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| vagyunk, de összefogva végtelen a fejlődés ; a tavasznak ez az örö
! erősek.
kösen győzni akaró életereje lük
A hűvös napok késleltetik ideig tessen mindnyájunk lelkében a re
A koratavasz kedvező időjárása óráig a vegetációt, hogy aztán an vízió tavaszának hajnalhasadásán.
igen serkentőleg hatott a vegetációra; nál nagyobb erővel lendüljön előre
csaknem minden termény, vele
mény, gyümölcs, hetekkel előzte
meg szokott fejlődési idejét.
Bököd határában hetekkel ezelőtt
Belgrádból érkező hírek sze a híreknek a forrását, de nem
láttunk már keresztbe rakott árpát,
a korai cseresznye is megjelent a rint az ottani rendőrség több a futótűznél, hanem talán még
piacon, a korai kertiveteményről nem mint húsz egyént rémhírter a rádióhirnél is gyorsabban
jesztés miatt fogházbüntetésre terjednek.
is szólva.
Nekünk kellemesek ezek a
Az utolsó két három hét kedve ítélt.
Ezek a „rémhírek" nyilván hírek, a szerb kormánynak
zőtlen időjárása talán kissé károsan
a megszállt területek kiüríté lehetnek kellemetlenek. Egy
befolyásolta a terméskilátásokat.
Különösen a gyümölcsösökben ál sére vonatkoznak. Ezek a hí bizonyos a külpolitikai hely
lapítható meg a kár. A rendkívül rek ugylátszik mindenütt a le zet nagyon kedvező a revíziós
bőven mutatkozó gyümölcsvirágok vegőben lógnak s azoknak el hírek elterjedésére s talán van
ból sok helyen kevesen kötöttek. terjedését megakadályozni sem is valami igazság abban a régi
Néhol hullik is a zöld gyümölcs a miféle drákói rendszabályokkal közmondásban : nem zörög a
nem lehet.
1 haraszt, ha nem fuj a szél.
földre.
Senki sem ismeri ezeknek
A fagyosszentek megkésett hű
vös időjárása sem előnyös a véle
mények fejlődésért; mindezek da
cára mégis sokkul kedvezőbb tér
méseredményekre
számolhatunk,
mint az elmúlt két esztendőben.
Magyarország
költségvetésének
egyensúlya, népének boldogulása
Az angol kormány rendkí Hoare volt külügyminiszterről
pedig a terméstől függ; mi sem iga
vüli
minisztertanácsra ült ösz- van szó, akit az angol közvé
zolja jobban a kormány kedvező
lemény néhány hónap előtt
gazdasági politikáját, hogy dacára a sze, amelyet sorsdöntő jelen
azért buktatott meg, mert a
két egymást követő rossz esztendő tőségűnek mondanak, mert ez
a minisztertanács határoz Ang béke érdekében hajlandó volt
nek. mégis javuló tendenciát tudott
lia jövendő külpolitikájáról. Az némi áldozatokra is Olaszor
biztosítani gazdasági életünknek.
abesszin kérdés két részre osz szág irányában és akit az az
A labilis és eseményekkel terhes
totta magát az angol kormányt óta történt események fénye
külpolitikai horizont pedig előrelát is, egyik része a megtorlások sen igazoltak, mert ma már
hatólag nagy erőpróbára teszi nem szigorítását sürgeti, másik fele csak sokkal nagyobb áldoza
zetünket s ha valaha szükséges volt | pedig engedékenységet hirdet tok árán lehet az abesszin
a gazdasági erő, úgy ma sokszoro
a béke érdekében s igy most kérdést rendezni, mint ami
san az.
kell határozni afelöl, milyen lyeneket Hoare javasolt.
Egyik szemünkkel a külpolitikai irányt hirdessen a BaldwinEgyáltalán nem tartják való
eseményeket figyeljük, másik sze kormgmy.
színűnek, hogy sikerül meg
münkkel a mezőgazdasági fejlődést;
A Baldwin-kormány hely egyezésre jutnia Angliának
sok csalódásunk dacára reméljük, zete válságosra fordult. A mi Olaszországgal. Anglia súlyos
hogy a visszavonás ádáz tüze elal niszterelnök azon van, hogy a napok előtt áll, mert elkerül
szik s összefog a magyar a magyar
kormányt keresztül vezesse a hetetlennek tartják a válság
ral.
válságon. Főképen Sir Sámuel kirobbanását.
Talán a gondviselés ujja van ab
bán, hogy korábban érik a vegetá
ció jobb a termés ; talán a gondvi
selés tett bennünket korábban gaz
daságilag erősebbé, hogy hamarabb
Az összes iskolákat bezáratta az angol főbiztos.
ki tudjuk küzdeni mindnyájunk hő
Az összes iskolákat bezáratta az
Palesztinában még mindig nem
vágyát: a revíziót. Nem kalandvágy
fiit bennünket; féljük a háborvt, szűnt meg az a feszültség, amely a angol főbiztos
Jeruzsálemben agyonlőttek egy
de lázit bennünket az égbekiáltó kél hét előtti zavargások alkalmá
igazságtalanságok
fenntartanának val robbant ki. Az egész országban keresztény osztrák állampolgárt az
szakadatlanul újabb és újabb bom arabok.
merev erőszakolása.
Vasárnap egy skót zászlóalj érMindennek van határa, iürelmünk bamerényletet követnek el, de gya
| kezelt Jeruzsálembe és a várói te
végső határához értünk ; kis nemzet koriak a gyújtogatások is.

