
aitju* 17. Vasárnap

BAJA-BÁCSKA
Eí

F*«loiftu czarkaaxtA 6« fnielóg kiadó >

Dr. KNÉZY LEHEL

Haiyben oaftyaaévra 6 pengi'
Helyben egy hónapra . 2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAM:

Szerkaaztöaég «*  kiadóhivatal,
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Rágalmazás.
Csúnya szó, valamikor régen fa

lusi vénasszonyok, vagy városi ko
fák között szokott előfordulni. In
telligens emberek, ha hirtelen ha
ragjukban elszóljak magukat, lova- I 
gias utón rendezik az ügyet, A pár
baj intézménye valláserkölcsi szem
pontból kifogásolható, de tekintet
tel arra, hogy a lovagias ügyek alig 
egy-két százaléka szokott fegyveres 
mérkőzésre vezetni, elfogadható in
tézménye a félreértésekből és sér
tésekből keletkező ügyek elintézésé*  
nek mert hát nincsea hiba ember 
nélkül.

De veszedelmes kórlünet, amikor 
vezető politikusok drasztikus és 
sértő kifejezések áradatával sérte
getik egymást.

Valósággal üdítő és felemelő ér
zés a néppel érintkezni; bámulatos 
a tömegérzés finomsága, magas szín
vonala és erkölcsi emelkedetts égé.

Elveszett szónok az, aki le akar 
szállni a legkisebb intelligenciájú 
hallgatónak képzőit színvonalára, A 
tömeg rögtön észreveszi, hogy ko- 
máznak vele; konok némaságba me
rül n fel nem melegszik semmiféle 
puffogó frázisra.

Az a szónok, aki az ellenpárton 
levő politikai ellenfelet gúnyolja, 
személyeskedik, okvetlen rokonszen- i 
vet ébreszt iránta s elveszti a játsz
mát.

Nincs érettebb és képzettebb kri
tikus, mint a tömeg a maga égé 
síében.

Egyetlen módon fogható meg a 
tömeg lelke, hite, rokonszenve, bi
zalma : az igazság erejével.

A tények és számok, az érzékel
hető valóságok lenyügözhetetlen erő
vel hatnak.

Szomorú jelenség, hogy az egész 
országgyűlés kénytelen rágalmazá
sért feljelentést tenni Eckhard Tibor 
elleti.

Valamikor régen, kemény harco
kat vivtak az ellenzéki képviselők, 
volt idő, amikor karhatalommal ve
zették őket ki, de rágalmazni — 
meg sem rágalmaztak.

A vidék, a gazdatársadalom nem 
tulajdonit Eckhardt Tibor személyé
nek olyan túlzott jelentőséget. Az 
ide-oda ugráló helyi politikusokat is 
hamar megítélik; Eckhardt Tibor 
igen magasan van ahhoz, hogy a 
legkisebb következetlenségét is észre 
ne vegyék.

Minden szól kétszer is meggon
doljon, aki ma kimondja, mert a 
mai nagy idők, nagy erényeket ki

Az ifjúság éleshangu tiltakozása 
a 25 éves béketerv ellen.

A keresztény jobboldali if
júságból alakult „Ifjúság" asz
taltársaság szerdán este tar
totta rendes havi vacsoráját a 

! Grünfelder-féle vendéglő kert
helyiségében. A vacsorán Mes
ter Kálmán kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg a tár
saság hirtelen tragikus vélet- 

I lenség folytán elhunyt tagjá
ról Anghi Botondról.

A vacsora előtt Mester Kál
mán ismertette a jelenlegi kül- 

i polikai helyzetet, Németország, 
Olaszország előretörését, majd 
a szovjet betolakodását Euró
pa politikai életébe. Ezen ese
mények a világháború nagy 
győzőit is megfélemlítették, és 
utolsó szalmaszálként kapasz
kodnak most már a békéhez. 
Ezért Európa politikai színpa
dán felvetődött egy beteges és 
a magyarság szempontjából 

j soha el nem fogadható javas
lat, melyszerint 25 éves béke-

A Liszt Ferenc-Kör ma esti (szombat) 
zenekari hangversenyéről.

