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Általános
Időről-időre mintha megvetemed

nének az események; sem előre, 
sem hátra nem akar mozdulni sem
mi. Az ideges holnapvárás hangu
lata árasztja el az embereket s bár 
a természet szinte leírhatatlan szép
ségében bontakozik ki — mégis 
mindenfelé a bizonytalan holnaptól 
való aggodalom érzése uralkodik.

A mezőkön dús gabonatáblákat 
ringat a májusi szél; a terméskilá
tások mindenben kecsegtetők, mégis 
valami megnevezhetetlen félelem, 
valami türelmetlen jövö várakozás 
fekszik rá a lelkekre.

Épen a mai napok fényes bizony
ságai annak a tételnek, hogy » bel 
és külpolitikai események annyira 
összefüggnek egymással, hogy a leg
jobb belpolitikai helyset is rögtön 
felborul, ha a külpolitikai helyzet 
nyugtalanságra ad okot.

Belpolitikailag valóban semmi 
okunk sincs az aggodalomra. A ter
méskilátások jók; a munkaalkalmak 
növekvőben; a napszámbérek, ha 
mérsékelten is, de mégis javuló ten
denciát mutatnak; a kormány ke
reke biztos kezű emberek kezében 
van; rend és nyugalom uralkodik 
az országban; mégis tagadhatatlan, 
hogy a találkozó emberek suttogva 
beszélnek egymással; híreket vár
nak, híreket adnak tovább s olyan 
ideges várakozásféle hangulat ural
kodott el a lelkeken, mint aminő 
várótermekben az indulás, a beszál
lás nyugtalan percében érezhető.

Vagy talán inkább ahhoz az ér
zéshez hasonlítható a pillanat ban- 
gulata, amit a háztulajdonos ókkor 
érez, amikor hirtelen azzal ébresz
tik fel nyugalmas álmából, hogy a 
szomszéd háza ég.

A mai külpolitikai helyzetben 
joggal mondhatjuk, hogy körülöt
tünk mindenütt veszedelmes tűz 
pusztít szomszédainknál.

Az osztrák kérdés, a jugoszláv 
kérdés, a német, francia-orosz kér
dés, az. olasz angol feszültség mind 
olyan nagy pioblémák, hogy béke
világban ezek közül egy is lázba 
hozta volna egész Európát; ma vi
szont csőstül van bennük részünk.

Ezek a nagy kérdések látszólag 
függetlenek egymástól, a valóságuk
ban annyira összefognék egymással, 
hogy egyik kérdés a másik nélkül 
megserw oldható.

feszültség.
Egy szerre nem valószínű, hogy

- megtudják oldani ezeket a problé
mádat; ehhez egy uj békekonferen-

| cia kellene.
Részletekben kell megkezdeni s 

az események akként kezdenek ki
alakulni, hogy az általános rende
zésnek velünk és Jugoszláviával 
kapcsolatban kell elkezdődni.

A világháború Boszniában rob 
hant ki, a világbéke felé való elin

i tanyai közigazgatás.
A mai modern élet születé

sétől haláláig rengeteg érdek
szállal fonja körül az egyént; 
ezek az érdekszálak többnyire 
a közigazgatási szervezeten 
keresztül futnak, sőt a szálak 
végét többnyire a közigazgatási 
hatóságok tartják a kezükben.

Ezek a szálak — jogok és kö
telezettségek szövevénye — 
korlátozzák a polgári szabad
ságát, megszabják kötelezett
ségeit ; de segítik is élete 
munkájában, törekvéseiben. 
Különösképpen pedig törek
szenek arra, hogy a folyton 
fejlődő és átalakuló világ rend
ben tájékoztassák irányítsák 
és vezessék.

