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tót csinált vele Gömbös Gyula ellen,
1 az ellen a Gömbös Gyula ellen,
akinek előterjesztésére kegyelmes
ur lett, Miskolcon a Nemzeti Egy
ség Pártjának listáján ment a válasz
tási harcba s Gömbös Gyula anyi nyira felkarolta, hogy a politikai
élet nem valami nagy helyeslése
mellett ő reá ruházta a legkiitiku
sabb történelmi napjainkban a nép
szövetségi főmegbizotti tisztel. Hoszszu sorozat volna az, ha mindent
elmondanánk, amik Eckhardt Tibort
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csak hálára kötelezhetnék Gömbös
Gyulával szemben. Eckhardt Tibor
azonban kilépte szivéből ezeket a
nemes érzéseket, mert elvakitotla a
hatalom utáni vágyakozás, s mint
látszik, szemei előtt elborulnak az
elérhetőségek kontúrjai.
A közvélemény hábjt fordít az ő
személyeskedő politikájának s ahe
lyett, hegy szólamaival népszerűsé
get érne el, elveszti nemcsak régi,
de ujabb barátait is. Szánalmas az
ilyen politikusnak a sorsa.

Reméljük, hogy azzal a párthatá
vélemény körében s reméljük, hogy
rozattal^ amit a Nemzeti -Egység annak keresztülvitele meg fogja ál
Pártja legutóbb hozott eltűnik a lítani azt a bomlási törekvést, ami
magyar közéletből az a botrányos bizonyosan romlásba vinné nemze
tónus, amely abban éli ki magát, tünket.
hogy a nemzet elfogultan közvéle
Ma, amikor nem a személyi tu
ménye felháborodása mellett olyan sakodás, hanem a világnézetek viasközéleti férfiakat támad személyében kodása folyik, nem mehetünk bele
és ócsárol munkájában, akik csak o'yan közéleti harcba, amikor az
nagyrabecsülést, hűséget, bizalmat élen járók legfőbb feladatuknak azt
és támogatást érdemelnek.
tekintik, hogy letépjék a küzdelmes
A közvélemény előtt ismeretes feladatát betöltő vezér homlokáról
már, hogy Gömbös Gyula miniszter a munka babérját. A Nemzeti Egy
elnök, aki közel négy esztendeje va ség Pártjának köré öl felháborodva
lóban emberfeletti munkát végezve, utasították vissza azokat az átlátszó
irányítja az ország ügyeit, rövid pi tendencióju dicsérő szólamokat, ame
Félméter hosszú zöld gallyat dobott egy ismeretlen utas
henőre tért, mert hiába rendelkezik lyekkel Eckhardt Tibor lelagadha
a Duna-hidra szerelt magasfeszültségű vezetékre.
elpuszlithatatlannak látszó szerve tatlanul pártbomlást akart elérni.
zettel, a szakadatlan idegmunka őt Az ilyen hívogató szózatok hiába
Tegnap délután a 13 óra kezménye az lett, hogy közel
is igénybe vette s most orvosai ta halmozzák el a Gömbös Gyulához i 30 perckor Bátaszék felöl ér 30 perces áramszünet állott
nácsára nyugalmat keresett. Bár tu hűséggel viseltető politikusokat, bát kező 5212. számú személyvo be Baján.
datában vagyunk annak, hogy a ran kifejezést adtak ma felfogásuk natból ismeretlen utas egy 50
A rendőrség szigorú vizsgá
politika sokszor nem ismer kíméle nak, hogy ők híveik azoknak a nagy cm. hosszú zöld gallyat dobott latot és nyomozást indított az
tet, mégis nem tudjuk elképzelni, eszméknek, amelyeknek Gömbös ki a Duna-hidra szerelt ma ügyben és remélhető, hogy az
hogy a magyar közélet annyira el Gyula az első szolgája. Éppen ezért gasfeszültségű villamos veze- éretlen
csinytevő rövidesen
fajult volna, hogy emberi érzések a párt, a tárgyilagos politikai kriti ! tékre. Az éretlen tréfa követ rendőrkézre kerül.
ből kivetkőzve, akkor támadjanak kát messze túllépő támadásokat a
egyesek a miniszterelnökre, amikor legerélyesebben visszautasította.
ő nyugalomra és pihenésre szorul.
Mi a magunk részéről, akik őr
Ha ez a támadás a megengedett ködve figyelünk arra, hogy a des
kritika határán belül mozogna s trukció és a demoralizálás szelleme
■
tisztán elvi jelentőségű mederben lábra n ■ kaphasson ismét soraink
