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Dr. Alföldy Béla orsz. kép 
viselő beszámolója 

Bácsbokodon.
Pünkösd hétfőjén tartotta délelőtt 

tizenegy órakor beszámolóját Bács
bokodon dr. Alföldy Béla, a bács
almási kerület népszerű orsz. kép
viselője.

A falu szélén a bácsborsódi bir
tokáról érkező országgyűlési kép
viselői a bácsbokodi versenydijas 
fúvós zenekar élén népes küldöttség 
fogadta, majd három gyönyörű ma
gyarruhás kislány pompás virág
csokrot nyújtott át dr. Alföldy Béla 
orsz. képviselőnek. Az üdvözlő be
szédet a kislányok nevében Muits 
Teréz mondotta ; partnerei Egri Er
zsébet és Viszmeg Katica voltak.

A fogadtatás után dr. Alföldy 
Béla prsz. képviselő nagy menet 
élén a községházára ment, melynek 
udvarán tartotta beszámolóját.

Az egybegyüll több mint ezer 
főnyi tömeg óriási lelkesedéssel fo 
gadta a körébe érkezett szeretett 
országgyűlési képviselőjét, aki azzal 
kezdte beszámolóját, hogy valahány
szor Bácsbokodra jön, mindig úgy 
érzi, hogy hazajön.

Kijelentette beszéde során, hogy 
akkor, amikor a kormány működé
séről és terveiről beszámol, szépítés 
nélkül mondja az igazságot.

Általában az az elve, hogy ami a 
szívód, a?. qz ajkán.

„Mondjuk mindig azt qnul 
gondolunk és tegyük azt, amit 

mondunk"
hirdette a törpeg nagy helyeslése 
közben,

Nem tekinti érdemnek, hogy a 
szegények jégverte háztetejét aj. 
elöljárósággal összefogva helyre
hozatta, mert a szegényeken való 
segítés —- kötelesség.

Kijelentette, hogy őt a kormány
hoz semmi érdekszál sem fűzi, de 
addig mindig a/ivvyl é? lélekkel tá
mogatja a kormányt, aipig népi po
litikát folytat s őszintén dolgozik a 
nép érdekében.

Magyarországon már volt kom- I 
ipunizmus, amikor városszéli söp
redék uralkodóit és üldözte a pol
gári elemei. A kommunizmus ve 
szedelme azonban mag nem ért 
véget.

A jobboldal és a baloldal har
ca változatlanul tart. Az arany kö 
zéput rendszere véglegesen megbu
kott ; mert az egyik vagy másik 
szélsőség okvetlenül elnyeli.

Két vérefc arcú embert állított 
szembe egymással a történelem ; az 
egyik arca a fejére tett töviskoro- 
rónától lelt véres; a másik arca az 
ártatlanul hiyatott eipberek ráfröc«- 
csenő vérétől.

Krisztus és a kommunizmus vér
gőzös szelleme áll szemben egymás
sal.

Nekünk fentartás nélkül n jobb 
oldal mellé kell állnunk.

Hosszasan beszélt azután az el
lenzékről, melyre szükség van ; de 
semmi szükség sincs arra az örö
kös személyeskedésre, meiy mögött 
nincs semmi egyéb, mint mohó ha
talomvágy.

Nem komoly kisgazda politika, 
az arait Eckhardt Tibor csinál. Sa
ját párttaggjaí állapították meg. hogy 
cserben hagyta a gaálgasztoni ha
gyományokat; együtt politizál azzal 
a gróf Bethlen Istvánnal, akit pár 
hónap előtt kriptába küldött s az
zal a Rassayval, aki kimondottan a 
kartell és bankpolitika exponense.

Eckhardt Tibor valamikor 48 as 
eszméket hangoztatott, most legiti
mista lelt. Mindenkinek tiszteli a 
politikái meggyőződést; de az ilyen 
elvváltozás nem engedhető meg egy 
pártvezérnek. Valamikor Németor" 
szag Ilivé volt Eckhardt Tibor, ma 
a franciák myllé állt: azok mellé, 
akik sehogy sem akarnak bennüu 

' két kocsjjtykra felvenni.
Hála Isten I m$ már ipögö.t.lünV 

állanak Olasz, Német és Lengyel
országok : Ausztriával is igyek
szünk a régi jó viszonyt helyre állí
tani bár házasságról szó sem lehet 
addig, amíg a tőlünk a legnehezebb 
időben elragadott pyugatmagyaror- 
sxágot vissza nem adják.

