wtájtis Z4. Vasárnap.

ÁM S Wto.

BAJA-BÁCSKA
Szerkasxtflséö

kiadóhivatal.

FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Falalóa axarkaastó éa felelős kiadó >

0 r.

KNÉZY

LEHEL

akit a világtörténelmet formáló
nagy történelmi vezéregyéniI ségekhez baráti kapcsolatok
fűznek.
De belpolitikailag is képzelkész és képzett emberek tár hetetlen, hogy az a miniszter
sasága ; kiket sok sorsdöntő elnök, aki háromezerkétszáz
óra komoly tanácskozásának falu népének önként vállalt és
emléke ; történelmi jelentőségű hűségesen követett Vezére, a
elhatározásokért való közös kisembereket szolgáló népi
felelősség egybekapcsoló érzése politikának bátor szóvivője,
fűz egybe és láncol ahhoz a helyét elhagyja.
Az ország népe örömmel és
vezérhez, aki a sok kiváló
egyéniséget harmonikus együtt- bizalommal fogadja a minisz
terelnök javulásáról szóló hí
munkálásra megtudta nyerni.
Képtelen feltevés, hogy most, reket s várva-várja, hogy a
amikor a világpolitikai helyzet közeljövő nagy eseményeit a
erőt
és
szilárdságot
kí maga lelkére szabott minisz
ván minden nemzettől, nálunk tériuma élén közvetlenül irákormányválság legyen és épen i nyithassa.
az a vezér távozzék helyéről,

A jólértesültek —
a kicsinyhitüek.
A fontoskodó, a nagyképüsködő, a jól értesült ; a bizal
mas híreket „szigorú titoktar
tás mellett" félhangosan to
vábbadó emberfajta — a leg
nehezebben elviselhető emberpéldánvok közé tartozik.
Bámulatos érzékkel válogat
ja ki a hiszékeny, a hozzá
hasonló kvalitású egyéneket ;
a könyörszáju embereket; akik
valóban nem tudják a titkot
megőrizni, mert ha másutt nem,
akkor bizonyosan a könyökü
kön jön ki.
Kitűnő alkalom keletkezett
most a fantázia féktelen csapongására :
Gömbös Gyula
miniszterelnök három esztendő
pihenés nélkül munkájában
megbetegedett s orvosai szi
gorú kúrára : hat heti pihenőre
fogták.
A politikai
lesipuskások
perszerögtönmunkába állottak;
kombináltak;
politikusokat
utaztattak erre-arra és termé
szetesen buktatták a miniszter
elnököt.
Nem tulajdonítunk semmi
jelentőséget ezeknek a mende
mondáknak, de mégis rá kell
mutatnunk az ilyen kacsázá
sok ártalmas voltára.
Sohasem volt annyira fon
tos, mint ma a belső összefo
gás és a kormányzat szilárd
sága. A jó kormányférfi leg
első rendű tulajdonsága, hogy
munkatársait jól válassza meg.
Ha a minisztereket nézzük,
minden egyes miniszter nem
csak kiváló szakember a maga
ressortjában, hanem mindegyi
kük olyan egyénisége közéle
tünknek, aki nem a miniszteri
tárca révén vált naggyá, ha
nem a maga kiváló egyénisé
gével emelte a miniszteri tárca
súlyát és tekintélyét.
Mint ember mindegyikük
keménykölésü egyéniség ; szó
álló, felelősségvállaló emberek ;
amit az ellenzéknek is mód
jában volt sokszor tapasztalni.
A minisztertanács nem fej
bólintó Jánosok gyülekezete,
de erős meggyőződésű, vitára

Helyben egy hónapra
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A templomi szó
székről a magyar
vitézekhez.