Mindig tanulságos olvasmány a lentés, hogy míg az országban álta
nyilvánulna meg, senki sem kifogá között, lelkes megadással ajánljuk
lában a gazdasági javulás tünetei
solná az ellenzéki vélemennyilváni- fel szolgálatainkat annak a célnak Szegedi Kereskedelmi és Iparka
tást. de amikor valakit elragad a az érdekében, hogy a közvélemény mara évi jelentése, mert nemcsak a állapíthatók meg, addig a kamara
területén az ipari és kereskedelmi
túlfűtött hevület s a személyi aspi kellő felvilágosítást nyerjen a mi közvetlenül érdekeltek számára szol
rációkban való csalódás miatt egyen niszterelnök személye ellen indított gáltat értékes és tanulságos ismere vállalatok a panaszok egész soro
csúnya támadások valódi inditóokai- teket, hanem mindazok számára, zatát tárják fel, amit egyébként a
súlyát veszítve, megingott itéiőké
pe.sséggel temperamentuma kirobba ról. Nem most mondjuk először, de akik a közgazdasági élet jelenségei kamara közvetlen tapasztalatai is
igazolnak.
násának minden gátlás nélküli sza sajnos, amint a dolgok alakulnak, iránt érzékkel birnak.
Teljes tárgyilagossággal állapítja
Az az átfogó szemlélet, mely a
badteret enged, s hervadhatatlan | talán nem is utoljára, hogy a táma
meg a ■ amara jelentése, hogy
érdemeket tapos a sárba, az idegölő, dások hátterében az olthatatlan ha Kamara kereskedelmi és ipari éle
megfeszített munkát kifigurázza, a talom iránti szomjúság húzódik meg tének jelenségeit az országos, sőt a mindakét megállapítás helyes. Or
szágos viszonylatban valóban meg
kézzelfogható eredményeket egysze s eg\ caz.aromániában szenvedő em világgazdasági helyzet távlatából tár
állapíthatók a javulás tünetei; de
rűen eltagadja, ez. mind olyan tünet, ber íekevesztett temperamentuma, gyalja, nélkülözhetetlenné teszi a
megfelel a valóságnak a Kamata le
aminőre politikai életünkben nagyon aki ma az alkotmányosság szellemét könyv anyagának ismeretét mind
félti a jelenlegi kormányzattól — azok számára, akik hivatásuknál rületén működő ipari és kereskedni
kevés példa van.
minden ok nélkül — s teszi ezt az fogva a kereskedelmi és ipari, de mi vállalatok dekonjunklui ás pana
A Nemzeti Egység Pártja lég
utóbbi ülésén is szóba kerültek ezek a személy, aki nemrégiben a par joggal mondhatjuk az egész köz- sza is.
gazd sági életben vezető vagy irá
Rögtön magyarázatát is adja a
a dolgok s a felszólalók valóban az lamentarizmus csődjétől tartott elő
jelentés e feltűnő megáll.ipilasnak.
elfogulatlan közvélemény hangulatá adásokat s a megváltó gondolatot a nyiló szerepet töltenek be.
A jelentés tudományos, alapos és A Kamara területe ugyanis teljesen
nak adtak kifejezést, amikor fen diktatúrától várta. Rá kell mutat
nen követelték, hogy vettessek gat nunk azonban arra a hálátlanságra tárgyilagos; ment az osztályelfogult agrárjellegű vidék, melyen az ipar
és kereskedelem boldogulása a me
is, ami Eckhaidt Tibor részéről ság félszegségeilől.
a demoralizálás es destrukció ára
Bácsbodrog. Csongrád, Csanád és zőgazdaság prosperitá alól függ A
dalának, mert lelkiismerellenség és megnyilatkozik. Úgyszólván egész
felelőtlenség nem lehet úrrá meg politikai karrieijét Gömbös Gyulá Békésmegyék tipikusan a földi és fagy és aszály károk legjobban a
egyszer a magyar közéleten. Az a nak köszönheti. Eckhatdi Tibor, agrárjellegű területére terjed ki a Kamara területéhez tartózó megyé
két sújtották ; h gazdák vásárlóké
határozati javaslat, amit a Nemzeti Bethlen egykori sajtófőnöke, aki régi Szegedi K eteskedelmi és Iparkamara
pessége csökkent és ezt érezte meg
Egység Pártja elfogadott, teljes mér gazdájának a helyét a méltatlanok ügyköre.
a Kamara ipara és kereskedelme.
Sajnálatosan állapítja meg a je
tékben helyesléssel találkozik a köz kriptájában jelölte meg, most fron