Ez a vezetés, irányítás, köz
igazgatás a városokban és köz
ségekben — ahol tömegesen 
laknak az emberek — köny-

Az egész magyar népet szólaltatta 
meg tegnapi beszédében 

Kánya Kálmán külügyminiszter.
Történelmi nemzet, amely ezer 

' éven ót csinálta a maga politikáját, 
élte a maga életét, jogos önérzeté
ben nem ülhet olyan tárgyaló asz
talhoz, amelynek másik végéről, 

I mint megbélyegezettre, mint jogta- 
í lan megalázottra tekintenek reá.

De igenfa hajlandó leülni bárki 
mellé, hajlandó együtt dolgozni 

: Európa és a Dunavölgy ipari béke 
■ jéért mindenkivel, aki becsületes 
I feltételek mellett, mint teljesen 

egyenrangú felet fogadja — mon

dulásnak is onnan kell kiindulni
A lengyel külügyminiszter útját 

egyengeti a köztünk és Jugoszlávia 
között való történelmi igazságszol
gáltatásnak. Jugoszláviának engedői 
kell. Ezt kivánja tőle a történelem 
kényszerű parancsa, ezt kivánja 
tőle Európa, ezt kivánja tőle az 
elkeseredett Magyarország — és 
Jugoszlávia engedni fog.

Mert Jugoszlávia engedékenysége 
Délkül nam képzelhető a végzetes 
világtörténelmi helyzet feszültségé
nek enyhülése. •

| nyü feladat : de annál nehe- 
i zebb a falvakban, ahol a la- 
i kósság fele része tanyákon él.

Kozma Miklós belügyminisz
ter költségvetési beszédeben 
részletesen foglalkozott a ta
nyakérdéssel s ráterelte az 
autonómiák figyelmét a tanyai 
közigazgatás megszervezésere.

Csak örömmel fogadhatjuk 
i a magas helyről jött kezdemé
nyezést, mert valóban a tanyai 
lakosság népe aránylag legke- 

| vesebbet kap a közigazgatás 
■ előnyeiből. Baja városának 

népe is jó részben a kültelken 
él és itt is foglalkozni kellene 
azokkal a közigazgatási ter
vekkel, melyeknek hivatása, 
hogy' közelebb vigyék a köz
igazgatást a tanyai lakosság
hoz.

dotta Kánya külügyminiszter teg 
napi beszédében, amelyet Darányi 
h. miniszterelnökön kiviil Koznia, 
Lázár, Fabinyi miniszterek és zu 
folt ház hallgatott végig.

A továbbiakban három hatalmas 
kérdéssel foglalkozott a külügymi
niszter. Európának forrongó, foly
tonos izgalomtól fűtött állapotával, 
Magyarország ama állandóan békés 
törekvésével, hogy a kaotikus Euró 
pában érvényesülő áramlatok köze
pette a maga részére kielégítő és 

fejlődésképes állapotot teremtsen; 
végül a Népszövetség mai válságos 
helyzetével, amely a lefolyt év so
rán oly súlyos teherpróbáknak volt 
alávetve.

A magyar kormány eddigi békés 
célkitűzéseiben nem szövetségeket, 
hanem barátokat keresett. — Igaz 
baráti szálak fütik Olasz-, Néruet- 
és Lengyelországhoz, valamint Auszt
riához. S bár Nagy Británia politi
kai érdekei elsősorban távolabbi 
szférákban érvényesülnek, mégis az 
egyetemes béke érdekében Magyar
ország problémái iránt is érdeklő
dést tanusit.

Sőt Satojadinovics ur külügyi ex
pozéjának kijelentéseit, hogy : „a 
Dunamedence gazdasági konszoli
dációja érdekében hajlandó Magyar
országgal is együtt működni és az 
az óhajtása, hogy ©zen az oldalon 
is eltűnjenek a kölcsönös bizalmat
lanság és vélemény külömbség okai." 
Mi ezt megértéssel fogadjuk és a 
kijelölt cél érdekében készek va
gyunk közreműködni. Ha pedig ez
után is újabb csalódás érne ben
nünket, akkor nyugodt lelkiismeret
tel várjuk a jobb időt, amikor volt 
ellenfeleink a velünk való együtt
működés teljes értékét megfogják 
tudni érteni és becsülni.