í Beszéde további során ismertette 
a kormány három éves munkássá
génak eredményét, a gazdarendelet, 
a telepítési és hitbizományi törvé
nyek jelentőségét. Hangsúlyozta,
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Elmarad a Move junius 3-iki 
tiltakozó gyűlése.

A Move bajai Társadalmi 
és Sport Egyesület a f. évi 
junius 3-án este a Déri-kert
ben tervezett Trianon elleni 
tiltakozó gyűlését, elháritha-

tulajdonképen csak egy év óta csi
nálhatja a maga politikáját, amióta 
az uj képviselőház összeült.

Ez az egy év sokkal rövidebb 
idő, hogy sem évtizedek mulasztá
sait helyre lehessen hozni.

Igen nagy jelentőségű eredmény
nek tartja $$ egy szoba konyhás 
lakások adómentességét Fontos, 
hogy a törvény végrehajtásánál a 
törvény szellemében járjanak el és 
külön figyelemmel legyenek a nagy 
gyerrnekü családokra. Teljes erővel 
küzd a szegények kórházi ápolási 
dijainak elengedéséért. Reméli, hogy 
ebben az irányban is sikerül hama
rosan kedvező törvényt kieszkö
zölni.

Sürgeti fogja a kisiparosság vé
delmét. Háromszázharmincezer kis
iparos család — a családtagokkal 
együtt több mint egy millió magyar 
lélek — érdeke fontosabb a kartel- 
uzsorás nagyipar védelménél.

A kartel és nagytőke évtizedeken 
át sokkal mélyebben engedte bele 
gyökerét a magyar gazdasági életbe, 
hogysem pár év alatt teljesen a 
nemzeti érdek szolgálatára lehetne 
kényszeríteni; de tetemre hívja az 
simult évtizedek államférfiéit, akik 
a banktőke és kartell elhatalmaso 
dását lehetővé tették, elősegítették. 
Ez volt az az idő, amikor mindent 
az iparosításra tettek fel s a falu 
népét teljesen elhanyagolták. F.z a 
magyarázaté annak, hogy egész 
Klebelszbergig elhanyagolták a köz
ségi iskolák építését és még ma is 
találhatók különösen Dunántúlon 
teljesen iskolázatlan, kulturáltan tö
mege^.

Nemrégiben a Dunántúlon járt és 
egy tanyai gyerektől azt kérdezte : 
meg tudná e mondani, hogy a há 
rom isteni személy közül melyik 
halt meg ?

A fiú azt felelte, én tőlem mind- 
ahárotn meghalhatott, mert hozzánk 
nem jár újság s igy nem tudok ró
luk semmit.

Büszke arra, hogy sikerült kerü- 
leiébep kiharcolpi#. 

tatlan akadályok miatt nem 
tartja meg s erről a város kö
zönségét és a társadalmi egye
sületeket ezúton is értesíti.

Részletesen foglalkozott a telepi
lés kérdésével; azt a négyszázezer 
holdat, mely a telepítésre rendelke
zésre áll, kevésnek tartja; de öröm
mel fogadta mégis a javaslatot, mert 
ez megtörte a latifundiumok ellen
állását; megtört a jég. Következik 
a további fejlődés, mely az egész 
nemzet érdekeit szolgálja. A javuló 
pénzügyi helyzethez képest az évente 
letelepíteni szándékolt 3000 család 
száma többszörösére fog emelkedni.

Nevetséges vádaknak minősítette 
azokat a vádakat, melyek a dikta
túra bevezetésére vonatkoznak ; 
elég bátran meg szokta véleményét 
mondani úgy az országgyűlésen, 
mint a pártértekezleteken, de soha 
senki sem akarta őt szólásszabad
ságában korlátozni.

De. igaz másrészt az is, hogy a 
ma élő legnagyobb államférfiak: 
Mussolini és Hitler is csak úgy tud
tak nagyot alkotni, hogy mögöttük 
állt az egész nemzet.

Magyarországra még nagy meg
próbáltatások várnak, ezekkel csak 
úgy tud sikeresen megbirkózni, ha 
az egész nemzet egységesen össze
fog és odaáll Gömbös Gyula mtllé, 
aki eddigi munkásságával megnu- 
tatta, hogy tud és akar dolgozd a 
népért.

A rendkívül hatásos beszéd naíy 
lelkesedést váltott ki az egybegyU- 
tekböl.