Miért volt vasárnap 20 perces
áramszünet Baján?

Szegedi Kereskedeimi és Ipar
kamara évi jelentése
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Női
harisnyák, keztyük,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

Fürdő
cikkek
nagy választékban
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Férfi
fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Az általános pangás ellenére igen
kedvező volt —az olasz kivitel folytán
— az állatkereskedelem és a húsi
par helyzete.
A közgazdaság tényezőinek egy
másra hatását hangsúlyozva sorra
veszi a jelentés a Kamara területén
az őstermelés, az. ipar és kereske
delem állapotának ismertetését
A Kamara területén a mezőgaz
dasági ágazatban legfeltűnőbb hala
dást a serteshizlalás tett. Az elmúlt
évben 15 százalékkal eme Ikedett.
A kisipar életében nagy jelentő
ségü az uj közszállitási szabályzat
kiadása. E szerint egyenlő feltételek
mellett a kisiparos 6 százalékos ked
vezményt élvez. Az állam igyekszik
a kisiparosok boldogulását előmoz
dítani. A Joksz utján 1933 bán a
kisiparosoknak juttatott közszállitások értéke még csak 420 000 pen
gőt lett ki ; 1934. évben e munkák
1.020 000 pengőre emelkedtek, 1935ben pedig 1.900 000 pengőre; ez
utóbbi összegből 1.100.000 pengő
munkabérekre esett.
Beszámol a jelentés a kisiparosok
és kiskereskedők hitelakciójáról,
mely célra 300.000 majd 400.000
pengői juttatott az. állam. Ugyan
ennyivel egészítették az érdekelt
önkormányzati testületek ; úgy hogy
ma már 800 000 pengős hitelkeret
szolgálja a kisipar és kiskereskede
lem hiteligényeit.
Eúsmeri a jelentés, hogy le nem
tagadható jelenségek igazolják a ker -k>’dMini forgalom országos vi
sz >t.vlaiban való javulását és pedig
u-j. kül- mini belkereskedelmi vo
H .tko ■ isban
Eid. kés ad it, hogy a petróleum
fogyasztása 5 5, a söré 10 1, a szeszé
7 5, a cukoré 11’9 száz d:-kkal emel
kedett.
Panaszkodik a kaimra a még
mindig fennáí'ó kereslo dcimi korlá
tozások ellen, de elisnu-ri, hogy a
Nemzeti Bank azon intézkedése,
mely a devizakorlátozások I ui ala
polca fektette s ahhoz. képest sza
bályozta a felár rendszeri, hogy kli
ringben, kliringen kívül, 'agy kom