Kánya hatalmas világpolitikai meg 
nyilatkozást minden részről hatal
mas éljenzés és taps fogadta, majd 
a miniszterek és képviselők melegen 
gratuláltak neki.

Kűzvetienüi a gaz
dáktól szerzi be ta- 
karmáiwiikségieiét 

a katonaság.
A pécsi vegyesdandár pa

rancsnoksága értesítette a Vá
rosi Gazdasági Egyesületet, 
hogy a jövőben közvetítő ke
reskedelem kizárásával egye
nesen a gazdáktól szerzi be 
állati takarmányszükségletét. 
A gazdák akiknek árpa, zab
széna és szalma termésük van, 
forduljanak a Gazdasági Egye
sülethez, mert az előjegyzése
ket már most átveszik. A ta
karmányanyagokra a bejelen
tés állandóan eszközölhető, az 
átvétel szeptember, október és 
november hónapok elején tör- 

| ténik.
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Női
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidáruk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
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Vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán a Kígyósért 

Lecsapoló biztosa.
A KigyÓ8éri Lecsapoló Társulat

nak dr. Szabó Szabovljevits Dusán 
py. alispán volt a miniszteri biztosa. 
Az alispán a nyugalomba vonulásá
val egyidejűleg kérte a miniszteri 
biztosság alóli felmentését, amit a 
földmivelésügyi miniszter teljesített 
i$. Most érkezett Bajára, illetve a 
vármegyéhez Darányi Kálmán föld- 
mivelésügyi mniszter h. miniszter
elnök értesítése, melyben közli, hogy 
a Kigyóséri Lecsapoló Társulat mi
niszteri biztosa vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispánt nevezte ki.

Baja város közönsége 
a Szegedi Ipari Vá

sáron.
Május 30-án nyílik meg és junius 

11-ig tart Szegeden a VIII. Ipari 
Vásár. A vásárt délelőtt fél 12 óra
kor nyitja meg Bornemissza Géza 
íparügyi miniszter s ugyanakkor át
adja rendeltetésének a Szegedi 
Iparcsarnokot. A megnyitásra és a 
vásáron való részvételre meghívták 
Baja város vezetőségét, törvény
hatósági bizottságát, valamint kö
zönségét is. A város elküldi képvi
seletét a vásárra.

Tovább folyik a fe- 
renrtek orgonájának 

szerelése.
A ferenciek uj orgonájának sze- ' 

jelese tovább folyik Az uj orgona 
teljes felszerelésével a legközelebbi 
hangversenyig teljes-n elkészülnek. 
Az előkészületben levő junius 8 i j 
hangversenynek egyik eseménye a 
városi polgári fiúiskolának a sze
replése. A nagyszerű gyermekkórus I 
Scultéthv Andor énektanár dirigá
lásával készül szereplésére és úgy I 
tudjuk, hogy a diákdalárda fellé- j 
pése meglepetéseket tartogat.

Hat hónapi börtönbüntetésbe került 
a tizenkétszer büntetett asszonytolvajnak 

az ellopott fésű.
Rápity Báláné a tolvaj ba

jai asszony régi ismerőse a 
bűnügyi hatóságoknak. A kü
lönböző tolvajlásokért már ti
zenkét Ízben megbüntetett 
Rápityné ismét a törvényszék 
elé került.