P Jugh Miklós ferences plébános
a bajai és bácskai vitézek május
10 i templomi ünnepségen költői
szárnvalásu beszédével nagy hatást
ért el. Itt közöljük a szónoki be
szédet.
Magyar Vitézek I
Lélekben megerősödve ma Isten
házában a Mindenhatónak kegyel
mét kéritek, hogy éltelek erények
ben megerősödve vitézek maradja
tok úgy az Isten, mint pedig a ma
gyar Haza szolgálatában. Szükséges
is az éleinek ezen kapaszkodása a
zsoltáros szava szerint : „Ha nem az
Isten építi a házat, az ember hiába
építi" — és „Ha nem az Isten őr
ködik felette, az ember hiába áll
őrt mellette I"
Kedves Vitézek ! Imádságfok mel
lett, hajoljon meg lelkelek a világ
háború hősei es vitézei előtt és in
tézzelek kérdést hozzájuk, szivük
Viszont Baja város természeti,
ben őszinte feleletre találtok ! Tud
gazdasági, ipari, kereskedelmi és
játok, hogy lelkűket megzavarta a
kulturális adottságai hatalmas per
világháború vihara és átélték a harc
spektívát nyújtanak számára, melyek
téri szenvedések egész özönét. Ha
jövendő nagyságát akkor is bizto
a hosszú fáradalmak után, megpi
síthat ják, ha a trianoni papír határok
henve a sóhajtás szárnyán hazaszállt
elszakadnak s Szabadka. Zombor
a lelkűk s boldogan megállapodott
mint főnixként poraikból feléledő
egy fehér kis ház fölött, ugyan mi
városok konkurrensei lesznek.
ért gyűlt forró könny a szemükbe?
A vízvezeték és csatornázás olyan
Amikor kietlen orosz pusztákon
intézmények, melyeket Szabadka és a fogság keserű kenyerét ették s
Zombor egyhamar megvalósítani nem az esti iepihenésael eszükbe jutott
tud.
sok gonddal küzködő hitvesük, aki
Az emberek legnagyobb része mindennap epedő szivvel várta jötigyekszik népszerűségét megőrizni. lüket, mondjátok meg, ugyau miért
Nem okos dolog a népszerűségi ko szakadt ki lelkűkből az a nehéz,
efficienst elhanyagolni ; de viszont a sóvárgó, messzeszálló sóhajtás ?
Amikor először lépték át a rég
meggyőződést kizárólag ahhoz iga
zítani, hogy valami népszerű e vagy nem látott határt, ugyan miért vert
gyökeret a lábuk az örömnek egész
sem, ugyancsak helytelen dolog.
lényüket elöntő csodálatos érzéstől?
A vízvezeték éa csatornázás —
És ha haza szállt a lelkűk és el
volt idő, amikor valóban megfonto gondolták, hogy kis gyermeke min
landó, súlyos terhet jelentett volna ;
den este érte, imádkozott és ha
de most amikor a magas földárak eszébe jutott a kis falusi templom,
kihasználásával a tulajdonosok igen amelyben először vették magukhoz
mérsékelt megterhelésével oldható az Urat és ha lelki szemeik előtt
meg, elérkezett az ideje annak, hogy megjelent a kakukfüves sirdomb,
a város közönsége a vizvezelés és amely alatt édes jó anyjuk elporló
szive pihen, ugyan miért érzéke
csatornázás gondolatával foglalkoz
nyültek el a meghatódotlság tiszta
zék s hí illetékesek a kiviteli lehe
érzésétől ?
tőségeket mérlegeljék.
Szemük ragyogásán látjátok és
felelnek máris a sok kéidésre és

Kormányakció
a magas pótadóju községek
ingatlanainak értékesítésére.
A belügyminisztérium és a pénz
ügyminisztérium váiosi osztályán
sokat foglalkoznak azzal a gondo
lattal, hogy a kialakult magas föld
árakat kihasználják különösen azok
nál a községeknél és városoknál,
melyeknél a pótadó magas,
Mezőkövesdnek pótadója például
90 százalékos volt; ingatlanainak
értékesítése után leszállt 32 száza
lékra.
Minden esetre olyan tünet ez,
melyre fel kell figyelnünk. Baja válosának pótadója nem olyan magas
ugyan, hogy öt a minisztérium ré
széről momentán ilyenféle veszede
lem fenyegetné.
De talán nem lesz felesleges, ha
figyelemmel leszünk arra a tenden
ciára, mely a köztiletek ingatlanai
val szemben mindjobban érvénye
sül.
Nézetünk szerint addig kellene
a legsürgősebb és legfontosabb vá
rosi problémákat megoldani, amíg a
magas földárak különös lehetősége
ket nyitnak számunkra.
Baja város a maga jövendő nagy
ságát most megalapozhatja. Annak
az időnek egyszer s mindenkorra
vége, hogy a váiosok földesurak le
gyenek. A földreform mint kezdeti
valóság itt van; hol áll meg senki
sem tudhatja.
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Fürdő
cikkek