A Liszt Ferenc Kör zenei kultur- 
munkásságának 3 pontja : „városunk 
és vármegyénk zenemtivelő tagjaiból 
zenekart, Kamarazene-együtteseket 
alakítani és ezek munkásságát nyil
vános és házi hangversenyeken a 
bácskai zenekultúra gyümölcseként 
bemutatni. Ma, szombaton este fél 
9-kor hatodszor lép a nyilvánosság 
elé a Kör filharmonikus zenekara, 
melynek lelkes karnagya : Szántó 
Jenő hegedűművész, a köri leneis 
kóla kiváló tanára. A zenekarnak a 
mai estén működő tagjai a követ
kezők : 1. hegedű : dr. Bernhardt 
Sándor hangversenymester, dr. Al- 
földy József, dr. Aszalós Imre, Géczy 
Imre, dr. Grünhut Aladár, Nagy 
András ; II. hegedű : Berger János, 
Fischoff Ármin, Fleissig László, Iszer 
Kornél, Uttry Ferenc ; brácsa : Do- 
bossy Elek, Karig Emil ; gordonka : 
Engelmann Andor, Somogyi Elemér,

vannak; s aki ma könnyűnek ta- 
láitatik, annak Nagymagyarországon 
nem sok keresnivalója lesz.

kötést, illetve háborút kizáró 
szerződést kötnének olykép
pen, hogv a jelenlegi határok 
ezen idő alatt megmaradjanak. 
Mi nem vagyunk a háború 
feltétlen hívei, de tiltakoznunk 
kell ez ellen a tervezet ellen, 
mondotta Mester Kálmán. 
Majd javaslatot olvasott fel, 
melyszerint az asztaltársaság 
ifjúsága — mely Baja város 
ifjúságának nagyrészét magába 
tömöríti — tiltakozik az ellen, 
hogy a népszövetségi alapok
mány 19. §-ában foglaltakkal 
ellentétben, mely állást foglal 
a mai határoknak 25 évre va
ló állandósításához. Felhívja 
Baja város, Bács-Bodrog me
gye figyelmét és felkéri az 
összes hazafias szellemben 
gondolkodó és működő társa
dalmi egyesületeket, testülete
ket és szervezeteket, hogy ha
sonló szellemben foglaljanak 
állást.

dr. Wagenbatt Ferenc ; gordon : 
Király Sándor, Szabó József ; fu
vola : Hernádi József, Kincses László; 
oboa : Apor Kálmán, ifi. Popory 
Antal ; fagót : Békéi Sándor, Baum- 
garten József ; trombita : dr. Ke- 
nedi Viktor, id. Popory Antal ; Va
dászkürt : Popory György, Popory 
János ; üsldob : dr Cserfa Péter ; 
zongora : Alföldy János.

Amint az egyesületből látható, a 
Körnek sikerült a zenekar minden 
hangszerét saját ereiből kiállítani és 
ezzel megelőzött minden vidéki vá
rost, ahol a filharmónikus zenekarok 
fúvósait az ott lévő katonai zene
karoktól kérik köleön. Mindenesetre 
a Liszt Kör zenekarának nivóját 
nagyon emelné, ha a város és vár 
megye segítségével sikerülne néhány 
kiszolgált katona fuvószenészt al
tiszti minőségben itt elhelyezni. Ez 
a zenekart oly kulturértékké emelné, 

amely városunk egyik büszkeségévé 
válnék és a legszebb zenei felada
tok megoldására is képes lenne. A 
mai est nívós műsora és annak ki
dolgozása a mostani erőkkel magá
ban véve is már igen szép dolog 
és ezért a legmagasabb támogatásra 
érdemes.

Bízunk is benne, hogy közönsé
günk a zenekar önzetlen munkás
ságát azzal is felkarolja, hogy minél 
nagyobb számban résztvesz a mai 
estén a Nemzeti hangversenytermé
ben.

Mikor fogad 
magánfeleket dr. 
Bajsay alispán.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alis
pán a magánfelek fogadási ide
jét, a jogkereső közönség ré
szére, figyelemmel a reggeli 
órákban érkező és a délelőtti 
órákban visszainduló vonatjá
ratokra, hétköznapokon d. e. 
9—11 óráig állapítja meg.

Ettől az időponttól csakis 
indokoltan sürgős és halasz
tást nem tűrő fontos ügyek 
elintézése esetén tekint el.

Ezt a rendelkezést dobszó 
utján a községekben is hírül 
adják.

Guatemala szigetország kilé
pett a Népszövetségből.
Guatemala kormánya hivatalosan 

közölte a Népszövetség főtitkárával, 
hogy Guatemola kilép a Népszövet 
ségből A kis szigetország kormánya 
a kilépést eddig még nem indo
kolta meg.

Anglia él Olaszország 
között napról-napra fe
szültebbé válik a viszony.