Rápityné ezt megelőzőleg, 
legutóbbi büntetésének kitöl
tése után egy bajai uricsalád- 
nál végzett könnyebb mun
kákat, ahol a kezdetben szol-

Mussolini: Olaszország teljes mér
tékben tiszteletben tartja az angol 

érdekeket.
Az olasz-angol közeledést feltétlenül szükségesnek tartom 

— mondotta a Duce.
Mussolini olasz miniszterel

nök a leghatározottabban rá
mutatott arra, hogy a Föld
közi tenger mentén levő álla
moknak nem kell Olaszország
tól tartaniok. A londoni Dail 
Telegraph levelezője előtt tett 
nyilatkozatában a Duce kije
lentette, hogy az uj végleges 
és megváltozhatatlan helyzetre 
való tekintettel helyesnek tar
taná olyan tárgyalások meg
kezdését, amelyek Anglia és

Angol megerősítés érkezett Palesztinéba.
Az arabok uj guerilla

A paleszlinai helyzetre való le- 
kinteltel Kairóból ismét útnak in
dítottak egy zászlóalj katonaságot 
Palesztinjába.

Haifába újabb angol tüzérség ér
kezett. A tüzérség a felfagyvérzett 
lázongó arabok ellen vonul fel. Ezek 
az arabok a város környékén lévő 
dombvidéken rejtőzködnek. Palesz
tinában most már öt teljes angol 

gálatkésznek és dolgosnak bi
zonyuló asszonyt igen felka
rolták és sok jóban volt része. 
A tolvaj asszonyon ismét ki
tört a lopási vágv és hálából 
ellopott egy fésűt.

A minduntalan visszaeső 
tolvajt a törvényszék most 
már hat hónapi börtönre ítélte. 
Az asszony az ítéletbe bele
nyugodott.

Franciaország afrikai érdekeit 
összhangba hoznák az olasz 
érdekekkel és egyúttal tisztáz
nák a többi fontos kérdést is. 
Majd kijelentette Mussolini, 
hogy Olaszország teljes mér
tékben tiszteletben tartja az 
angol érdekeket.

Majd rámutatott a Duce, 
hogy az olasz-angol közleke
dést nemcsak kívánatosnak, 
hanem feltétlen szükségesnek 
tartja.

támadásra készülnek.
gyalogos zászlóalj, továbbá egy 
század könnyű harcikocM és pán 
célos kocsi van.

Az arabok előkészítik az újabb 
guerilla támadásokat. Az atab sajtó 
elhatározta, hogy nem közöi többet 
hivatalos közleményeket.

Jeruzsálem óvárosában csütörlö 
kön egy török rendőrt ismeretlen 
tettesek agyonlőttek

Baján addig még 
nem látott nagy 

sportesemény lész 
Junius 14-én.

A Magyar Evezős Szövetség 
Országos Vidéki Bajnoki és 
Nemzetközi Evezösversenyt 

rendez.
A Magyar Evezős Szövetség te

kintettel ax olmpiaí évre, minden 
erejével esőn van, hogy a magyar 
evezősök, akik az utolsó 4 évben 
Európa legjobb evexősnemzete cí
met ezerették meg, sőt a legutóbbi 
főiskolai világbajnokságban a legtöbb 
bajnokságot megnyerve az egyete
mes magyar sportnak szerezték meg 
a világ legjobb főiskolás sportolói 
címet, exidén Berlinben méltóan 
szerepeljenek.

A junius 14 én Baján tartandó 
verseny is e nemes célt hivatott 
elősegíteni. Ezen a versenyen, ame
lyen a Berlinbe kiküldendő evező 
sök is résztvesznek, módjában lejz 
városunknak többszörös Európa- 
bajnokaink munkájában is gyönyör
ködni. Igen örvendetes, hogy e pá
ratlanul szép és izgalmas verseny 

l megrendezésével a vidék evezős
sportjában úttörő Bajai Evezős Egye 
sületet bízta meg. Fennállásának 
25 ik évfordulójára nagyobb elisme
rést, mint e megbízatás, nem is 
kaphatott volna.

Bizonyosra vesszük, hogy a bajai 
és egész környékünkbeli sportsze
rető közönségünk boldog örömmel 
veszi tudomásul híradásunkat és 
hálás szemlélője lesz a világvisz.onv 
latban elsőrangú magyar evezőse
inknek. Tekintettel a versenynek a 
magyar evezőssport, mint Baja vá- 

' ros idegenfo rgalmára nezv? nagy 
jelentőségét, legk özelebbi számaink
ban is bő tudósításokban fogunk 
beszámolni.