penzációs alapon bonyolítjuk-e le a
külkereskedelmi forgalmat, lényege
sen megkönnyitette a kereskedelmi
helyzetet. Az egyes kereskedelmi
szakmák helyzetének ismertetése
után áttér a jelentés a fontosabb
városok kereskedelmi helyzetének
ismertetésére.
Bennünket természetesen a Bajá
ra vonatkozó jelentések érdekelnek.
Megállapítja a jelentés, hogy az Oti
székházának megépítésén kívül más
számottevő építkezés Baján nem
volt. Panaszolják az iparosok, hogy
sokan kénytelenek mezőgazdasági
napszámosként dolgozni; az aszta
losok egyéb munka híján az erdő
ben favágó munkát vállalnak.
Az. itteni iparosság lépéseket tett
a gazda védelmi törvényeknek az
iparosságra való kiterjesztése iránt.
Sajnálatos tünet Baján, hogy a
nehéz versenyviszonyok következ
tében az iparosok gyakran olyan
árakon vállalnak közszállitásokat és
magánmunkálatokat, hogy a vállal
kozás csak ráfizetéssel járhat.
Megemlékezik a jelentés KiéinRezső katn.--.ai tagról, akit a keres
kedelmi miniszter ötven éves keres
kedelmi működése alkalmából elis
merő oklevéllel tüntetett ki.
Érdeke
adat a kereskedelmi
szakoktatás ügyével kapcsolatban
i az, hogy a Kamara területén levő
| hat kereskedelmi iskola közül lég
több hallgatója a Szegedi női ke' reskedelmi iskolának van, még pe
dig 179; m:d ísszé hárommal több,
mint a bajai fiú kereskedelmi isko
lának, melynél a tanulók összlétsz.áma 176.
A fiú iskol; k között tehát Baja
V"zvt, mert csak uiántia következik
a békéscsabai 161 I nu!óval.
A bajai női kereskedelmi i«kola
is szép fejlőd- -í műt
*
1, mert hall
gatóinak száma 85 ről 102-re emel
kedett.
\ K<im-i' terűiéiül) levő 61 ipar
testület közül lélekszámra legna
gyobb a szegedi 3299 taggal, utánna
Hódmezővásárhely következik 1750
taggal; a harmadik Békéscsaba 1118

Minden múlandó,
Az ekszer maradandó.
ékszert órát ajándéknak^

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerészeiéi.
Erzsébet királyné-ucca 21.

taggal; Baja a negyedik helyet fog
lalja el 1107 főnyi létszámával.
A kamarai jelentés komoly hely
zetképet rajzol a Szegedi Kereske
delmi és Iparkamara területének
gazdasági, ipari és kereskedelmi
helyzetéről; de az alaptónus ko

molysága mellett érezhető az a bi
zakodó öntudat; mely a kereskede
lem és ipar időleges helyi nehézsé
gein túl munkára, kitartásra készen
várja a jobb jövőt, melynek kontúr
jai mégis csak bontakoznak.

Harminchat főve! ismét növekedett Baján
a szegényügyi gondozottak száma.
•

Nem gondoskodnak a családok elaggott munkaképtelen
hozzátartozóikról.

Annak ellenére, hogy az általá
nos gazdasági helyzet nem rosszab
bodott, Baján ismét emelkedett az
inségeslistán szereplők száma. A
városi .szegénygondozó hivatal 376
munkaképtelen szegényt vett nyil
vántartásba, ebből 76 a szeretetházi
és 300 a külső gondozott, vagyis
egy év alatt ismét 36 fővel több
emberről kell a városnak gondos
kodnia.
Az emelkedés okát a családi kö
telékek lazulása, a szociális felelős

|

ségérzet hiánya váltja ki. Mindig
gyakoribb jelenség, hogy az egyes
családok elaggott és munkaképtelen
hozzátartozójukkal szemben igye
keznek tartási kötelezettségeiktől
szabadulni.
Ha ezen a téren javulás nem áll
be, a hatóság olyan jogszabályhoz,
folyamodik, mely a tartási a köteles
hozzátartozók térítési kötelezettsé
gét tága bb téren is hatásosabb esz
közökkel biztosítja.