TerménykiJátásök —
jövő kilátok.

Rémhírek Belgrádban.

Nem tartjáh valószínűnek,
hogy sikerül megegyezésre jutnia
Angliának Olaszországgal.

Ostromállapot Jeruzsálemben.
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2 paafd

rületére kihirdették az ostromálla
potot.
Az arabok követelik, hogy csök
kentsék a hatóságok a zsidó beván
dorlók számát, az angol főbiztos
azonban most már nem hajlandó
erre.
A következő hat hónapra négy
ezer zsidónak engedték meg a be
vándorlást Palesztinába.
A jaffai tüntetések nyomán több
zsidó meghalt. Itt épugy mint Jeru
zsálemben több bomba robbant. A
hatóságok mindent elkövetnek a
rend helyreállítására, kérdéses azon
ban, meglesz e a sikere a hatósá
gok intézkedéseinek.
Hitler a jövő héten fogadja
Hómart Bálint
kultuszminisztert.

Hóman Bálint dr. vallás és köz
oktatásügyi miniszter a héten Ber
linbe utazik. Hóman Bálint és kí
sérete vasárnap délután érkezik a
német birodalmi fővárosba. Kedden
tisztelgő látogatást tesz Hitler Adolf
birodalmi vezér és kancellárnál.
Letartóztatták Madridban két
gyalogezred tisztjét.
Hétfőn délelőtt letartórtatták Mad
ridban állomásozó első és második
gyalogezred csaknem valamennyi
tisztjét, mert vonakodtak teljesíteni
a hadügyminiszternek azt a rende
letét, amely szerint a két ezrednek
a mai politikai rendszer ellen irá
nyuló magatartása miatt.

Gyűjtenek a bajai
női egyesületek
a hadisirokra.
Hősök vasárnapján, azaz május
24 én a bajai hadisirok gondozási
költségeire a bajai női egyesületek
a szokásos módon gyűjteni fognak.
A gyűjtés reggel 8 órától délután 1
óráig a város központi helyein fel
állított urnáknál és perselyeknél tör
ténik. A gyűjtésben részt vesz a
Szociális Missziótársulat, Mansz,
Stefánia Szövetség, Katolikus Egy«
süléi, Magyar Nők Szentkorona
Szövetsége, Lorántffy Zsuzsanna
Nőegylet, Izr. Nőegylet, Szent Mar
git Leányklub, Mansz Leányköre és
az Izr. Leányegylet
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Női

