káiig előkészíteni minden em
ber kötelessége.

Ha lehet egy erőteljes kül
földre is elhangzó revíziós ki
áltással kell Európa figyelmét 
a magyar problémára terelni. 
Magától nem történik semmi. 
Mindent ki kell harcolnunk.

A történelem géniusza nem 
pihen. Olaszország gyarmatok
hoz jutott; de előttünk áll 
Németország gyarmati igényé
vel. Kérlelhetetlenül kopogni 
fog az ajtókon s ha nem hall
gatják meg ; nem marad szá
mára más kiút, mint terjesz
kedni Európában arra, amerre 
lehjt.

Ezt az időpontot kell meg
előznünk reviziós törekvése
inkkel.

A Move és Turul megmoz
dulása helyes, de ezt a revi
ziós tüntetést Baja egész tár
sadalmának kell megrendezni.

Ott kell lenni a tüntető nép
gyűlésen mindenkinek osztály, 
felekezeti és társadalmi kü-

Junius végével valamennyi jugoszláviai 
menekült eltávozik Bajáról.

A kormány a jugoszláv kormánnyal tárgyal a kiutasítottak 
visszatérése ügyében.

Ismeretes, hogy a magyar kor
mány tárgyalásokat folytat a ju
goszláv kormánnyal a másfél esz
tendőnek előtte kiutasi ott magyar, 
de jugoszláv illetőségű családok visz 
szatelepitése érdekében.

Bácskát és Baját is közelről érinti 
e kérdés, mert Baján még mindig 
tizenhat család, vagyis számszerint 
hatvan főnyi ember él, akinek ideig
lenes elhelyezése a társadalom, il
letve a város feladata.

Most autentikus forrásból úgy 
hírlik, hogy junius végével sikerül 
a meneküllügy végleges rendezése, 
vagyis addig valamennyi, az 1934

Graziani bevonult Harrarba.
Angliában az abesszin üggyel kapcsolatban 

a Baldwin-kormány közeli bukásával számolnak.
Graziani tábornok csapatai 

Dzsidzsiga elfoglalása után pén
teken reggel bevonultak Har- 
rarba. Az olasz csapatok be
vonulása előtt a városban rab
lóbandák gyilkoltak és foszto
gattak, épen úgy mint az 
abesszin fővárosban. Harrar 
nagyrésze lángokban áll. Az 
olasz csapatok teljesen helyre
állították a rendet.

A menekülő négus pénte-

A kisantant államokat most csupán a közöt 
revízióellenes hangulat tartja össze.

Jugoszlávia Magyarország követeléseivel szemben nem oly 
merev, mint Csehország és Románia.

A lengyel sajtó legnagyobb részé
nek mai számában foglalkozik a 

I kisantant krízisével.
A kisantant államokat most csu

pán a közös revizióellenes hangulat 
tartja össze. Jugoszlávia Magyaror- 

lömbség nélkül.
Komoly és méltóságteljes 

legyen a tüntetés, hogy erő
sítse külföldi barátainkat s bi
zalmat keltsen a megszállt 
területeken szenvedő testvé
reinkben.

decemberében Magyarországra me
nekült magyar visszatérhet ottho
nába.

Ha a terv nem sikerülne, azaz a 
menekültek nem tudnának vissza
térni otthonukba, a belügyminiszté
riumban kezelt társadalmi alapból 
fognak nekik végsegélyt nyújtani és 
annak segítségével távoznak Bajá 
ról, hogy az ország valamely más 
részén egzisztenciát teremthessenek 
maguknak. A Baján élő menekül
tek ugyanis többnyire iparosok és 
ittlétüket máris megérzi az amúgy 
is rossz helyzettel küzködő b jai 
iparosság.

ken délelőtt 11 órakor Haifá
ban partraszállt.

Angliában egyébként az 
abesszin üggyel kapcsolatban 
a Baldwin-kormány közeli bu
kására számítanak. Angol kö
rökben egyre tért hódit az a 
felfogás, hogy a kibontakozás 
egyetlen helyes útja az Olasz
országgal való helyes megegye
zés.

szág követeléseivel szemben nem oly 
merev mint Románia és Csehország, 
mivel a magyar reviziós mozgalom 
kevésbbé érinti az országot. Jugo
szlávia nagy rokonsz.envvel tekint 
Lengyelország szándékára, hogy a 

dunai kérdés megoldására törekszik. 
Ilyen körülmények között Francia
ország nehezen számíthat politiká
jának a kisantant részéről való tá
mogatására.