Anglia és Olaszország között me
gint napról-napra feszültebbé válik 
a viszony. Edén külügyminiszter 
hazaérkezése után megszerkeszti azt 
a jegyzéket, amelyben Anglia vála
szol arra az olasz vádra, hogy 
duói dum lövedékkel látta el Abesz- 
sziniát.

Az angol válasz nem elégszik 
meg, hogy visszautasítja a vádat, 
hanem viszonvádat emel Olaszor- 
ország ellen.
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

cikkek
nagy választékban

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Pünkösd vasárnapján 
lesz a Bajai MOVE. 
Társadalmi és Sport 
Egylet „Hősök**  csil- 

lagturája.
A Bajai Move 1936. május 31- 

én pünkösd vasárnapján a világhá
borúban elesett hősök emlékünne
pén „Bácskai" kerékpáros csillag 
túra utat rendez. A csillagturán 
résztvehetnek : A Bácskai Levente 
egyesületek, községek, iskolák, sport
egyesületek é’ Move egyesületek.

1. Indulni bárhonnan lehet, ha az 
indulás helyét legkésőbb május 26- 
ig a Bajai Move elnökségének beje
lentik, hogy az indításhoz ellenőrt, 
illetve inditótót küldhessen ki.

2. Cél : Baján a Szent István tér 
ahol beérkezés után az összes in
dulók községenként csoportosulva 
felvonulnak a Déri-kertben levő 
hősi emlékhez és azt megkoszorúz
zák. (Ünnepi beszéd.)

3. Minden induló csoportnak olyan 
időben kell indulnia, hogy május 3 1- 
én fél 11 és 12 óra között célba 
érjen.

4 Minden induló csapat tagjai 
egymásközött külön versenyt futnak 
és a beérkezés sorrendjében az. első 
három beérkező éremdijban részesül. 
Ha a csapat 8 nál több indulóból 
áll, a négy első kap érmet.

5. Minden megtelt km. 1 pontnak 
számit, 30 km. távolságból induló 
és 10 főnyi csapat 10x30 = 300 
pontot ér el. A legnagyobb pont
számot elért 3 csapat diszoklevelet 
kap.

6. Nevezés és nevezési díj :
Nevezni a Bajai Move sportegye

sület által rendelkezésre bocsátott 
nevezési ivén lehet.

A nevezésnek legkésőbb május 
24 ig az intézőhöz be kell érkezni. 
Cim : Schaffler Antal Baja, Pro- 
hászka u. 3.

Nevezési dij személyenként 50 
fillér, amelyet nevezési iv beküldé
sével együtt kell beküldeni.

Lemondott a lengyel 
kormány.

Katonai kormányt követelnek 
Lengyelországban.

Moscicki köztársasági elnök előreláthatólag Slawoj Sklad- 
kowski tábornokot bízza meg a kormányalakítással.

Kosciálkovszky miniszterel
nök csütörtökön Moscicki köz
társasági elnöknek benyújtotta 
a kormány lemondását. Kosci- 
álkovszky azt javasolta az el
nöknek, hogy lehetőleg kato
nai személyiséget bízzon meg 
a kormányalakítással. Az uj

A Palesztinái angol főbiztos a zsidó be
vándorlás ügyének sürgős megoldását 

javasolta.
Az arab törzsfök hosszas tanácskozás után elutasították a 
főbiztos javaslatát. — Jaffában súlyos zavargások vannak.

A legutóbbi napok gyilkosságai 
nyomén úgy a zsidók, mint az ara
bok körében egyre fokozódó nyug
talanság észlelhető. A várost katonai 
őrjáratok tartják megszállva, hogy 
az esetleges zavargásokat minden 
erővel elfojtsák. A jeruzsálemi új
városban szintén ostromállapot van. 
Az angol főbiztos egybehívta az 
arab legfelsőbb tanácsot, amelynek 
a zsidó bevándorlás ügyének meg

Dr. Alföldy Béla bácsalmási országgyűlési 
képviselő beszédé.

Dr. Alföldy Béla, a bácsalmási 
kerület országgyűlési képviselője 
nagy beszédet mondott a csütörtöki 
országgyűlésen.

Az egész ország közvéleménye 
tükröződött vissza felszólalásában, 
melyben elitélte az állandó szemé
lyeskedést, mely valósággal rákfe
néje lett közéletünknek.