^00 köbcentiméteres,
■tohCSyiw oldalkocsis motorke
rékpár. Várady érsek-ut 47. szám.

Minden múlandó, 
óz ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák a évi jótállással már 6 pengétől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briiliánsköveket a legmagasabb áron vaszek.
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Az Altra Biztosító R.T.
(Az Istltutó Nazional* Melle Asslcurazloni, 
Olaiz Állami Biztosító intézet, magyarországi 

leányvállalatának)

bajai föügynöksége. 
Baja, Haynald-utca 19.

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, 
szavatossági-, autó-, élet- és 

járadékbiztosításokat,
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HÍREK.
— Közigazgatási bizottsági 

Qlés a vármegyeházán. Bócsbod- 
rog vármegye közigazgatást bizott
sága júniusi ülését 3-án szerdán 
délelőtt 11 órakor tartja a várme
gyeházán.

— Tiz áves találkozó. A polgári 
fiúiskola 1926. évben végzett nö
vendékeit ezúton is elhívja az is
kola igazgatósága, hogy 10 éves ta
lálkozón ez év pünkösd első nap 
ján jelenjenek meg.

— Megnyílt a Városi Gazdasági 
IgyesDIet szakkönyvtára. A Vá
rosi Gazdasági Egyesületnek a föld
művelésügyi miniszter nagymennyi
ségű szakkönyvet utalt ki, A könyv
állomány már Bajára éikezelt s a 
könyvtárt megnyitották, illetve a kö
zönség rendelkezésére bocsátották. 
A szakkönyvek olvasása dijtalan.

— A bélben keletkező mérgek 
által okozott rosszullétnél egy-két 
pohár természetes „Ferenc József** 
keserüviz, gyors és alapos bélhiü- 
ritő hatásánál fogva, a legjobb szol
gálatot teszi.

— Horváth Sándort választot
ták meg Bácsmadaras község 
rendőrvezetőjévé. Bácsmadaras 
községben szeidár, huszonhetedikén 
töltötték be a rendőrvezetői állást, 
A választást vezető Péterfia Fíiiöp 
bácsalmási főszolgabíró három pá
lyázót jelöli, köziük első helyen 
Horváth Sándor rendőrt, akit az
után a képviselőtestület egyhangú
lag rendőrvez.etövé választolt.

— Nyári táborozásra készülnek 
bajai cserkészek. A bajai cser 
keszcsapatok az idén is megrendezik 
szokásos nyári nagyláborozásukat. 
A város vezetősége a IV. Károly 
király cserkészcsapat jobbára sze
gényebb sorsú tanoncfiukból álló 
tagjai költségére a gyűjtési enge
délyt megadta.

— Juniálist rendez a József
városi Olvasókör. A Józsefvárosi 
Olvasókör vezetősége majális ren
dezésére készült. Minthogy a majá
lis ideje kissé kitolódott, a Kör ve
zetősége elhatározta, a kirándulást 
junius l én, pünkösd másodnapján 
.fogják megrendezni.

—■ A SiankCiók visszavonását 
határozta el junius 16 án a genfi 
testület — jelenti a Jour genfi , tu
dósítója.

— Rómából szerda reggel elin
dult Addisz*Abebába az Olasz Ke
reskedők Szövetségének bizottsága, 
hogy megszervezze Abesszíniában 
a inai követelményeknek megfelelő 
kereskedelmi hálózatot.

— Csehszlovákia és Magyaror
szág viszonyáról nyilatkozott 
Kroffta külügyminiszter. Krefta 
csehszlovák külügyminiszter a par
lament külügyi bizottságában mon
dott beszédében hangoztatta, hogy 
a kisantant a Népszövetség kereté
ben védelmezni fogja a békét, sikra 
száll Ausztria függetlensége érdeké
ben, de szembehelyezkedik a révio

I nizmussal és a Habsburgok restau
rációjával.