Egy olyan politika, amely csupán 
Magyarországtól való félelmen alap
szik, nem szilárd alap. Az egész 
biztonsági rendszert át kell építeni 
és erre égető szükség van.

Elismerő oklevelet 
kapott két bajai 

iparosmester az Ipar
testületek Országos 

Szövetségétől.
Az Ipartestületek Országos 

Szövetsége kitüntetésben ré
szesített két ismertnevü de
rék bajai iparosmestert.

A kitüntetett iparosok Bugyi 
Mihály fazekasmester és Wa- 
genblatt József asztalosmester, 
akik a Szövetségtől elismerő 
oklevelet kaptak.

A kitüntetést a Szövetség 
megkíildötte a város vezetősé
gének. Az átadás ünnepélyes 
keretek között fog megtörténni.

Mit jelentett a tan
felügyelő a város 

tanügyi helyzetéről.
Dr. Ortay József kir. tanfelügyelő 

Baja város áprilisra vonatkozó tan
ügyi helyzetéről a következőket je
lenti :

A vallás és közoktatásügyi mi
niszter a bajai községi iparostanonc 
iskola részére az 1935—36. tanévre 
3800 P. államsegélyt engedélyezett.

A tanfelügyelő április folyamán 
meglátogatta a bajai izr. a baja- 
szentistváni római katolikus és a 
baja-szentjánosi állami el. iskolákat.

Betegszabadságon van Bellosits 
Flóra szállásvárosi áll. segédtanitó- 
nő. Helyettesítéséről megfelelően 
gondoskodás történt.

Végül jelenti, hogy a vezetése 
alatt álló kir. tanfelügyelői hivatal 
április hó 28-án a bajai takarék
pénztár épületében levő uj bérhelyi- 
ségébe átköltözött.

— Uj terroristssztrvczet nyo
mára bukkant a varsói rendőrség. 
Eddig több mint 100 embert tar
tóztattak le.
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A saOMr.
Nem ízléses dolog saját ügyekkel 

Untatni az olvasó közönséget, de 
néha mégis kény k n vele az em
ber. Nem ízléses külör ösen akkor, 
amikor a per még folyama.b<n van 
s a bíróság hivatott dönteni a vitás 
kérdésekben.

Nem is reflektálunk a tárgyalás 
során történtekre, csak tárgyalás 
befej zése után a tviemb-m történt 
azon „felelős sz kesziö" kijeién 
tésre terünk vissza, amikor arra a 
bizonyos megyeház < iölli jelenetre 
hivatkozással i>m?ieltí- mg a „fele 
lős szerkesztő ur“ azon kijelentését, 
hogy „alig tudtam magam visszatar
tani, hogy össze ne törjem."

lm? az. elicnz ' i Vezérpolitikus 
bajai lapszerkesztő, aki folyton kor
mánypárti tenorról 1- -/él. bírósági 
ler niiben ismétli meg azon kijelen
téséi, hogy alig ludt t magát vissza
tartani attól, hogy a más politikai 
felfogáson I -vöt „össze ne törje."

Einye I Ejnye ! Ily«-n nagy nyilvá
nosság eiő'.ti beismerés (alán még 
sem használ sokat a kisgazdapárt
nak.

A tettlegessé g még a falu népe 
előtt is visszatettsző; a városban an
nál inkább.

Igazári érthetetlen !
A Független Magyarság május 

hetediki számában nyíltan megírja : 
„A Népét csakugyan nem szereljük." 
Hát kérem rendben van; de mért 
fáj akkor annyira a feje a Népért?

Ez az összetörési história nem 
nagyon használ a kisgazdapártnak; 
ludd fájjon a mi fejünk is egyszer 
a kisgazdapártért is.