Női
harisnyák, keztyük,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
feleletük azt mondja nekünk, hogy
kiirt hatatlan, ösztönös rajongással
szerették mindig ezt a bölcsőjüket
ringató édes anyaföldet: a magyar
hazát I
Kedves magyar Vitézek ! Lehet
séges, hogy mi már nem érjük meg
azt a nagy csodát, nem érjük meg
a ragyogó, könnyes magyar álmok
diadalmas beteljesülését. Talán egy
akácos temető kakukfüves sirdombja
alatt pihenünk már akkor, amikor
a hideg avar fölött újra virág nyí
lik és madár dalol, amikor a gyötrelmesen hosszú ádventi sopánhodás után újra felujjong a rab magyar
föld felett a felszabadulást hirdető
szent Tedeum ! De megkérjük a
Mindenható Istent, hogy a napon
tegyen a lent álmodókkal is cso
dát, küldjön le a sir fekete éjsza
kájába egy fényes, meleg sugarat a
fölébredt és dicsruhába öltözött ma
gyar föld gyönyörűséges tavaszából,
engedjen le egy hangfoszlányt a
győzelmet éneklők zugó Tedeumából, hogy újra imádságra kulcsolódjék csendben elnyugodott hős ka
tonáink hideg csontkeze, hogy újra
dalba kapjon vértanúink jóságos
néma ajka s elporló szivekben újra
felpezsdüljön a vér, hogy mi is
örüljünk még egyszer az örvendezőkkel s az ünnepi kórusba beállva,
mi is énekeljünk halott szívvel, de
örökkön élő szeretettel a felszaba
dultak imáját: „Isten áldd meg a
magyart I"
Fej-, váll-és ágyékrheumánál,

ischiásnál, idegfájdalmaknál, szag
gatásnál és zsábánál a terméseetes
„Ferenc József
**
keseriivis rendkí
vül hasznos háziszer, mert korán
reggel egy pohárral beuéve, az
emésztőcsatornát alaposan kitisztilja
és méregteleniti. Egyetemi kliniká
kon szerzett tapasztalatok tanúsít
ják, hogy a valódi Ferenc József
viz gyors, biztos és kellemes hatása
hugysavfelhalmozódásnál és köszvényrohamoknál is kiválóan érvé
nyesül.

Stelian Popescut, a román reviziósliga
legvéresebbszáju magyarüldözőjét haza
árulással, okirathamisitással és kegyet
lenkedéssel vádolják.
A Dimineatza román lap soroza
tos támadást intéz Stelian Popescu,
az Universul kormánypárti lap fő
szerkesztője ellen, < ki egyben a
revizióellenes liga elnöke is és eb
ben a minőségben a legvéresebb
szájú üldözője a romániai nemzeti
kisebbségnek, főleg pedig a magyar
ságnak. Azzal vádolják Popescut,
hogy a hazafiság nála csak üzlet és
azt a kérdést intézik hozzá ,hogy le
meri-e tagadni azt a tényt, hogy
Románia német megszállása alatt
bérbe akarta adni lapját a néme
teknek. Okirathamisilás is szerepel
a vádak közölt, melyet. Popescu
törvényszéki biró korában követett
el. Ugyanekkor egy vádlottat vad
állati kegyetlenséggel véresre vert,
majd kipróbálta rajta saját szaba

dalmű „vallatógép"-ét.
Mindezek után — Írja a vádló
lap — honnan veszi a bátorságot
hazafiasságról és erkölcsről beszélni
ez az ember, aki lapját a megszál
lás idején elakarta adni, vagyonát
az Universul egykori öreg tulajdo
nosa feleségének szoknyafodrai közt
hálószobában kereste, végrendeletet
hamisított, összejátszott az ellenség
gel és egy élveteg öreg asszony
szerelméből vagyonosodon meg.
Ilyen emberek, mint Popescu,
akinek helye a „halcsarnok"-ban
van („Hal" románul selyemfiut je
lent) nincs joga mások felett bírá
latot gyakorolni, amig nem tisztázza
magát a vádak alól.
A vádak pedig valószínű nem
alaptalanok.