Fürdő

Férfi

harisnyák, keztyűk,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

cikkek

fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

nagy választékban

RElNHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
ALi$ztFerenc-Kör
hangversenye.
Magastervü, művészi tradícióhoz
méltóan rendezte meg a Liszt Ferénc-Kör szombaton este a Nemzeti
Szálló hangversenytermében zene
kari hangversenyét.
Anélkül, hogy túl elismerő bírá
latba bocsátkoznánk, őszinte lelki
ismerettel megállapíthatjuk, hogy a
zenekar előadása meglepett. Előbbi
években teljesített képességéhez vi
szonyítva határozott jártasságot, kész
séget és fejlődést mutatott. Telje
sebb és tömörebb az Összjáléka és
fegyelmezettebb is.
Bach: a-moll hegedűversenyének
Allogro-ja rögtön elárulta a szaba
tos, egybehangzó színvonalat, An
dante-ja pedig áhitatszerü lágyan
iengő árnyalata bizonyságot tett
arról, hogy elmélyedni tud, lelki
finom tártaimat és édes ttediit cse
pegtet hangjaiba. Szántó Jenő ve
zető hegedüjátéka nemcsak irányi
tolta a Zenekar együttesét, de uralt
azon, mint a hajó kormányosa jár
müvén öntudatos, kiforrt, magas
röptű és biztos vonalvezetéssel ma
gával ragadott, lelki impressióinak
őszinte és meghitt átvitelével életet
lehelt húrjaiba és hallgatóságát telíes rokonszenvvel lekötötte.
Hasonló megelégedettséggel, meg
értéssel és jó érzéssel vettük kar
mesteri képességét. Sibelius ValseTriste je felemelt és megerősített
ezen érzésünkben.
A csalogató
hangú mü álomringató keleties döngicsélő bájos lágyságát szivrehatóan
tolmácsolta. Minden testmozgása, ujj
irányítása és arcjátéka összeforr az
egyes hangnemekkel és akaratának
nemes finomságával átszövi az egész
zenekart, úgy hogy az hűséggel
visszaadja benyomásait és a szerző
gondolatvilágát.
Legélénkebben szemlélhettük ezt
Mozart C dur szimfóniájában, mely
próbára tette a filharmónia művészi
vállalkozását, itt is azonban elhárí
tod minden akadályt és ellentétet

és összhangot csalt elő minden
egyes tételt jellemző fbtrríájábah,
ütemében íis hangnemében.
A zenekar önmagára talált. Büsz
ke lehet a Liszt Ferenc-Kör, hogy
ezt elérte. A fúvó, de főleg a vo
nóskar összeforró játéka feltűnő.
Kár, hogy ritkán élvezhetjük ezt
a fenséges muzsikát. És még nagyobb
kár, hogy á Zéíieegyüttesnek néhány
tagja anyagi támogatás hián kiválni
kénytelen a zenekarból, kivált a
fúvósoknak; kik nélkülözhetetlenek,
alkalmat kellene adni akár a város,
akár magán foglalkoztatás utján,
hogy némi kenyérkeresettel megala
pozhassák itteni állandó tartózkodá
sukat.

Arról a másik sajnálatos esemény
ről, hogy az érdeklődés nem állt
arAhybán á zétifekar előadásával,
szintén a legfájóbban kell megem
lékeznünk.
Baja városának sokkal több a
zene és müértő, zenekedvelő kö
zönsége, mint amilyen számban azt
a hangversenyen láttuk. Mi az oka
távolmaradásának ? — Nembánomság? Közöny? Lebecsülés? — Va
lami oknak kell lennie. Bár mi van
a dologban, kedves jó bajai közön
ségem — ébredj és becsüld meg a
művészetet, a zenét kultúrát, ame
lyért bennünket, bajaiakat sok vi
déki város méltán megirigyel.
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Másfél évi börtönre Ítélte a törvényszék
a széntjánosi szatirt, aki három éves
kisleánnyal brutáliskodott.
A bajai törvényszék dr. Lin
zer tanácsa tegnap tárgyalta
Víszmeg János 44 éves szentjánosi kőműves bűnügyét, akit
az ügyészség a lefolytatott
nyomozás adatai alapján azzal
vádolt, hogy egy három éves
széntjánosi kisleánnyal erősza
koskodott.
A vád szerint Viszmeg le
itatta a kisleányt és azután