Egyébként mi arról igazán nem 
teli- tünk, hogy az. általános válasz
tás nem ugv sikerült Bácskában, 
ahogy a kisgazdakörökben elkép
zelték.

Persze szép lett volna három kis
gazdaképviselő. kisgazda főispán és 
akkor talán a Független Magyarság 
felelős szerkesztője lett volna Buda
pesten a sajtófőnök.

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

Az új sajtótörvény.
Az uj sajtótörvény javaslata 

készül s nemsokára a képvi- 
selőhaz ele is kerül.

Az uj sajtótörvény megfogja 
ritkítani a vidéki lapok létszá
mát, m« rt csak az újságírói 
kamarához tartozó újságírók 
dolgozhatnak majd a lapokb n 
s a kamara által meghatáro
zott minimális fizetési kaphat 
jak a kiadóktól. Ezek a fize
tések természetesen aligha

Marató Piroskái, a bajai háziasszonyok 
rémét a szekszárdi ügyészség 

letartóztatta.
A bajai törvényszéken gyakran 

szerepelt különböző lopási ügyekből 
kifolyólag Maraczi Piroska cseléd
leány. A csinos tolvajoő előszerel 
tel fosztogatta végig a különböző 
uricsaládokal. Legutóbb is 2 hónapi 
fogházbüntetését töltötte ki a bajai 
fogházban. Az "Imult napokban sza-

Rejtett a pénteken
megmlott Budapesti Nemzetközi 

vásáron.
Már az első napnn is hatalmas tömegek nézték meg a 

kiállítást.
(Budapesti

Pénteken reggel ünnepélyes kül
sőségek között nvilt meg a Buda
pesti Nemzetközi Vásár, amely ka
puit a nagyközönség részére pénte
ken délben tánták fel. Percek alatt 
hatalmas tömegek lepték el a vá
sárváros óriás területét és kedvlelve 
gyönyörködtek abban a csodálatos 
és merőben újszerű panorámában, 
amelyet ez az idei vásár nyújt.

Minden lépten nyomon újabb 
meg újabb szenzációk fogadják a 
látogatókat, akik nem is sejlik, hogy 
milyen meglepetések, milyen rejtett 
szenzációk várják.

A miniszterelnök luxus motoros 
szalonkocsija mellett — például — 
tribünt épitettek, hogy mindenki 

i lesznek kisebbek 250 -300 
pengőnél s igy csak a jól meg
alapozott vidéki lapok bírjak 
majd eltartani a szerkesztősé-

| geket.
i A szociális igazság ereje ér

vényesül majd a hírlapíró'' ja- 
j vára, akik viszont minimális 
, jövedelmük révén több füoget- 
I lenséget élveznek majd az 
1 írásban.

i badult ki és egy kis kirándulásra 
i átment Sz.ckszárdra, ahol megérke

zése után azonnal „munkába" állt. 
A szekszárdi rendőrség azonb m el
fogta és máris átadlak a szekszárdi 
ügyészségnek, ahol legújabb lopásá 
ért vonják majd felelősségle 

tudósítónktól.)
| megnézhesse ennek a remekműnek 
' kényelmes belsejét is. A kocsi kö 

zelében van a „Lél bar" ahol a lég 
raffináltabb ittlkeverékeket szolgálja 
ki egy ördöngős automata. Borra 
való persze nincsen. A légvédelmi 
pavillonnál egy valódi légvédelmi 
ágyú áll s arról nyugtat meg, hogy 
a légitámadásoknak igen hathatós 
ellenfegyvere is van már. Az óriási, 
kétezer személyt befogadó divatrevü 
színházban naponta két előadást 
tartanak. Egy-egy előadás három 
óra hosszáig tart anélkül, hogy egy 
és ugyanazt a divatcsodát kétszer 
vonultatnák fel. A hölgyek kitörő 
örömmel vették tudomásul, hogy 
nyomban a helyszínen, a revüszin-

ház. titkári hivatalában megrendel 
i hetik az: .■ ruhát, cipőit vagy kala

pot, amely a divalrevíin megnyerte 
tetszésüket. .Azonnal mértéket vesz
nek a megrendelőtől, akinek —• ha 
vidéki - - még irt tartózkodási ide 

I jí .dalt búd p -síi lakásár;! -zállitják 
le a megrendelt divatcsedát.