Pünkösd wárnapján emlékezik Baja város
a világháborúban elhunyt hőseiről.
Május utolsó vasárnapja a világ
A bajai női egyesületek reggel 8
háborúban elhunyt magyar hősök I órától délután 1 óráig a hadisirok
hagyományos emlékünnep© ez év | gondozási költségeire gyűjtenek.
ben pünkösd első napjára, május
Az esti ünnepség 7 órakor kez
31 re esik.
dődik valamennyi hatóság, hivatal,
A szokásos kegyeletes hősi ün intézmény, iskola, társadalmi és hit
nepély programmját a műit észtén
buzgalmi egyesület részvételével
dókhoz hasonlóan állították össze.
Az esti ünnepség előtt öt perccel
Az ünnepség, mint már néhány év harangzúgás a hősök tisztelet * re. A
óta, az idén is este lesz a D ry Bajai Daloskor énekel, vitéz Kemény
kertben elhelyezett hősi rniékmü- Zoltán és Szere miéi Lőrinc szaval.
nél.
Az ünnepi beszédet vitéz. Losonczy
Az. ünnep napján délelőtt 10 óra György mondja. A különböző egye
kor a szentferencrendi, ki'< - • volyj, sületek megkoszorúzzák az emléket,
józsefvárosi, szentislváni, s/>-nt jánosi majd ismét a Daloskor ém kel.
plébánia templomaiban, az ti 5 h.
ev. és az. ev. ref. templomokban,
— Csalánkiütésnél és börviszdélelőtt fél 11 órakor a belvárosi kfitésnél a gyomor és a béllraldus
templomban és 11 órakor az izr. reggel felkeléskor egy pohár terme
templomban
lesznek
kegyeletes szetes ,,Ferenc JÓZSfif
**
keserüvizgyászistentiszteletek
zel feltétlenül kiszakítandó !

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossoanfcodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi es női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és briliiánskö veket a legfnfLgasabb áron veszek.
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Gyomor- és bélbánialmak,
hasüregbeli vérpangás, i/gékonyság,
migrén, kimerültség, szédülés szív
szorulás, remis álmok, ijedősseg,
általános rosszullét, 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 enyhe és megbíz
ható hatását s azt gyakorlatukban
sűrűn rendelik.

HÍREK.
— Keresztjáró napok. A bajai
templomokból ma reggel körmene
tet vezetett a lelkészkedő papság a
város külső részem felállított feszü
letekhez. Az áldozócsütörtököt meg
előző három keresztjáró nap nagyon
sok embert vonzott a templomokba
s a körmenelek is népesek voltak.

-- Leszállították a mérlegelési
dijakat az állatvásáttéren. Az ál

latvásártéri mérleghasználati dijakat
a város csökkentette. Az első 100
kg- után a mérlegdij 20, azután
már csak 10 fillér.
— Uj kárpitos üzletethelyiséget adott ki a város. Schaffler An

tal bajai lakás, kárpitosmesternek a
város a postabérház Prohászka-utcai részén évi 400 pengő bérért egy
üzlethelyiséget adott ki.

farTÓionől
— A józsefvárosi plébánia za
rándoklata Máriakónnyére. A jó

zsefvárosi plébánia áldozócsütörtö
kön egész napos zarándoklatot ve
zet Máriakönnyére. Indulás a józsef
városi kápolna előtt a gyalogosok
részére reggel 7 órakor; autóbuszon
fél 8 órakor. Szent mise Máriakönynyén 9 órakor. Visszatérés este 6
órakor. Jelentkezni lehet a józsef
városi plébánián. (Flórián-u. 8.)
— A Liszt Ferenc-Kör második
és harmadik növendékhangver
senye. A bajai Liszt Ferenc Kör

szépen működő zeneiskolája a sze
gény növendékek segélyezésére szer
dán es csütörtökön este 8 órakor a
Nemzetiben fogja megrendezni má
sodik és harmadik növendékhang
versenyét. A zenekultúra terén fon
tos missziót teljesítő neves bajai ze
neiskola növendékei nagyszerű ze
nei képzésével is bizonyítja, hogy
méltán tekinthető Bácska zenei cent
rumának. A szép növendék hang
verseny iránt az érdeklődés város
szerte nagy. A hangversenyre be
lépődij nincs.