Országgyűlési incidens
régen.
Az országgyűlések tárgysorozatán
Mostanában sok országggyülési |
incidensen mentünk keresztül; a sokat szerepeltek a vallási sérelmek
Rainiss Peyer féle incidens nyomán s a szóban forgó ,,Tagen-féle inci
keletkezett vihar még nem is ült el. dens" is vallási gravamenből szár
Talán nem lesz érdektelen, ha mazott.
felelevenítjük az 1833. évi ország
Az 1791. XXVI. t c. előírta, hogy
gyűlés február 21-iki ülésében leját ha valamelyik katolikus ember át
szódott összeszólalkozást. Annak akart térni református vallásra, ak
ténye, körülményei, következményei kor előbb hat heti katolikus okta
élénk fényt vetnek az akkori hon tásban kellett részesülni. Ezt a hat
atyák : követek gondolkodására, ér heti hitoktatást azzal indokolta a
zékenységére s egyben alkalmas ez törvény, hogy mód és alkalom adasaz „incidens" arra is, hogy a két sék a vallását elhagyónak komoly
kor nemzedékének becsületügyi kér megfontolásra.
désekben való felfogására rámutas
Bihar megyének követe akkor
sunk.
Beöthy öd ön volt. Bihar megye kö
Akkoriban a követeket a megyei veti utasításába 16 gravaménalis
törvényhatóságok választották 8 egy pontot vett fel s ezek között sze
ben utasításokkal is látták el, me repelt az az állítás, hogy némely
lyekhez a követek alkalmazkodni is hitoktatók a hat hetet évekre is ki
kötelesek voltak.
tolták, csakhogy az áttérést meg

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-utca 21.

akadályozzák.
Amikor Beöthy Ödön a vallási
sérelemnek az ö követi utasításába
felvett tényállását előadta, Tagén
nagyprépost, a nagyváradi káptalan
követe, azt kiáltotta közbe : „mind
ezeket kereken tagadom."
Erre a közbenszólásra iszonyú vi
har keletkezett. Beöthy Ödön azt a
közbeszólást személyes sértésnek
fogta fel s a nagy zajban igazolni
akarta magát azzal, hogy követi
utasitásában fog'alt tényeket adott
elő ; azonban az elnöklő Mérey
személynök megijedt a kitörőben
levő vihartól s a gyűlést hamar be
zárta.
Akkoriban mindenki hallatlannak
tartotta, hogy egy követet az or
szágházban valótlanság elmondásá
val vádoljanak.
Az ügy azután a másnapi 1883,
február 22 i ülésen nyert elintézést.
A személynök az ülés hirtelen
bezárását azzal indokolta, hogy a
viszály elmérgesedését óhajtotta el
kerülni.
Beöthy Ödön panaszkodott, hogy
egy egész éjszakán át kellett viselnie
egy olyan tényállítás terhét, hogy
nem mondott igazat; holott nem
tett egyebet, aminthogy a követi
utasításban foglalt meghagyásnak tett
eleget inkább enyhítve, mint túlozva
a tényállást.
Tagén nagyprépost is igyekezett
közbeszólását magyarázni, de ez
oly kevéssé sikerült neki, hogy az
ingerültséget még inkább növelte ;
mire a személynök az 1723: VII.
t-c. alapján utasította az ott jelen
levő királyi fiskust, hogy becsület
sértésért indítsa meg a keresetet
Tagén nagyprépost ellen.
Az „incidens" azután azzal ért
véget, hogy a káptalan visszahívta
Tagén nagyprépostot s más követet
küldött helyette.
íme akkoriban az országgyűlés
tagjainak oly . erős volt az érzé
kenysége, hogy egy tagadás már
olyan vihart támasztott, mely első
pörte a közbesióló mandátumát. Ez
mindenesetre súlyosabb büntetés,

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Prima sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosuankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.

éMtosan Járó fírfl is női karórák 2 övi lótóllóisal már 6 ,ó.|ltől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilüánsköveket a legmagasabb áron veseek.
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mint egy hónapi kizárás az ország
gyűlésből.
Akkoriban is voltak nehéz köz
jogi, gazdasági sőt vallási vonatko
zású viták, de a képviselők nagyon
vigyáztak minden szavukra, nehogy
másnak az érzékenységét megbánt
sák.
így keletkeztek azok a magas
színvonalú beszédek, melyeknek hő
sei Deák, Kölcsey, Bezerédi, Beöthy
Ödön, Balogh János, Wesselényi
Miklós, Széchényi és Kossuth vol
tak; melyek sérelmekkel foglalkoz
tak anélkül, hogy személyeskedtek,
sértettek volna.