fogott elvetemült szándéka
megvalósításához.
A brutális ember bűnügyé
nek tárgyalását óriási érdek
lődés előzte meg. Viszmeg áll
hatatosan tagadta, högy a vád
beli cselekményt elkövette
volna.
Viszmeg Jánost a törvény
szék másfél esztendei börtönre
ítélte. A vádlott fellebbezett.

Szenzációs idegenforgalmi propagandával
kedveskedik Bajának a budapesti idegen
forgalmi szaklap.
„Poros utak, a csatornázás hiánya ás kövezetten utcák
teszik emlékezetessé a Baján idözést az idemerészkedök
számára.

Francia és angol közlemé
nyekkel hetedik éve jelenik
meg Budapesten az „Utazás
és weekend" — társadalmi,
közgazdasági, idegenforgalmi
és kulturális hetilap.
Az idegenforgalmi szaklap
legutóbbi száma különöskép
pen közelről érinti Baját, mert

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet kfrátyité-ucca 21.

hízelgőbb propagandával még
aligha intézték el a bajái ide
genforgalom, egészben véve
Baja nyaraló város kifejleszté
sére irányuló törekvéseket. A
szóbanforgó lap, ott ahol Sop
ron, Harkányfürdő, Pécs, Győr,
Székesfehérvár, Veszprém, Haj
dúszoboszló városoknak az ide

genforgalom szempontjából szá
mításba vehető előnyeit sorolja
fél, megemlékezik Bajáról is.
Szóról-szóra a következőket
írja :
„A gyönyörű fekvésű kis
városkát a természet is arra
teremtette, hogy az üdülők
egyik legkedveltebb találkozó
helye legyen. A város jelenlegi
vezetősége azonban azt hiszi,
hogy elég a viz és a napfény
— a természet ajándéka —
ahhoz, hogy a nyaralók ellep
jék a kies Dunapartot és sem
mit sem tesz, hogy az ottidőzést kellemessé tegye. Poros
utak, az egyetlen nagy szállo
dán kívül, a folyóvíz és csa
tornázás hiánya és kövezetlen
utcák teszik emlékezetessé az
ottidőzést, az odamerészkedők
számára.
Pedig egy kis igyekezettel
a nyaralók tömegei lendíthet
nék fel a tespedő kis város
forgalmát."
A szigorú cikk további ré
szében már korántsem olyan
mostoha, mert megállapítja pél
dául, hogy Baja egyetlen fény
pontja a Nemzeti Szálló és
Takács bácsiról is megírja,
hogy a modern szállodások
mintaképe.
Nem vagyunk éppen fana
tikusai a Baja-Világváros gon
dolatnak, de ezt a szinte el
lenséges hangot egy kissé mint
ha mégis bántónak találnánk.
Nem tudjuk mi a város hi
vatalos állásfoglalása e kérdés
ben és nem is akarunk éppen
vitába szállni a lokális érzésüekkel sem, amikór a józan
ság szemüvegén át megállapít
juk, hogy bizony a vízvezeték,
még a csatornázás is igen-igen
hiányzik, de azért azt hissiük,
hogy ha Baját esetleg más al
földi városokkal hasonlítjuk
össze, nem is olyan nagy a
baj.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
KeríHfe a fölösleges boaMwkodám pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javMás

taaH

srakembarnél.

HM térti és Mi tortrt
*
1 M MtaMauM mór C a.n«MSI.