Hatalmas sikere van magyar 
falunak is. Egy magyar f u főterét 
építették fel csr d 1 h •• n >s ebben 
a romantikus keretben vonult fel az 
egész magvar népművészei cs az 

, ország minden népviselete káprá- 
, zatos -o biekb. j., t<\öny-'u ,'j formák- 
■ bán.

Tizenkét külön vonatot jelenlet- 
; lek be eddig Európa legtávolabbi 
I országaiból is és a vasát iránt ak- 

kora az érdeklődés, hogy már na- 
I pok óta miid- 'i vonat zsúfolva ér- 
; kezik Budapelre. Maga Budapest 
j hali ti .n s/ivelye*s<'ggel  fogadja a 
! vendégeket, akiknek úgyszólván 
i személyes szolgálatára áll mindenki. 
1 És mindenki a vásár hatalmas síké- 
, réröl beszel, amelv mirdev, ben be- 

vá’tolla a hozzáfűzött r- menyeket.

Péss ünnepi Héttel 
emlékezik meg a tö
rök uralom tóé 
felszabadulás 250 
éves forcSalőjáróB.
Az 1936. évi Pécsi Ünnepi He

tet június 10 - 22 ig terjedő időben 
fogják megtartani.

Az ünnepi hét keretében méltó 
külsőségek között ünnepli meg Pécs 
város a török uralom alól történt 
felszabadulása 250. évfordulóját.

A tervezett ünnepségek sorozatát 
folyó évi junius hó 10—14. napjain 
Liszt Ferenc u. n. esztergomi, tu 
lajdonképtn azonban még pécsi 
püspöksége idején Scitovszky Já
nosnak, a későbbi hercegprímásnak 
felajánlott pécsi miséje zenéjével 
Ujházy György Missa Sollemnis cí
mű liturgikus drámájának a pécsi 
Dóm téren való bemutatásával nyit
ják meg.

A budapesti Nemzeti Színház 
művészein kívül a 120 tagú zene
kar, a 400 tagú énekkar és 300

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 bosszankodást pontatlanul járó órájával 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi Jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek
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a 111 
fogadása, a Pécsi Ath 

fenáliásának 
t endezendő 
és vizipóló 

jlimpiai váló 
trsenyek. a Pécsi Lówr env

Üti-

né>naszereplő is közreműködik a 
liturgikus drám. •■•iöidásan.

Az ünnepi hét műsorán szerepel 
ez.vnkivül a Pécsi Képzőművészek 
és Míibará ok Társságának tárlata, 
az Egyetemi Könyvtár itiblio.iaphiai 
kiállítása, egy pi csbarauyai népmű
vészeti kiállítás, egy Zsolna y kerá
miai kiállítás, a P cs B irányai Egész 
segpolitikai Társaság kongresszusa 

kiállítása, éi Magyar Touring Club 
rendezési ben a 111 Pilo'a piknik 

vevőinek i 
lélilmi Club 50 éves 
fordulója alkalmából 
sporton népségek, unó 
versenyek, di ■> torn >, 
gató> 
Egyesület rendezésében lovas 
nepélyek, versenyek é.s jálé ok.

A ken ■sked e!< rntjgyi miniszter az 
ünnepi h t Variaméra az ország bár 
mely részéből Pécsre és vissza 50 
s'ázalék >s vasúti kedve mányi en 
gt delye. élt.

\ m. kir. Államvasutak igazgató 
sága az ünnepi hét aialt ünnepi 
gyorsvon, tok (75 ■■ kos i.-c.
\ nnyel) indítás helyezte Icilá- 
I. sba. Ezen vonalok menetrendjét 
is még idejekorán |< púk közöm'. 
Pécs szab, kit os id g mfoig ilmi 
irodája gondoskodik ;.z utazó kö
zönség kifogástalan ellátásáról.

— Mindan miHisxft»r;umban sta
tisztikát kc-szit.m»-k a ti>ztvilelőkről, 
illetve a közszolgálatban levő fele 
ségükről s mindazokat végelbánás 
alá vonják, akiknek férjük magasabb 
fizetési osztályban van, nvugdij-izzák.