A beszéd elhangzása után a kö> 
ségházán panasznapot tartott dk 
Alföldy Béla országgyűlési képviselő

A népgyüiésen Schadt Ferenc 
községi biró, a Nemzeti Egység 
helyi csoportjának elnöke elnökölt.

A beszámoló után Horváth Gyul«» 
községi főjegyző ebédet adott dr. 
Alföldy Béla országgyűlési képviselő 
tiszteletére, melyen részt vettek Ar? 
nóthy Sándor érv. elnök és neje, 
Latinovits Endre szolgabiró, Kar? 
vázy János megyei aljegyző és neje.

Délután 4 órakor Bácsborsódr| 
utazott dr. Alföldy Béla orsz. kép
viselő s oll a zsuffolásig megtelt 
tornateremben taitotta meg nagy 
lelkesedéssel fogadott beszámolóját.
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Baja az ország 

második adófizető
városa.

Már a tavalyi, de főként az idei 
évi adólefizetési eredménnyel az 
utolsó helyen álló Baja város az 
első törvényhatóságok illetve váro
sok sorába került. A legújabb ki
mutatás igen örvendetes képet ad 
Baja város pénzügyi helyzetéről, 
azaz a közönség adófizetési készsé
géről és lelkiismcreleségéről. Kitűnt, 
hogy Baja egyszerre az első adó
fizető város Sopron után következik.

Bajával egy vonalon áll Győr 
városa ámely azonban már hosz- 
szabb ideje tartozik a jól adózó vá
rosok közé.

hogy a bajai eredmények orszá 
gos viszonylatban is ilyen kiválóak 
az nagymértékban a képzett és el
sőrangú adótisztviselői kar és veze
tőjük dr. Cserfa Péter adóügyi ta
nácsnok érdeme, aki elismerten az 
első és legképzettebb adóügyi ténye
zők közé tartozik.

Közérdekö rendőrhatósági 
rendeset a Katona József-utca 
forgalmának korlátozására.

A ni kir. rendőrség bajai kapi 
tányság* a belügyminiszteri rende
let alapián a Katona József-utcában 
a forgalom rendjének biztosítása ér
dekében az alábbi korlátozást ren
deli ti :

A Katona Jótcsef-utcában jármű 
vet /(kocsit, gépkocsit, kerékpárt, 
kézikocsit slb.) áthajtani, illetve az
zal közlekedni tilos.

Kivételt képeznek azok a jármű 
▼eV. amelyek az utca helyi forgal
mát bonyolítják le. A korlátozás 
ndn terjed ki a posta, orvosok, 
szülésznők kocsijaira, továbbá a 
□sütők és tűzoltók jármüveire.

Az áthajtási tilalom megszegése, 
Mrsennyiben a cselekmény súlyosabb 
leszámítás alá nem esik, a 250.000 
>-1929. B. M. sz. r. 119. § a alap
ján 200 pengőig terjedhető pénz-

büntetéssel 
képez.

büntetendő kihágást Ez a rendelet a közhírré tételt 
kővető 8 nap elteltével lép életbe.

A bajai határban egy kutágasra felakasz
totta magát és meghalt a felsőjárási 

kanász.
Szombaton délután 2 óra 

tájban tragikus esemény szín
helye volt a csávolyi úti úgy
nevezett felsojárási legelő.

A határban dolgozók meg
döbbenéssel látták, hogy a 
sertéslegelőn egy kutágason 
emberi holttestet lenget a szél. 
Odamentek s borzadva ismer
ték fel a holttestben Balázs

Megalakul az uj
A belga király felkérte Van 

' Zeeland eddigi miniszterelnö
köt, hogy ismét alakítsa meg 
a kormányt, Van Zeeland 
azonban nem fogadta el a 

i megbízást.
A király tovább folytatja a 

kihallgatásokat. Egyelőre még

Ma délelőtt volt a bajai Tanítóegyesület 
hatvanharmadik közgyűlése.

Mm, kedden délelőtt 9 órakor a | 
zárda dísztermében tartotta hatvan 
harmadik rendes nagygyűlését a 
Bajavidéki Római Katolikus Tauitó 
egyesület.

A nagygyűlés előtt reggel 8 óra
kor Gríinfeider Lipót csávolyi igaz
gató kántor vezetésével a csávolyi 
elemi iskola énekkara közreműkö
désével, a belvárosi plébánia temp
lomban csendes mise volt, melyen 
a Tanítóegyesület tagjai is megje
lentek.