— Elutasították a csongrádi 
petíciót. Az igazoló választmány 
elutasította a csongrádi petíciót és 
most felebbezes folytán a kisgyülés 
helybenhagyta az elutasító határo
zatot és jogerőre emelte a Nép 98 
százalékos győzelmét.

— Kerékpár igazolvány ffény- 
I képek I eggyors abban és jutányosán 
' készülnek NeSSOlróth fényképész 
| nél Baján.
| — Agyvártódulás, szivszorongds,
■ nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, 
| fejfájás, lehangollság, álmatlanság, 
' gyengeségi állapotok, munhaképle- 
i lenség a rendkívül enyhén haló ler- 
| mészeles „Ferenc József** keserű- 

víz használata állal igen sokszor 
gyorsan megszüntethetek.

A bajai törvényszék humora.
Nem mindennapi szenzációja van 

a bajai törvényszéknek. A tegnap 
megtartott bűnügyi tárgyalások egyi 
kén megjelenik tanúkihallgatás ohá 
hói egy nagybajusza, jóvágásu vi
déki magyar. A kezében jókora fúr- 
kósbolot szorongatva, tempós méltó
sággal lép a tárgyalóterembe. A te 
remőr megállítja:

— Atyafi, mit akar avval a nagy 
bottal ?

— Az áll az idézetben, hogy a 
uédelemröl mindenki maga gondos 
kodjék — leleli komoly önérzettel 
a botos magyar.

SZÍNHÁZ.
A szombaton este megkezdődő 

színházi szezon elé nagy érdeklő
déssel tekint s kősöoség. Az első 
heti műsor: szombat este ét vasár-. 
nap délután Nagy szerelem, vasár
nap este és hétfőn délután Lovagias 
Ügy (Hunyadi Sándor nagysikerű 
vigjátéka), hétfőn este Házitündér, 
kedden Csók a tükör előtt, szerdán 
Szembeköt^sdi, csütörtök Mucuska.

A társulat névsorából kiemeljük 
Hortobágyi Arthur igazgató helyet
tes, Juhász László főrendező, Ihász | 
László, Fellegi István, Nagy Klári, 
Szegedi Edit, Pór Irén és a bajai 
származású Révész Emil titkár le
ánya Révész Nelly és csakis lapunk 
szűk helye gátol bennünket abban, 
hogy a többieket is névleg kiemel
jük, bár művészi késrültségük révén 
azt megérdemelnék. Révész titkár 
felkéri a közönséget, hogy akiknek 
kiadó szobáik vannak, azokat a 
Központi Szállóban bejelenteni szí
veskedjenek.

Cirkusz Carleé.
Nemcsak vidéki, de fővárosi vi

szonylatban is bámulatos előadást 
láttunk tegnap este az itt vendég
szereplő cirkuszban. Valóban a ma 
gyarországi vándor cirkuszok kirá 
lyának műsorában gyönyörködhet
tünk tegnap este.

Donnert Bonifác igazgató állati- I 

URÁNIA
«3SC

Május hó 30-án, 31-én, junius 1-én

SZENES BÉLA
kitűnő vigjátéka filmen

AZ OKOS MAMA
Zenés, énekes magyar vígjáték 14 felv.

Készült a Hunnia filmgyárban.

SZEREPLŐK:

Kosáry Emmi, Érdéivé Mici, 
Komár Juliska, Dénes György, Páger 
Antal, Ráday Imre, Törzs Jenő, Toinay 
Klári, Kabos Gywía, Pethes Sándor, 
Z. Molnár László, Salamon Béla, Szász I.