A képviselőt immunitás védi ; a 
parlamentben elmondott beszédjéért 

kormányt hir szerint Slawoj 
Skladkowszki tábornok, helyet
tes hadügyminiszter alakítja 
meg. Kosciálkowszky minisz
terelnök állítólag átveszi a 
belügyi tárcát Rackievicztöl, 
aki a távozó Michalowski he
lyeit igazságügyminiszter lesz.

oldását javasolta, az arab törzsfőnök 
azonban ötórai tanácskozás után 
arra az elhatározásra jutottak, hogy 
visszautasítják a főbiztos ja vaslatát.

Jaffában a mecset előtt súlyos 
zavargások történtek. Az összegyü
lekezett arabok a rendőrök felszó
lítására sem távoztak el, mire a 
rendőrök tüzelni kezdtek. Több ha
lálos és súlyos sebesült áldozata 
van a tüntetőknek.

felelősségre vonni nem lehet. Ez 
azonban nem jogosíthatja fel, hogy 
rágalmazó tartalmú kijelentéseket 
tehessen.

Dr. Alföldy Béla orsz. képviselő 
követelte, hogy a képviselőház statu
áljon elrettentő példát a rágalmazó 
képviselővel szemben ; zárja ki a 
képviselőházból súlyos rágalmazás 
esetén akár véglegesen is.

Ennek a magas erkölcsi felfogás

nak kétségtelenül híve minden ko
molyan gondolkodó magyar állam*  
polgár.

A választójog kérdésében kije
lentette dr. Alföldy Béla orsz. kép
viselő, hogy a titkos szavazási rend
szernek a híve.

Az anya és csecsemővédelem, a 
nagycsaládu egyének, az otthon vé
delmének szószólója dr. Alföldy 
Béla országgyűlési képviselő. Nem 
mulaszt el egyetlen alkalmat sem, 
hogy e fontos kérdésekre úgy a 
kormány, mint az. országgyűlés fi 
gyeimét fel ne hívja S hogy ezek
ben a kérdésekben úgy a kormány, 
mint az országgyűlés, de az egész 
ország közigazgatása is több meg
értést tanúsít, az tulnyomórészben 
dr. Alföldy Béla országgyűlési kép 
viselőnek tulajdonítható.

Állandó szószólója a népegész
ségügynek, a jó vízellátásnak. Bács
kai viszonylatban reméljük, hogy 
nemsokára nem lesz egyetlen bács- 
kai község sem, melyben nem áll 
elegendő jó ivóvia a polgárság ren
delkezésére.

Meleg elismerését fejezte ki a 
kormány iránt az egy szoba-kony- 
hás lakások adómentessége iránt. 
Sürgette a kartelek, a nagy jöve
delmek fokozottabb megadóztatását.

Felszólalásainak állandó tárgya a 
kórházi ápolási költségek viselésé
nek elengedése a kis vagyonú be
tegeknél. Ezek nem mernek kór
házba menni, mert ápolási költsé
geik miatt esetleg elárverezik fejük 
felől a házacskájukat.

A meleg szociális érzéstől átha
tott beszéd nagy hatást tett az or
szággyűlésre. A költségvetést elfo
gadta.

- Ujabb földet adott KI a vá 
TOS. A Mátéháza puszta 6. major
jából a város 150 hold földet adott 
ki Schwob Jánosnak és 16 társá
nak. A bérlők évenként holdak után 
100 kg. búzát és 200 kg. morzsolt ten
gerit fizetnek.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert érát ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON 
őrás és ékszerésznél.

Erzsébet Mrátyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
Kertije a fölösleges bosssankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és Mi karórák 1 évi JMMéosal már 6 p,M«tOI. 
brilüánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Kidvezményes hétvégi me
netdijakat engedélyezett a 
MFTR a Budapest- mohácsi 
vonalon. — Megindulnak az 

expresshajöiáratok.
„A Budapest—mohácsi vonalon 

fennálló hétvégi (weekend) hajóje- j 
gyek általában vasárnapokra, ünne- I 
pekre és kettős ünnepekre ér vénye- ; 
sek oly módon, hogy az utazás 
szombaton (illetve ünnepelőtti na
pon) kezdendő meg, a visszautazás 
pedig hétfőn (illetve ünnepnaputáni 
napon) fejezendő be.