A bajai közönség, meg a színház.
Harmadik napja játszik Ba

ján az Országos Kamara Szín
ház a közönség hallatlanul

István kanászt.
Nyomban értesítették a rend

őrséget s Balázs István holt
testét a hullaházba szállították. 
Balázs István 68 éves volt s 
Szentistvánon a Mária utcában 
lakott.

Öngyilkosságának oka után 
a rendőrség erélyesen nyo
moz.

belga kormány.
bizonytalan ki lesz az uj mi
niszterelnök; valószínűnek tart
ják, hogy a király a képvise
lőház legerősebb pártjának, a 
szocialista pártnak vezérét, 
Vanderveldét bízza meg a 
kormányalakítással.

A tanitógyülésen Szendrő Imre 
katymári tanító ,,Hogyan jelentkez. 
nek a szociális bajok a gyermek
nevelésben” címmel tartott előadást. 
Rasztik Béla bácsalmási tanító ,.Né
pünk megszervezése és a népsajtó 
terjesztése” címmel beszélt.

A nagygyűlésen nagy sikere volt 
a bajai zárda elemi iskolája által 
bemutatott kis szinijeleneteknek.

A tanitógyülés igen élénk érdek 
lődés mellett zajlott le.

bántó és érthetetlen közönyé
től támogatva. Szinte azt kell 
hinni, az üresen kongó szín

házterem láttán, hogy Baján 
nincs a szinházkulturához ér
tő ember. Kétségtelen, hogy 
Baja a nyári, illetve viziéletre 
berendezkedett város, de ép
pen az elmúlt napok sehogy 
sem kedveztek a kiránduló és 
fürdő programoknak. Bámula
tos az az önuralom és fegyel
mezettség, mellyel az elsőran
gú művészgárda az üres szín
házterem előtt játszik. De a 
kritika, amit a közönség ön
magáról állít, bizony nem na
gyon hízelgő, különösképpen, 
ha eszünkbe jutnak a hány
szor stílustalan, vérszegény 
műkedvelő előadások táblás 
házai.

HÍREK
- Eljegyzés. Imgrund Margit 

j (Vaskút) és dr. Polgár Lajos orvos 
(Baja) jegyesek. Minden külön ér- 

j tesités helyett.
— KOzigazgatási bizottsági Olá

sok. Bácsmegye közigazgatási bi- 
I zottsága holnap, szerdón délelőtt 11 
| órak or Baja város közigazgatási bi- 
i zottsága csütörtökön délelőtt 11 

ómkor tartja junius havi ülését.
— A Tanítóképző növendékei 

Máríakönnyén. A bajai állami Ta
nítóképző intézet növendékei kedden 
reggel egésznapos kirándulásra mén

' tek Máriaköunyére. A diákokat az 
i intézeti fúvószenekar is elkísérte. — 

A zárda növendékei szintén ma 
reggel vonattal egynapos kirándu
lásra mentek Pörbölyre.

— Nem lesz a városnál kis- 
gyüléi. A szokásos havi rendes 
kisgyülését a város sürgős elinté
zésre váró ügyek hiányában ké
sőbbre halasztotta.

— Ideges embereknek és lel
kibetegeknek az i geu enyhén ható, 
mindig megbízható természetes 
„Ferenc József** keserű viz — reg
gel éhgyomorra egy pohárral hé
vévé — rendes bélmüködést, jó 
emésztést és elegendő étvágyérze- 
tét teremt.

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

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

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

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

6ra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járó térti és nfii karórák 2 évi JOlállássol már 6 penaSlől.

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Arira Biztosító R. T.
? (Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni, 

Olaíz Állatni Biztoiitó iniÉzet, rnagyarnrizági 
leányvállalatának)

j bajai főügynőksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

— Nyári hivatalos idő a város* 
Bál. A városházán ma kezdődőit 
meg a nyári hivatalos időrend, va 
gyis a tisztviselői kar reggel 7—2 ig 
dolgozik. Kivételt képez ezúttal is 
az állandó munkatöbblettel terhelt 
adóügyosztály.

— Tornaünnepség. A bajai m. 
kir. áll. polg. leányiskola junius 3 án, 
d. u. fél 6 órakor az iskola udva
rán tartja (ornaiinnppségét, melyre 
a szülőket és az iskola barátait 
tisztelettel meghívja az igazgatóság. 
Mii sor: 1. Felvonulás. 2 Hiszekegy. 
3. I. II. o. Zenésgyakorlat. 4. III. 
IV. o. Zenésgyakorlal. 5. III. IV. 
Játék. 6. I. II. o Topsos tánc. 7. 
III. IV. o Plinlgyakorlat. 8. I. II. 
o. Magasugrás. 9. Harmadik és 
negyedik o. Májusfa tánc. 10. Him 
nus.