K i s « r ö f i 1 in j e:

Rivaldafény nagy revüje
4 felvonásban.

domításn bravúrosan nagyszerű. 
S/ebbnél-aaeb levusmutatványok, 
cammogó mackó jelenetek 4 med
rével, tánc a pupostevével etb. állan
dó tetszést arattak*

Ez volt a műsor eled része. A 
második részben pedig minden Ar
tista brillírozott, Frenetikus taps ét
kén jutalmazta Licu egyensúlyozó 
művész minden mutatványát és va
lóban a nagy RaStellihez lehet ha
sonlítani, A kozák lövet bravúrt 
bravúrra halmoz. Fréd Arlongs «t 
Cómp két berlini artista hajmeresz
tő mutatványát vissza fojtott léleg
zettel ámulva nézte a közönség, 
ilyet vidéki cirkuszban tnég nem 
láttunk. Azután újra Bonifác mes
ter kutya olimpíászában gyönyör
ködhettünk.

Zsonglőr mutatványok a drótön, 
a maguk nemében páratlan excent
rikusok, azebbnél-stebb hölgyék, 
csillogóan pompázó ruhák emelik 
a műsor gazdag nívóját.

Ma este változatos műsorral és a 
medvékkel való birkózással —< 
amelyre eddig már több bajai fia
tal ember jelentkezett, mert 50 P. 
a győzelmi dij — mélyen ajánljuk 
az előadást mindenkinek, mert Don- 
nert Bonifác cirkusza olyat produ
kál, ami felülmúl minden várako 
zást és igazán megérdemel minden 
támogatást. dr. Ip.

Laptulajdotios j
Dr. KNÉZV LEHŰL
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

Autóbusz menetrend
Mohács Bácsalmás kötött.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
itideló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 715 ' ir 1 Bácsbokod vasútállomás * rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8’0 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13>5
28 8“ Nagybaracska piactér 1305
29 g40 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 12«

48 925
v

érk. Mohács dunapart j id. 1215

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

g NAGY VÁLASZTÉKBAN

A
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

ffl Egyszerű cementlap
J Díszes
0 Márvány mosaik-lap
B Favence (csempe)
W Msttlach-iap

ÍKutgyiirii
Cementcsövek

SCementvályuk
Kátrárr

ea 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Uitököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEGJUTÁNYOSABB ÁRUSÁN KAPHATÓ 

GrisiM és Társa b^j a ce”ei6,xár16on

A Máv. menetrend május 15-től:

T

í Érkezés Honnan? Indulás H 0 v á ?óra p°rc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdotnbovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

7 40
Budnpe.il, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

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

13 19
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

14 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bálaszék, Ujdornbová

lő 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

,s 03 G,r» 14 19 Bácsulaiás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

in 27 Hercegszántó 14 38 Ga ra

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátase.ck, Sérbugárd,

Budapesl gyors

19 58
Ujdotnbovár. Pécs. 

.Bátaszék 18 55
Bálaszók, Péos, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

23j 08 Bpest, Sárbogárd 23 19
Bátaszék. (Jjdoinbovár, 

Budapest
I

NvematoH <•» Geldl.«-<yer kónv'WWWídáiSAan Bftia,

CUKONflTieSKMU
TRESFARIN X"™*""**"

kenyér, metélttésaták, kétszer sültek, toasütsuiények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

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

Szerenalei-u. 83. »z. ás Kakas u. 1 sz. 
külön elválasztott ház

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele Otiklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó 6éza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet kúrálné-utca 13.

|f bp » f K r Széfembe delmi
W CK I I»3 Részwánytársaság

Bajai fiókja. Feroaciak-tere 2. Telefon: 52._____

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portiandeoment 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatit tah 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

május 25-161 Junius 1-ig 
Dr. MAKRA.' Í.ÁSZ10 

GYARMATI EMIS.
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELt/ESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos
férfi sobónal

Gugevopart),

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Oaja, ^renciek-tere 2. szám.

HYOOATVANYOK
ÓLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern Kivitelben készülnek.

Budnpe.il