Régi ékszereket, tört aranyat és briütónsköveket a legaaagMisbb áron veerek
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Junius 15-én lesz a . Százhúsz bajai hölgy Egy régi bajai patrí
versenytárgyalás a i áll a társadalmi sze- cius család gyásza.
pécsi vegyesdandár ! gényügyi gyűjtő pro
Egy régi és közismert bajai pat
rícius család tagja özv. Schmidt
parancsnokság ’zén
*
paganda élén.
Mártonná Dlopolszky Terézia éle
szükségletére.
1400-1500 pengőre emelke tének 86. évében súlyos szenvedés

A m. kir. péósi 4. honvéd vé- dett a havi gyűjtések ősszege.
gyesdandáf hadbiztosSágá hüSZrtnA társadalom adakozó készsége
flégy állomáshelyének szénellátására az ínségesek, felsegitését illetőleg
versenytárgyalást hirdet. A verseny észrevehetően javulóban van.
tárgyalást junius 15 én Pécsen fog
A város szociális íigyoszdálya a
ják megtartani. A versenytárgyalás javulást részben a lelkészkedő pap
alkalmából biztosítják a pécsi, bajai; sága karácsonyi meleghangú szóza
bácskai a h tö bi állomáshelyek tának tulajdonítja. Mint hirül is ad
szénszükségletét. Pécs, Kecskemét, tuk valamennyi plébánia és egyház
Tolná, Baja, Kiskunhalas és Odal- lélkipásztora újabb megmozdulásra
mand részére leendő szállításra csak lelkesítette híveit s ennek az ered
bányák pályázhatnak; a többi állo ménye szépen mutatkozott is.
másokra azonban kereskedők is.
Az uj és intenzív propaganga le
Mindért további felvilágosítással hetővé tette a gyűjtés nagyobbaráa m. kir. 4. honvéd vegyesdandár nyu átszervezését. Ma már 112 lel
badbiztosságának Pécsett a Pécsi kes bajai hölgy áll a gyűjtés élén.
Takarékban levő hivatalos helyiség | Legnagyobb aktivitással é« legben működő parancsnoksága szol • nagyobb számmal a Szociális Miszgál.
’ eziótársulat, azonkívül Szent Ferenc
! III. Rendiének tagjai vesznek részt
— A Józsefvárosi plébánia za | a gyűjtésben. Ugyancsak lelkes sze
rándoklaté Máriakönnyére. A jó gényügyi propagandát fejtenek ki a
zsefvárosi plébánia áldozócsütörtö ' Józsefvárosi, Rózsafüzértársulat, a
Kiscsávolyi Olláregylet, a protestáns
kön egész napos zarándoklatot ve
zel Máriakönnyére. Indulás a józsef és izraelita nőegyesületek. Ennek a
városi kápolfió előtt a gyalogosok megnövekedett munkatábornak a
részive reggel 7 órakor; autóbuszon gyűjtési eredménye havonta 1400—
fél 8 órakor. Szent mise Máriaköhy- 1500 pengő között váltakozik.
nyén 9 órakor. Visszatérés este 6
órakor. Jelentkezni lehet a józsef
városi plébánián. (Flórián-u. 8.)

HÍREK.

URÁNIA
*
ÍS

20-án, szerdán és
*én,
21
csütörtökön

WállBce Beery

legnagyobb filmje,
Jackie Cooper

legkedvesebb
alakítása

Vérző
Aréna
A legkiválóbb cirkuszdráma
12 felvonásban.
Színes rajzfilm, sportfilm,

kulturfilm.

Híradó.

— A főispán és alispán arcké
pei a Jánoshalmái községházán.
Apatini Fernbach Bálint főispán és
dr. vitéz Bajsay Ernő alispán fény
képeit Jánoshalma község Halmi
Béla kamarai udvari szállítótól be
szerezte. A főispán fényképét az
anyakönyvvezetői, az alispánét a
főjegyzői irodában helyezték el.

— 53.023 adag ebédet adott
a város a télen a szegénygyer
mekeknek. Hónapokon át vagyis
december 6-tól husvélig, tehát áp
rilis 12 ig működött Baján a város
i két népkonyhája a Manszban és a
Szeretetházban. Az ebédelő gyerme
kek száma az idén a tavalyi 300-al
szemben 400 főre emelkedett. Az
egész időszak alatt 53 023 ebéd
adagot osztottak ki.