— Jeges zápcresö vonult el 
tegnap Baja fölött. Pünkösd hét
főjén délelőtt felhőazakadásszerü 
óriási záporeső vonult, el Baja fölött. 
A zépor helyenkint pászlás eső 
alakjában jéggel jelentkezett, káro
kat azonban sem a belterületen, 
sem a hatálban nem okozott.

— Gyűjtenek a IV. Károly cser 
késsek a nyári táborozásra. A 
polgármester értesíti Baja város kö
zönségét, hogy az 560. sz. IV. Ká
roly cserkészcsapat parancsnoksága 
részére a tanonccserkészek nyári 
nagy táborozásához szükséges anyagi 
eszközök részbeni megszervezése 
céljából junius 1 tői július 15 ig 
gyűjtési engdélyt adott.

— Kerékpár igazolvány fény
képek leggyorsabban és jutányosán 
készülnek NeSSOlrÚth fényképész
nél Baján.

— Ki akar Rebarbara-palántát T 
Nádas Sándor Jókai Mór-u. 6. sz. 
ház tulajdonosa szerkesztőségünk 
utján értesíti a város közönségét, 
hogy szívesen ajándékoz a hozzá
fordulóknak rebarbara palántát. A 
dísznövényként ismert mutatós virág 
nagyleveiü, hosszuszáru növény, hé
jától megtisztított szálát kitűnő izé
nél fogva tápszerként és ételek Íze
sítésére is használják. Mállást, le
vest, főzeléket, rélestölteléket és be
főttet is lehet készíteni a rebarba
rából. A palántákat naponta dél
előtt fél 10 órától fél egy óráig lehet 
átvenni.

Gyakran visszatérő 
székszorulás,

; rossz emésztés, vastagbélhurut, fel
| fuvódás, olda fájós, légzési zavar,
1 szívdobogás, fejoyomás, fülzugás, 
i szédülés és lehangoltság esetén a 
i termésjeles „Ferenc József" kese- 

rüviz gyorsan megélénkíti a gyo
mor és a belek működését, az 
emésztést rendbehozza, megszaba
dítja, az embert a kellemetlen ér
zésektől s tiszta fejet és nyugodt 
alvást teremt. Számos kiváló orvos 
a Ferenc József vizet bélféregüző- 
kuráknál is igen jó eredménnyel 
alkalmazza.

— Lövészverseny Nagymacs
kán. Lö vészverseny volt pünkösd 
hétfőjén Nagybaracskáu. A verse
nyen részt vett Bátmonostor, Csá- 
talja, Dávod, Hercegszántó, Nagy- 
baracska és Szeretnie ötös verseny
csap ta. A lövések száma testhely
zetenként 10—10. A versenyt ismét 
Bátmonostor község csapata nyerte 
1141 ponttal. 2 ik Csátalja 1114 
pont, 3 ik Nagybaracska 1103 pont, 
4 ik Szeretnie 1032 poet, 5 ik Her
cegszántó 992 zont és 6 ik Dávod 
815 ponttal. Egyéni versenyben 
Major Sándor bátmonostori (253 
pont) és Gdrdi) József szeremlei 
(235 pont) lövészek voltak a leg
jobbak.

I

A Baja-Bácska olcsó 
szinházjeo akciója.

Pirandello Nobel díjas komédiája : 
Hat szerep keres egy szerzőt elő
adására,

A felmutatott szelvény ellenében 
az Országos Kamara Színház pénz
tára egy darab 50 százalékos jegy 
váltására jogosít.

Itt levágandó I

Olcsó
SZÍNHÁZJEGY-UTALVÁNY.

Jelen utalvány ellenében 1 drb.
50 százallékos jegyet ad ki az

Orsz. Kamaraszínház
pénztára.

Baja-Bicska.

— Adótörlési ügyek a megye 
holnapi gyűlése előtt. Bácsmegye 
törvényhatósági bizottsága holnap 
szerdán délelőtt fél 10 órakor tart
ja júniusi rendes kisgyiilését a lő- 
ispán elnöklése mellet. A kisgyülés 
tárgysorozatában a legnagyobb szám
mal az adólörlési ügyek szerepel
nek. Összesen tizenkét adólörlési 
terjesztenek a megye bizottság elé.