Áldozócsütörtökön a weekend- , 
jegyek olykép érvényesek, hogy a 
legkorábbi odautazás május 20 án 
szerdán és a legkésőbbi visszaérke
zés május 25-én, hétfőn történhet. 
A jegyed ára Baja-Bpesti (oda-vissza) 
I. oszt. 9 pengő és II. oszt. 6 pengő. 
Budapest—Bécs közötti személyha- 
jójáratok május 16 ával veszik kez
detüket a múlt évi menetrend sze
rint. (Felfelé minden hétfőn, csü
törtökön és szombaton, lefelé min
den kedden, csütörtökön és szom
baton.)

A MFTR folyó évben a Bpest— 
bécs járathoz csatlakozó express- 
bajóforgalmat indít Budapest-Belg- 
rád Russe és Giurgiu között, heten
ként egy járattal oly módon, hogy 
a völgymenetben Wienből minden 
csütörtökön indított személyhajó 
Budapestről mint expresshajó köz
lekedik a hegymenetben Budapestre 
érkező expresshajó pedig a CSÜ tÖr-

SCSSC «£=< S-33»

Május hó 16-án
Május hó 17-én
Május hó 18-án

BULVER
a nagy angol iró 
klasszikus regénye

Pompeji 
pusztulása
A legnagyobb film, amit eddig 

produkáltak 16 f.

A film különleges té 
mája, hatalmas cir
kuszi játékok, a ke
reszténység élete, Pom
peji pusztulása olyan 
látvány, amit nem le

hel elfelejteni.
í 
I

Híradó.

toki wieni személyhajójáratként i 
folytatja útját Budapestről. Az első ' 
expresshajó 21-én 22 h 30 kor in- I 
dúl Budapest —Eötvös térről lefelé, 
24 én 22 órakor indul Giurgiuból 1 
felfelé."

Amióta legelőször ...
Irta : Oláh Sándor.

Amióta legelőször 
Kisházatok kapujában 
Megláttalak Teged, 
Amióta legelőször 
A Te drága, csillogó szép 
Két szemedbe néztem, 
Amióta legelőször 
Meghallottam csengő hangú 
Édes kacagásod, 
Azóta leit a Te neved 
Szent előttem, reggel, déli 
S esti imádságom.

Amióta a szivemnek
A Te mosolygó szép arcod 
Lett az oltárképe, 
Amióta a lelkemnek 
Te lettél az üdvössége, 
Minden reménysége, 
Amióta minden este 
Lefekvéskor s álmaimban 
Hozzád száll a lelkem, 
Azóta lett énbelőlem 
Istenfélő, templomjáró, 
Imádkozó ember.

— Eladó motorkerékpár. Eladó 
egy 250 köbcentiméteres „Zundopp" 
motorkerékpár. Cim: Fridrich István 
hölgyfodrász.

Szombaton
Vasárnap

Budapesttel egyidőben

Hercegnő

Gyönyörű filmoperett
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A legbójósabb magyar film

Édes 
mostoha

A könny és mosoly 
filmje 10 felvonásban.

Híradó.

Gyomor- és bélbántalmak, 
hasüregbeli vérpangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés sziv- 
szorulás, rémes álmok, ijedősség, 
általános tosszullét, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg né
hány napon át reggel éhgyomorra 
egy pohár természetes 
,,Ferenc József**  keserüvizet iszik. 
Az emésztőszervi bajok orvospro 
fesszorai általánosan dicsérik a 
Ferenc József víz envhe és megbíz
ható hatását s azt gyakorlatukban 
sűrűn rendelik.

— Ballagás a bajai m. kir. ál
lami tanítóképző intézetben. Pén
teken délelőtt volt meg a ballagás a 
bajai m. kir. állami tanilóképzőinté- 
Zetben. A ötödévesek fiatalabb kar
társaik zenekisérete mellett körüljár
tak a tanítóképző kertjét és énekel
ték a régi diák nótát: „Ballag már 
a vén diák ot“. Minden búcsúzó 
diák virágot tartott a kezébe. A Ipert 
külső oldalán sokan nézték meghat
va a ballagást; köztük sok fiatal 
leányka . . .

— A belügyminiszter körren
deleté a nem géperejű hajók és 
uszömüvek bejelentése tárgyában. 
A város közli a nem géperejű ha
jók és uszómüvek tulajdonosaival, 
hogy a m. kir. belügyminiszter a 
20 tonnánál nem nagyobb vizkiszo- 
ritásu nem géperejű hajók (csónak, 
ladik, vitorlás csónak, dereglye, vi
torlás yacht stb., röviden : nem 
géperejű kishajók) bejelentését el
rendelte. Az erről szóló belügymi
niszteri rendeletet meg lehet tekin
teni Baja város mérnöki hivatalában 
(Városi székház 45 sz. a hivatalos 
órák alatt.)