Vasárnap

Főszerepben :

Ezenkívül: A második film:

Híradó

Anny Ondra
ezidei első filmje

Cecil 8. Be Mille
klasszikus filmalkotása

Cleopatra
a klasszikus ókor legendás 

szerelmi film 16 felv

A hindu 
lándzsás

A legnagyobb filmszenzáció 14 
felvonásban.

Három árás műsor !

£SZ®éffl?H

Rrigetta Helm, 
Kari Ludwig Diehl 
Georg Alexander

Nagytaka 
ritás

Szellámes vígjáték 10 felv.

v I j •<>

a

C' < f !>’ ‘SZCSÍipíit 

városi p il

Bajai kisnaptár.
10-én délufói) 4 órakor 

Mészáros Lázár < 
míi^oros előadási 
gáti fiúiskolában, 
a városházán.

Május 10 én d. u. 5 ór kor BMTF.
BSE bajnoki foolball m" kő 

zése.
Május 13 án < 

gyűlés a
Május 14 én (

záró szám:
rosházán.

délután 3 órakor kis
városházán.
délután 3 órakor 
ladás közgyűlése a v

a
va-

— i\ varrógép . linden ház nél 
külözh'>tei l«*n  bulord-rabja. Sok 
munkát ím. I vel«*  a há zikisasszony, 
d - csak ha Torpedó .>>. rófonállal 
dolgozik, inért az nrn> s.akad és 
szép egyenletes, tartós varrás bizto

Két hatalmas fim 
műsorban

Hereföld

VI

— Étvígyfalanságitál, gyomor 
huratnal, g ; i,.n . 'áznál, bé!re- 
k d sriél, emésztési \ liv-ó-mél, 
anyagcsere/. varokról. c .mii kiölés 
nél es bőrvis'kelés ml :■ • in z.vle-; 
„Fércnc. József**  k< •. uh: rendbe 
hozza a gyomor f a u-lek műkő 
dósét s m-gs-’b di'ja • irs’H :» ( 1 
gytiii’D'lél I in li . i ■ an'.a. '.'ól.

— A frúrházbizottság ülése. 
Május 12 én d '1* iő*i  9 <"'k' r a
váio; kórházbi/ott- -g illés1 l r'. 
\z ülésnek g, zd g programja lesz.

- Vss&rnupi áramszünet A 
•i'lamosü/emek ig z •-J- sávútól nyert 

érf 'síil. sí’nk szerint BT ó hó 10 én 
vasárnap reggel 5 órától előrelátha 
tól<ig 10 őrá', ugv B i m, mint a 
bácsmegyei ;b I: i ! öiöobn/ő
fenni i’lási munkábooí < ■ gc-zke
lése céliá ól ár: nis? lesz.

— Tcváhb Ur®yaljjSB a városi 
zárszámadást. A város 
bizottság'*  ma, szómba 
3 órai ót ülést tar*  
mull -• í városi záré sz.á 
t Jól • gos f ovábblár g v ■ 
lében. Az ti lésen dr. f 
renc polgái rnesl

— A kisacKaOt céljaival foglalko
zóit Szlojadtnovics miniszterelnök, a 
kisaiJ nt. külügyminisztere tisztele
tért*  d'-.P vacsorán. A kisantant né
pei — mondotta a miniszterelnök 
— öszlöriszerüleg érezték, hogy 
I-. ölön-külön cir.c elég nagy súlyúk, 
d • egyesülve nagy erőt j derítenek. 
A ! isantant nem zárkózik el azok 
‘lói un, akik hajlandók együttmű
ködni a középeurópai h'!- ■ megszi- 
lárditás« és a Di a medence gaz- 
d .sági boldogulása érdekében.

pénzíijtyi 
>’O d u'án 
;iőshazán a 
n->dás folv- 
sa tekintő

Bmbtró Fé
kig elnökölni.