— A világ itélőszéke elé for
dul az erdélyi magyar kisebbség.
Az erdélyi magyar párt tegnap ér

tekezletet tartott, melyen elkeseredett
hangú panaszok hangzottak el a
magyar kissebbség tűrhetetlen hely
zete miatt. A magyar párt elhatá
rozta, hogy panaszaival a nagyvilág
Itélőszéke elé járul.
-- Ha fáj a feje és szédül, ha
teltséget, bélizgalmat, gyomorégést,
vértódulást, szorongást vagy szivdo
bogást érez, igyák minél előbb va
lódi „Ferenc József
**
keserüvizet,
mert ez a gyomor és a belek mű
ködését előmozdítja, az epekiválasz
tást fokozza, az anyagcserét meg
élénkíti és a vérkeringést felfrissíti.

3

István szobrát, melyet Gömbös Gvula
miniszterelnök ajándékozott Lengyel
országnak.

— Bajái terménypiac. Baján tar
tózkodás mutatkozott legutóbb a
terménypiacon ; az. irányzat lanyha
volt. Árak : búza 14 50—14 70, rozs
12 80 — 13 20, takarmányárpa 13—
13 50, morzsolt tengeti 12 50—13 P.
q kint.

után a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után tegnap 18-án dél
után háromnegyed 6 órakor Baján
elhunyt. Az elhunyt nagyasszony
— A kritikus életkorban reg
halála Baján általános mély rész
gélenként 1—1 pohár természetes
vétet vált ki annál is inkább,
„Ferenc **
József
kesetüviznek va
mert özv. Schmidt Mártonná annak
lóban áldásos hatása van I
idején tevékeny részt vett a bajai
társadalmi életben. Özv. Schmidt
Mártonná holttestét a Szent Rókus
Laptulajdonos :
kápolnában ravatalozták fel s hol
<4 N E Z V LEHEL.
nap 20-án délután 5 órakor fogják
temetni a családnak az ugyanott 1
levő temetőben emelt sírboltjába.
Az engesztelő szentmise áldozatot
22-én pénteken reggel 7 órakor a
szentferencrendiek templomában fog
fényképészeti műterem, fűt
ják bemutatni.
hető garázsok és műhelynek
Az elhunyt uriasszony halála köz
valóraktárhelyiségek kiadók.
vétlenül a Schmidt, Schlipf, Ringeisz
Érdeklődni lehet : Erz.sébet kiErnőházy és Sármezey családokat
rályné-u. 2., házmesternél.
boritolta gyászba.

A Corso mozi
helyiség

— Meghívó a Liszt Ferenc-KBr
városilag és megyeileg segélye
zett zeneiskola növendékhang
versenyére. Május 20. és 21-én
(szerda és csütörtök) este 8 órakor
rendezi a Liszt Kör áll. enged, ze
neiskola II. és III. növendékhangver
senyét a Nemzeti Szálló nagyter
mében, amelyre az érdeklődőket szí
vesen látja a zeneiskola igazgató
sága. Belépti díj nincsen.
— Éleslövészet. A katonaság f.
hó 23 án a kékhegyi harcszerü lő
téren éleslövéSzetet tart. A lövészet
kezdete 7 óra 30 perckor, vége 18
óra 30 perckor. Lőirány Sükösd
felé. A rendőrség figyelmeztet ttiiridenkit, hogy a fenti helyen és idő
ben való megjelenéstől saját testi
épségének megóvása érdekében is
tartózkodjék.

KRISZTMANN kályhás
Határ-u. 8. sz. alatti
(Nagymalommal szemben)

háza (elköltözés miatt) eladó.
Ugyanott

CORSO
Május hó 21-én
csütörtükön
2 ragyogó film egy műsorban

Ónagysága

— Elloptak egy dinamólámpát.