HÍREK
— Gyűjtenek a hősi sírokra. A
polgármester értesíti Baja város kö
zönségét, hogy a Szociális Misszió
Társulat bajai csoportja részére a
hősi sírok díszesebb karbantartásá
hoz szükséges anyagi eszközök rész
beni megszerzése céljából május hó
24 én urnákkal és perselyekkel Ba
ja város területén pénzbeli adomá
nyok gyűjtésére engedélyt adott.
— Áramszünet. A villamosúiémek igazgatóságától nyert értesülé
sünk szerint folyó hó 24-én vasár
nap reggel 6 órától előreláthatólag
12 óráig a komlói villamosközpont
ban végzendő halaszthatatlan mun
kálatok miatt úgy Baján, mint a
bácskai községekben áramszünet lesz.

URÁNIA

IS=33Í

23- án, szombaton
24- én, vasárnap

JOSEF SCHMIDT
ezidei első egyetlen filmje

Kacagj
bajazzó
Énekes történet 10 felv.
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jutalmazta a Hutee.
Örömmel gratulálunk a szép és
értéhes győzelemhez a BEE-nek és
reméljük, hogy a Somogyi Elemér
művezető irányítása melleit lelkesen
dolgozó fiatal evezösgárdát ez az
A bajai ünnepség programja.
eredmény még fokozottabb igyeke
Holnap 24 én ünnepli Baja váios | a Dérv-kerlben lesz. Torlódások el- zetre és edzésre serkenti és hama
közönsége a világháboruboruban | kerülése végett a kert kapui szá- ■ rosan újabb győzelem, talán egy
elesett magyar hősök emlékét. A mozottak és a kert délután 1 órá- ' vidéki, talán egy országos szhiffkegyeletei ünnepségnek egész na tói 6 ig zárva lesz.
bajnokság elnyer éséhez, kívánhatunk
pos programja van. Reggel 6 óra
Az ünnepség előtt 5 perces ha szerencsét.
kor a levente alakulatok zenés éb rangzúgás hirdeti valamennyi temp
resztőt adnak.
Laptuiaidouos:
lomban a hősök kegyeletét. Az ün
Délelőtt valamennyi templomban nepi beszédet vitéz Losonczy György
omzv lehel.
kegyeleles gyászistentiszteletet tarta mondja. Közreműködik a Bajai j
nak. Ugyancsak délelőtt 8 órától Daloskor, vitéz Kemény Zoltán és I
délután 1 óráig a bajai női egyesü Szeremlei Lőrinc szaval. Végül va
letek gyűjtenek a hősi sirok karban
lamennyi egyesület, testület és a | rékpár. Varady érsek-ut 47. szám.
tartási költségeire.
város törvényhatósága koszorút he
Az. esti ünnepség 7 órai kezdettel lyeznek az emlékre.
12 drb. öt és fél

Vasárnap lesz a világháborúban
elesett magyar hősök
emlékünnepe.

hónapos nagyfajta

— Áldott állapotban levő nők.
ifjú anyák és többgyermekes asszo
nyok az enyhe természetes
„Ferenc József
**
keserüviznek már
mérsékelt adagokban való haszná
lata állal is könnyű és hig ürülést,
úgyszintén rendes gyomor- és bélmüködést érnek el.

— Országos ipari demonstráció
Szegeden. Május 31-én kezdődik
és junius 11-ig tart a VIII. Szegedi
Ipari Vásár. Ez alkalommal adják
át rendeltetésének az első magyar
kisipari árumintacsarnokot és ezt
az alkalmat használják fel a ma
gyar kézmüiparosok arra, hogy a
kisipari export érdekében demonslrá
ciót rendezzenek. A Szegedi Ipari
Vásárra május 28 tói féláru vasúti
jeggyel, 25 tői pedig 50 százalékos
hajójeggyel lehet utazni. Igazolvá
nyok a menetjegyirodákban kapha
tók.
Bombázó-gyakorlatokat végez
Róma környékén az északolaszor
szági repülőflotta egyik raja, A re
pülőgépek 1200 kilométeres távol
ságot repültek be és az utat 260
kilométeres óránkénti átlagsebesség
gel tették meg.
— Pénztárosnál állásra vállalko
zik egy fiatal jómegjelenésü leány
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.
— Traffikkozelőnőnek elmenne
polgárit végzett jómodoru fiatal le
ány. Cim a kiadóban.

süldő

SPORT.
A „Bajai Evezős Egylet
**
nyerte a Budapest HUTEE
országos versenyének
szkiff-stafétáját.