Ha fáradt és ihatott, 
ha a hasban feszülés érzése kínoz
za és gyakori féielemérzelben szen
ved, akkor igyák reggelenként éh
gyomorra egy pohár természetes 
„Ferenc íftzsef" keserüvizef, mert 
ez megszünteti az emésztési zavarok 
okait, csökkenti a mérges bélgázfej- 
lődést s elhárítja a vértódulásokat. 
Az emésztőszervek bántalmainak 
több orvostanára elismeri, hogy olyan 
tüneteknél, melyeket a bélben ke
letkező mérgek okoznak, a 
Ferenc József víz kitünően beválik.

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

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

a Corso mozi 
helyiség, 

fényképészeti műterem, fűt
hető garázsok és műhelynek 
valóraktárhelyiségek kiadók. 
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki

rályné u. 2, házmesternél.

Lem va!i Bácskában faj»-
kár. ró v - i. si I. pókban
meg; .-mt i.Oi.-.h"<■ k, 1 v Bácská
bán f gy nk a vetések-
ben több h lyen kái <)'<.■<) okozlak,
ii'.-rn fjének rn a valóságnak.
Sárfy Elek ; ági f-Irigyelő a 
város kö/ig, . . ;i bízol-.-agának 
ülésen ' ij ’ i i -rí , hovy a b.-.c-kai 
fagykámiir i vo-r'i'uo ó köz’ nyék 
koholnia. ■ < !{ és minden l- pot 
nc'lkülö.n<’k.

-- [ír. Nagy Nándor fdMtator- 
vns: exlÉ1j:iíii’íi’t Baján semmi
féle fertőző iMlaiteetegsÁg Kincs, 
Di. N igv Nándor főá I Jorvo«, ál
latig’szségügvi előadó a vármegye 
közigazgatási bizottsági elésén kije
lentéül-, hogy Baj -, vros áll.Jegész- 
ségügvi helyzete áprilisban kedvező 
volt. Fertőző á . íb -legseg egyálta
lában u un f'irdul; ' lő. Embermarás 
mialt .. gyepmes'1 ri telepen megfi- 
gy.l:s ■’-<ll .állt 3 dib eb, ezek 
egészségesnek bizonyultak. Kiirta
tott 7 kóbor eb. A kö,-vágóhídon 
I vágták ápri'i'ban 90 drb szarvas
marhát, 246 borjút, 8 juhot, 171 
bárányt, 193 s -'iést és 4 drb lovat. 
A .■i.- asba idegen községből behoz
tak 720 l g marh -httst, 40 kg borjú
húst es 60 k > s •riéshu-'t. Elszállítot
tak a múlt hónapb .n Ausztriába 82 
drb sertés;. O*  uiz-’iszágba 12 drb 
szarvasma r háI

I .ap hl la i donna :
nr. líwiszy LEwei.



4 máim 10.

Autóbusz menetrend
Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé

Mohács—Bácsalmás között

érkező vonatot. || induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 21

0 715 ‘"J1 Bácsbokod vasútállomás érk. 1425

3 725 11
Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 goo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 83í Nagybaracska piactér 13°5
29 8«° Nagybaracska rév (átkelés) 13™
34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Ríha f. m. 1225
48 925 V

ért. Mohács dudapart i d. 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
CSÁTALJA 70.

ffl Egyszerű cementlap
! Díszes
0 Márvány mosaik-lap 
K Favence (csempe)
W Mettlach-lap

« Kutgyiirii
Ji Cementcsövek

ICementvályuk
Kátrán1

•o

NAGY VÁLASZTÉKBAN

oa 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üstökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

- Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGIUTÁNYOSABB ARBAN KAPHATÓ

í Grünhut és Társa B A JA — Telefon 160.

Érkezés
Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 3!
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

73 I48 Budapest. Kiskunhalas. 
Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Uidombová

76 52 Pécs, Bátaszék. Haja 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 29 Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

19 58
Uidombová . Pécs,

Bátaszék 18 50 Rátaszék, Pécs.
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest, Kiskunhalat 
Bácsalmás. Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 0f Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

MvemalnH Bdkanek áo Goldberger

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH és TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 
BAJA, Váradi érseku. 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.

If É B T E C SxénkereikedelmiW E K I E 3 Részvény társaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

HÚFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kőpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
mijiis 4-töl május 11-18

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A nyomdavAllalat.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Háté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

köov’BVomdíjiáb.n 8^^.