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

Május hó 21-én
csiitörtükön
2 ragyogó film egy rJisorban

Zenés német vígjáték 10 [elv.
Főszerepben :

Renate Müiier
Adolf Wohlbrück
Adélé Sandrock
Georg Alexander
Ezt megelőzi:

Az áruló
Kirado

— Eltörte karját. A tegnap dél
utáni Turul—MTE bajnoki mérkőzé
sen súlyos baleset történt. Strahl
Istvánnak a Munkás TE egyik já
tékosának, miközben a síkos pályán
elcsúszott és elesett jobb alsó karja
eltörött. A szerencsétlenül járt játé
kost első segélyben részesítették,
majd a mentők a kórházba szállí
tották.
— Találtak egy darab arany fül
bevalót. A rendőrség felhívja a jo
gos tulajdonoséi, hogy kellő igazo
lással az államrendőrkapitányság 52.
számú helyiségében a hivatalos órák
alatt vegye át.

SPORT
BSE—KAC 3:2 (2:1).
A bajnokcsapat megérdemel! győ
zelme gólokban ki nem fejezett fölényü mérkőzésben született meg. A
tartalékos együttes technikai fölénye
a lehetetlen pályán is kidomborodott
és minden bizonnyal nagy győzel
met eredményezett volna a játék,
ha azt többször ismétlődő felhősza
kadás miatt végleg félbe nem kel
lett volna szakítani. A bajai csa
pat gollövöi Matics, Csicskó és
Onódy voltak, játékával különösen
a hallsor tűnt ki. A mérkőzést a
KAC veterán jobhszélsöje Hoffmann
vezette, meglehetősen lokálpatrióta
hangulatban.

Fölényes, biztos volt a Turul
győzelme.
BTSE-BMTE 6:1 <5:0)

Góllövők Lehel, Balog, L
Jaquier (öngól) és Koch 2 (egyik
11 es) ill. Greksa.
A Turul nagyvonalú első félideje után leállt és bosszantóan nevetséges cserékkel szórakoztatta a csa pat maga-magát.

Holnap este állítják össze a
Pécs válogatott elleni
csapatot.
A Turul és BSE vezetősége tagja
iból alakult válogató bizottság hol
nap este állítja össze a Pécs váló
galott ellen játszó reprezentáns tizen
egyet. A kiszivárgott hírek szerint
; az egyes posztokon a következő já
tékosok jönnek számításba. Kapu

sok; Kulcsár BSE, Szőcs Turul,
Hátvédek: Kómán, Tadity Turul,
Biró BSE. Fedezetek : Jávor, Schu
lek, Koch Turul, Vadász, Ihos BSE.
Csatárok: Matics, Rápily I. (Szkupi)
Csicskó BSE, Kovács, Lehel, Hirmann Turul.

M OZi
Pompeji pusztulása.
Pompeji pusztulásáról annyi fan
tasztikus elképzelés és történet ke
rült már az irodalom segítségével a
nagyközönség elé, hogy újat már
alig is lehetett várni. Bulw-unek, a
hiies angol regényírónak éppen ab
bari van az érdeme, hogy az ö mü
ve elevenné, közelivé ludia tenni
ed a már valószerűtlen messziségbe
tűnt Pompejit. A hatalmas római
birodalom mesés városának éleiét
újszerű beállításban különös cselek
ményével felépítő film sokkal mé
lyebb, sokkal nemesebb művészet,
sem hogy közönség sikerre ne szá
míthatott volna. Pedig ha alkottak
valaha nagy és művészi filmet, ak
kor Pompeji pusztulása az. elsők
között áll. A film főszereplője meg
döbbentően mély, igazi emberábrá
zolás. Mellette Pilátus a legsúlyo
sabb alakítás. A film egyes jelene
teiben szenzációs.
l.aptulajdono.s ;
üí.