— Fokozatosan rosszabbodnak 
Baján a népszaparodási viszo
nyok. Baja város népszaporodási 
viszonyai esztendőről esztendőre sú
lyos rosszabbodást mulatnak. Az 
idei év első négy hónap ában 127 
gyermek születeti Baján, vagyis 13 al 
kevesebb, mint az elmúlt évnek eb
ben a szakában. Némileg vigasztaló, 
hogy a halálozások száma viszont 
7-el kevesebb volt a négy hónapban 
mint tavaly. Általában a halálozási 
statisztika, bár igen lassú, de állan
dó javulást mutat.

SPORT.
Pécs válogatott csapata 

játszik Baján áldozócsütör
tökön.

A Turul és a BSE vezetősége 
karöltve végre a közönség igényeit 
kielégítő mérkőzésről gondoskodott. 
Sikerült megegyezni a pécsi szövet
ség vezetőivel, mely tárgyalások 
eredményeképen Pécs I. osztályú 
amatőrjeinek legjobb válogatott csa
pata 21 én, áldozócsütörtökön Ba
ján fog játszani. A minden kétsé
get kizáróan nagy játékerőt képvi
selő válogatott ellenfele a Turul— 
BSE kombinált csapata lesz, ami 
fölér egy Baja válogatottal, igy a 
meccsnek városközi jellege lesz és 
a közönség máris nagy várakozás
sal tekint eléje.

Halason játszik holnap a 
BSE.

A BSE csapata holnap Halasra 
rándul ál barátságos mérkőzésre a 
KAC meghívására. A bajnokcsapat 
a közeli alosztályi döntőre való te
kintettel a nem teljesen egészséges 
Vadász és Matics szerepeltetéséről 
kénytelen lemondani, miért is a ve
zetőség több poszton tartalékokat 
szerepeltet.

LaptulajdonoN:
űr. KNÉZV LEHEL.

A Corso mozi 
helyiség

| fényképészeti műterem, fűt
hető garázsok és műhelynek 
való raktárhelyiségek kiadók. 
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2., házmesternél.

; KRISZTMANN kályhás
| Határ-u. 8. sr. alatti

(Nagymalommal szemben) 
háza (elköltözés miatt) eiadó.

Ugyanott raktáron lévő 

^cserép kály hák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Bevárja a Bácsalmás felöl 
erkezö vonatot.

Km 1 2

0
3

11
15
16
24
25
28
29

34
39
42
48

715

725

745

755

goo
820

825
835
84O

900

910

915

925

községhatár f. m. 
vasútállomás 

községháza

V 
érk.

Bácsbokod vasútállomás
Bácsborsód
Gara
Gara
Gara
Csátalja községháza
Csátalja vasútállomás 
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. in.
Mohácsi iskola f. m.
Ríha f. m. 
iMohács dudapart

menetrend érvényes 1936. április

érk.
A

ind.

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

7-től.
A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autót™
CSÁTALJA 70.

Egyszerű cementlap 
összes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlacli-lap
Kutgyürii
Cemenlcsövek
Cementváiyuk

1425

I415

1355
13«

1340
1320
13*5
13°5
13oo

1240

12“
1225
12>5

esetleges

isz vállalat

“ HAGY VÁLASZTÉKBAN

is
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égeteitmísz

Portland cement 
Üstökűt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEG1UTÁNY0SABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut ét Társa bTja.c“M

A Háv. menetrend:

r

Érkezés
Honnan? Indulás Hová?óra P*-TC 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

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 10
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék ,0 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

/3

00vr Budapest, Kiskunhalas, 
Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

/6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 G»ra 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 50 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék. Sárbogárd, 
Budapest

19 58
Uidouibová , Pécs. 

Bátaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 22 00

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria221 58 Bpeüt, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

Nwmsintt

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN

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

GYOMORBETEGEKNEK FYR0FAR9N
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH ÓS TÖLGYESI főszer és vegyaskereskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Szeremlei-ti. 83 sz. és Kakas u. 1 sz 
külön elválasztott ház

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele öröklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

If É O T f Szénkereskedelmi
W fc ií I &í s# Részvénytársaság

Bajai fiókja. Fercwciek-tare 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és c’unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z. szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejíeii 

MzolgálaWI tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

mtjvs 11-161 május 18-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYŰMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugcvicapart).

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

i»n Baja.