ügyvédje

— Május 24-én lesz ország
szerte a hősök ünnepe. Az ed

— Báthory István nevét viselő
uj lengyel ócmjárót tegnapelőt avat
ták fel Gdynia kikötőjében. A szer
tartáson jelen volt a miniszterelnök
kel az élén az egész kortnány. Ma
gyarországot Hóry András varsói
magyar követ képviselte. A lengyel
miniszterelnök beszéde végén átadta
a hajó kapitányának Báthory István

lévő

OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.

Ifj. Huber Mihály bajai vaskeres
keddtől ismeretlen tettes ellopta a
kerékpárjáról a dinamólámpát.

digi gyakorlat szerint a világháború
ban elhunyt magyar hősök emlékét
az egész országban május utolsó
vasárnapján szokták megünnepelni.
Baja város idegenforgalmi hiví tala
ilyen értelemben már közzé is tette
az ünnepség idejét és programját.
Azonban a dátum változni fog,
mert május utolsó vasárnapja az
idén éppen összeesik a pünkösddel
s igy a hősi ünnepet május 24 én
fogják megülni.

raktáron

cserépkályhák

Zenés német vígjáték 10 felv.
Főszerepben :

;

Renate Müller j
Adolf Wohlbrück
Adélé Sandrock
Georg Alexander
Ezt megelőzi:

T0M MIX
kitűnő filmje

Az áruló
nyom

■ájw. 20.

4

Autóbusz menetrend
Mohács

Bácsalmás kSzfitt

Bevárja a Bácsalmás felöl II
órkezö vonatot.
||

Km.

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoi

Állomások

1

2

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN
kenyér, metélttMxták, kétizaraűltek, tessütemények,
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.
GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

in 1 Bácsbokod vasútállomás
|
1
Bácsborsód

1425
1415

Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen
u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

1355

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

0

7«

3

725

11
15

745

Gara leözséghatár f. m.

755

Gara vasútállomás

13«

16

800

Gara községháza

1340

24

820

Csátalja községháza

1320

25

825

Csátalja vasútállomás

1315

28

8»
8<o

Nagybaracska piactér

1305

Nagybaracska rév (átkelés)

34

900

Móriczpuszta f. m.

13“
124°

39

910

Mohácsi iskola f. m.

1230

42

5
*
9

Riha f. m.

1225

HÉ
Szénkereika dalmi
W E K I E 3 Részvénytársaság

48

925

12”

Bejei fiókja. Fereeciek-tere 2. Telefon: 52.

29

érk

v
érk. Mohács dudapart

,

id.

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.

NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

i

Szabó Géza

eladó.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement
kőpor

Dunakavics

A Máv. menetrend
Indulás
óra perc

Éjjeli
szolgálatot tart
reggel tél 8 óráig ét
vasárnap d. u. nyitva
május 18-tól május 25-lg

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Gara

4

40

Hercegszántó

Ujdombovár

5

19

Gara

32

Hercegszántó

5

20

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

40

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

31

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

26

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest

10

35

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

9

50

Baja, Bátaszék, Pécs

Ujdombovár

14

21

Bátaszék, Ujdombovár

Pécs, Bálaszék, Ba|a

14

25

Hercegszántó

20
!52

Budapest. Sárbogárd,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

03

Gara

14

29

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

27

Hercegszántó

>4

48

Gara

30

Bpest, Kiskunhalas

15

55

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

18

50

Bálaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest

25

Ujdombová . Pécs.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

22

00

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria
%

58

Bpest, Sárbogárd

22

01

Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

58

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Hová?

25

10
| 48

falszigetelő

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

gyógyszertára.

Honnan?

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Esetleg FELERÉSZBEN MESVEHETŰ
a másik fele öröklakás

Or. GEIRINGER JÁNOS

ezés
perc
&
09

legalkalmasabb ajándékot

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

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

Kút gyűrű
Cementcsövek
Cementvályuk

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

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdáia
Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

hhMMnatott Beirnnek és Goldberger könyvnyomdájában Bau.