KUÉZV

1

; A Corso mozi
helyiség
1 fényképészeti műterem, fűt
hető garázsok és műhelynek
való raktárhelyisége k kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzs bet ki
rályné-u. 2, házmesternél.

KRISZTMANN kályhás
Határ-u. 8. sz. alatti
(Nagy ma lom mai szemben)

háza (elköltözés miatt) eladó.
Ugyanott

raktáron

lévő

cserépkályhák
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK

4

■iiw 19.

Autóbusz menetrend
Mohács

Bácsalmás kilőtt

Bevárja a Bácsalmás felöl II
||
érkező vonatot.

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

Km.

1

0
3

715
725

11

7«

Gara községhatár f. m.

1355

15

7”

Gara vasútállomás

13«

16

8°o

Gara községháza

13«

24

820

Csátalja községháza

1320

25

825

Csátalja vasútállomás

13’5

28

Nagybaracska piactér

29

835
840

Nagybaracska rév (átkelés)

1305
1300

34

900

Móriczpuszta f. m.

1240

39

910

Mohácsi iskola f. m.

1230

42

915

Riha f. m.

12«

48

925

Állomások

2

CUKORBETEMKNEK
TRESFARIN
kenyér, metélttéixták, kétszersültek, teasütemenyek,
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.
GVOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

1425

érk'

i"d Bácsbokod vasútállomás
1|
Bácsborsód

v

j

érk. Mohács dudapart

1415

1215

d,

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

CSATALJA 70.
ksoísxs is=3»4

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosaik-lap
Favence (csempe)
Mettlach-iap

,
I
:
j

:

Kutgyiirii
Cementcsövek
Cementvályuk

NAGY VÁLASZTÉKBAN
CQ

Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
Ültökül fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Grünhut ét Tárta

bTjac™en^Xéri6on

Indulás
óra perc

Gara

4

40

Hercegszántó

25

Ujdombovár

5

19

Gara

Hercegszántó

5

20

7

40

Budapest. Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

31

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

8

15

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest

10

35

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

9

50

Baja. Bátaszék, Pécs

Bál.-..szék, Ujdomhováír

26

Pécs, Budapest

13

10

/3

48

Budapest. Sárbogérd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.

/4

20

Ujdombovár

14

21

/6

52

Pécs, Bálas/ek. Baia

14

25

Hercegszántó

Ifi

03

G •1a

14

29

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

18

27

Hét cegszanto

14

48

Gara

18

30

Bp.-st, Kiskunhalas

15

55

Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest

19

58
25

58

Bpest, Sárbogárd

Szénkereskodelmi
Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement

kőpor

Dunakavics

falszigetelő

Szükséglete fedezése elölt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli
szolgálatot tart
reggel tél 8 óráig é>
vasárnap d. u. nyitva

gyógyszertára.

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart)

50

22

00

Bataszék, Pécs.
Sárbogárd. Budapest
Bá. salinás. Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria

22

01

Bataszék. Ujdombovár,
Buda pest
ár

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

nyomtatványok
PLAKAT

REKLÁM
IRODAI

18

Nyomatott Baáttopk

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

könyvnyomdája

32

22

*1 E O T S C
V E K 9 Ed

Bakanek * Goldberger

7

21

puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

a másik fele öröklakás.

Hová?

09

Ujdomhová . Pécs,
Bát.tS/ék
Budapest. Kis llilhalds
Bácsalmás. Csikéria

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN ME8VEHETŰ

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

9

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza

Or. GEIRINGER JÁNOS

A Máv. menetrend:

7

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

május 18-tól május 25-ig

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Honnan?

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

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

Kátránypapir és minden más építőanyag

Érkezés
óra porc

Savkötő hatású gyógytapszerek gyomorégés allén
u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Goldberger kőnyvn vömdijában Haia