Május 17 én rendezte meg a
bpesti honvéd Utász Tisztek Eve
zős Egylete országos versenyét,
amelyen a BEE a 3x1000 m.-es
skiff-stafétában indult. A stafétát
két csoportban evezték külön-külön
versenyként az első csoportban a
Bpesti Evezős Club, a Mac és a
Duna E. E., a másodikban a BEE,
n Sirály E. E. és a Hutee csapata
indult.
Vineze Andor nagyszerű rajtjával
már az első 1000 m. en vezetéshez
jutnak kék sárgáink; az előnyből
Balogh Tasziló a második hosszban
lead valamit, a finiselő Mamusich
Lajos azonban remek evezésével hat
hajóhosszal nyeri meg csapatának a
versenyt. A 9‘42'8"-t evező B.EE.
együttes ezzel nemcsak csoportjának,
hanem a stafétának absolut győzel
mét is elnyerte, mert a másik cső
port csapatai — amelyeknek idejét
ugyancsak mérték — gyengébb időt
eveztek.
A győztes egyletet szép ezüst ser
leggel, az evezősöket ezüst plakettel

í Az Asztra Biztositó R.T. |

Ezt megelőzi:

Tangókirály
A legkitűnőbb zenés
vígjáték 10 felv.

Baján, a kíscsávolyí templomnál le
vő Jelky Andrásut 16. szám alatt

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

háza (elköltözés miatt) eladó.
Ugyanott

raktáron

lévő

cserép kályhák
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.

CORSO
24-én
búcsú előadás

2 hatalmas film egy
műsorban

Bécsi
csalogány
Gyönyörű nenés operett 12 f.
Ezt követi:

B
I

(Az Istitutó Nacionale déllé Assicurazloni,
Olaiz Állatni Biztosit ó Intézet, magyarországi
leányvállalatának)

*

bajai főügynöksége.

Az ezerszemű
ember
2 részes kalandor film

I. rész:
A titkok kamarája

Híradó.

II. rész:
Baja, Haynald-utca 19.

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, |

Avilág álarc nélkül

4

Autóbusz menetrend

CUKORBETEGEKNEK
TRF.SFARIN

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

Km.

1

0

?I5

3

725

11

745

Állomások

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

2

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

ir <*• Bácsbokod vasútállomás
|
Bácsborsód

rk.

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

1425
1415

Gara községhatár f. m.

1355
13«

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

15

755

Gara vasútállomás

16

Gara községháza

13“

24

8°"
820

Csátalja községháza

1320

25

8”

Csátalja vasútállomás

13>5

28

Nagybaracska piactér

29

835
840

Nagybaracska rév (átkelés)

130!
1300

34

900

Móriczpuszta f. m.

1240

39

910

Mohácsi iskola f. m.

1230

If É O T £

42

915

Riha f. m.

1225

925

W i® K I

48

y

érk. Mohács dunapart

i

id.

Sz.eremlei-u. 83. sz. és Kakas u. 1 sz
külön elválasztott ház

eladó.
a másik fele OtOklakás.

12‘5

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement

autóbusz vállalat

!

C!

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

NíGY VÁLASZTÉKBAN

“

Ejjdi
szolgálatot tart

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

reggel fél 8 óráig és
vasarnap d. u. nyitva
május 18-tól május 25-ig

LEGJUTáKYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa

Dr. GEIRINGER JÁNOS

stt.

gyógyszertára.

A Máv. menetrend május 15-Wi:
Honnan?

Indulás
óra perc

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

7

32

Hercegszántó

=

20

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

42

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

26

Pécs, Budapest

8

15

13

19

Budapest, Sárbogárd,
Bátaszék

9

57

/4

0!

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

09

Uidoinbovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

16

47

Pécs, Bátaszék, Baja

.4

15

Hercegszántó

IS

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

IS

27

Hercegszántó

14

38

Gara

IS

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

19

58

18

55

23 41
“1
03

23, 55

Bpest, Sárbogárd

23

19

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapartj.

Bakanek «> Goldberger

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYQMDAVÁLLALAT.

Hí szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

Hová?

7

9

falszigetelő

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

Kátránypapir és minden más építőanyag

Érkezés
óra perc

köpor

Dunakavics

CSATAL1A 70.

Kutgvürii
Cementcscvek
Cementváiyuk

3

Szénkereikedelmi
Részvénytársaság

Bajai fiókja. Fereitciek-tere 2. Telefon: S2.

Ezen menetrend érvényes 1936. április

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosaik-lap
Favence (csempe}
Mettlack-íap

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,
késéséit vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors
Bátaszék, Péos,
Sárbogárd, Budapest

könyvny omdá j a
Baja. F@renci«k-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
'

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

icár te Goldbertfer

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