SPORT.
— HZTE—BSE 2:1 (2:1) A fa- 

vorit győzelme nem megérdemelt, 
mert a jól kezdő BSE csak csatárai 
miatt vesztett.

— BMTE—Fér. Vasutas 3:3 (2:0)
— Űrnapján junius 11-én csü

törtökön este fél 9 órai kezdettel a 
Bajai Sport Egyesület „Ringavafó 
ökölvivóversenyt" rendez a Patak- 
uteai sporttelepen, amelyen vendé
gül látja a Harminamezői AC és a 
Műegyetemi AFCnak a Budapesti 
Vasutas SC-vel kombinált csapatát.

SZÍNHÁZ.
Ma este hozza szinre a kitünően 

bemutatkozott Országos Kamara
színház együttese Fodor Lászlónak 
a budapesti Magyar Színházban so
rozatos előadásokban nagy sikert 
ért a „Csók a tükör előtt" című 3 
felvonásos darabját.

A mindvégig lenyűgöző hatású

URÁNIA
2~3»

Junius hó
3

Junius hó
3-án, műsor 4-én,

Az osztrák filmgyártás remeke

A moszkvai nász
(Az utolsó keringő.) *

Vígjáték az orosz cári udvar életéből 12 f.
Kis érőfilmje:

Akinek nem szabad szeretni
Életkép 8 felvonásban.

Meleg idő esetén az esti előadás a 
keretben tartatik meg.

Híradó.

Uradalmak és magánegyé
nek figyelmébe 1

Jő és olcsó tüzelő
Száraz kemény és lágy ha
sított tuskó olcsó áron kap
ható kis és nagy mennyi
ségben. — Érdeklődni lehet 
megbízottamnál volt Búzás
féle vendéglő Baja, Dunapart, 
a hajóállomás mellett.

STEIGER ISTVÁN 
tüzelőanyagkereskedő Szekszárd, 

Alkotmány-utca 1. Tel. 46.

i darab az illusztris szerző legjobban 
i sikerült Írói szüleménye. A szelle

mes fordulatokkal gazdag jelenetek
ben egymást váltják a drámai és 
derűs jelenetek a darab bűnügyi 
témája a legszélesebb körű érdek
lődésre tarthat számot.

Emeli a darab érdekességét, hogy 
Juhász. László rendezi a darabot. 
Az előadásban a kitűnő társulat 
egész együttese vesz részt.

Szerdán junius 3-án a Szembe- 
kötösdi Andreé Paul Anthonie és 
Maximé Léry amerikai izü kitűnő 
3 felvonásos vigjátéka kerül szinre. 
A Nemzeti Színháznak jelenleg is 
műsorán látott darabja a közönség 
nél is nagy tetszést fog aratni.

Laptulajdonos :
»r. KKSZV URH.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl
érkező vonatot.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 715 is Bácsbokod vasútállomás érk
A

1425
3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8™ Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 84° Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 Vérk. Mohács dunapart fid. 1215

Ezer 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
CSÁTALin 70.

NAGY VÁLASZTÉKBAN

H Egyszerű cementlap
7. Díszes
H Márvány mosaik-lap 
i; Favence (csempe)

Mettiach-lap
g Kutgyürü
[I] Cementcsövek 
ÍCementvályuk

Kátrán’

ea
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement á 
Üstökös fehér cem. [|j 
Elszigetelő lemez «

Kátránypapir és minden más építőanyag w
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ íí

Grünhu£é$ TárwJM^^T/íea J
A Máv. menetrend május 15-től:

ír

Érkezés Honnan? Indulás
Hová?óra perc I óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 : 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 5 42 Bácsalmás. Kiskunhalas 

Budapest, Csikéria

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

13 19
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

14 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 U|di>mbovár 14 26 Bálaszék, Ujdombová

16 47 Pécs, Bálaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hej cegszánló 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bálaszék, Pécs, 
Sárbogárd. Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23-1 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

23 08 Bpesl, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

CUKORBETEGEKNEK
immii l%^ren,M

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
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.

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

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele ötáklakás.

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet kírálné-utca 13.

|f r ® T 1? r Sxénkemkeőelms 
W fc K i £3 Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor faiszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unapaili rak
tárunkból minden fpepnyiségben h á z fa o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 1-íöl junius 8-ig 
Dr. GEIRINGER JÁNOS 

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

H t szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(SugovicsiparO

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


