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Közeledik a politikai vakáció.
A nagyon szépnek indult és 

korainak Ígérkező termés ki
látásai az állandó esőzés és 
hideg miatt megromlottak ; az 
aratás ideje mégis közeledik 
s ezzel közeledik a képviselő
ház nagy nyári vakációja is.

A képviselők igen nagy ré
sze földbirtokos és siet haza 
a legfontosabb gazdateendők 
ellátására.

A képviselöház kapui bezá
ródnak, a viták megszűnnek 
és nyugalom borul az országra.

De megcsendesedik nyárára 
a külpolitikai élet is. A nyár 
mindenütt az aratás ideje s 
erre az időre úgy a parlamen
táris, mint az érdekképviseleti 
rendszerekhez tartozó orszá
gokban is ellanyhul a politi
kai élet és ezek szükségképi 
következményeként elcsende
sedik a külpolitikai élet tem
pója is.

A nagy nyári szezonban 
hiába jelenik meg Haile Sze- 
laszie akár Londonban, akár 
a Népszövetség épületében : 
Genfben, különös feltűnést és 
emóciót nem fog kelteni.

Aratás közben a szankciók 
fenn vagy fenn nem tartásá
nak kérdése s egyéb ehhez 
hasonló problémák nem ér
deklik az emberiséget.

Még nálunk is csend lesz, 
még a nagy lapokban is leg
feljebb a törvénykezési szü
netig jelentkeznek majd kisebb 
nagyobb politikai szenzációkká 
felfújható bűnügyek.

A költségvetési vi’.a higgadt 
és tárgyilagos szellemű mene
te, amikor az ellenzéki szóno
kok túlnyomó többsége csak 
„elvi" okokból szavazott az 
egyes minisztériumok költség
vetése ellen, igazolja, hogy 
meg van a békés és nyugodt 
tárgyalás lehetősége.

De erre a békés és tárgyi
lagos hangulatra szüksége is 
van az országnak egyrészt kül
politikai okokból, másrészt a 
sajtóreform és a titkos válasz
tójog javaslatainak elkövetke
zendő tárgyalásai miatt.

Kétségtelen, hogy a titkos 
választói jog át fogja formálni 
közéletünket : az is kétségte

len, hogy eddig egyetlen állam 
sem léptette még életbe a 
maihoz hasonló nehéz kül- és 
belpolitikai helyzetben, külön
böző világnézetek mérkőzése 
idején a titkos választójogot;

Lázas diplomáciai tárgyalások 
Róma és London között.

Hailé Szelasszié abesszin exnégus 
szerdán az angol fővárosba érke
zett, hogy ott tanácskozásokat foly
tasson az angol kormánnyal.

Mialatt az exnégus Loodonba ér
kezése inkább csak a kiváncsiak 
figyelmét köti le, komoly diplomá
ciai körök feszült érdeklődéssel vár
ják a London és Róma közötti tár
gyalások meuetét.

Dr. apatini Fernbach Bálint főispán 
lemondott a megyegyűlés megsza
vazta 7000 pengő lakásátalakitási 

hitelösszegről.
Bácsbodrog vármegye tör

vényhatósági bizottságának 
rendkívüli közgyűlése nagy lel
kesedéssel járult hozzá, hogy 
a vármegyepalotában levő fő- 
ispáni lakást rendbehozzák s 
e célra a vármegye az 1935. 
évi megtakarítás terhére 7000 
pengős hitelkeretet szavazott 
meg.

A tegnapi megyegyülésen 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 
bejelentette, hogy a főispán a 
megszavazott összeget, azaz a 
lakást nem kívánja igénybe 
venni s felajánlott összeget 
egészében a vármegye rendel
kezésére bocsátja.

Az üggyel kapcsolatosan az 
alispán a következő bejelen
téssel fordult a megyegyiilés 
elé :

Tekintetes Törvényhatósági 
Kísgyülés 1

A vármegye törvényhatósági 
bizottsága április 8-án tartott 
közgyűlésében 89—jkv. szám 
alatt hozott véghatározatában 
kimondotta, hogy a vármegyei 
székházban elhelyezett főispáni 

de épen ezen körülmények 
miatt kell, hogy minden párt 
fokozott felelősséggel mérle
gelje a terveket, javaslatokat ; 
őrizze meg a tárgyilagosságot, 
némitsa el a szenvedélyt s 
csak az aggódó hazaszeretet 
érzése domináljon.

Grandi londoni olasz nagykövet 
szerdán délután az angol külügyi 
hivatalban tárgyalt.

Tárgyalásai azoknak a megbeszé
léseknek a folytatását jelentik, ame 
lyeket ő maga néhány nappal ez
előtt Edén külügyminiszterrel, más 
részről pedig Sir Eric Drummond 
római angol nagykövet Suvich olasz 
külügyi államtitkárral folytatott.

lakást rendbehozatja és erre 
a célra a vármegye háztartási 
alap 1935. évi megtakarítása 
terhére 7000 pengős hitelke
retet engedélyezett.

A törvényhatósági bizottság
nak ezt a határozatát a bel
ügyminiszter vonatkozó ren
deletével jóváhagyta.

Bejelentem, hogy a várme
gye főispánja, tekintettel a je
lenlegi nehéz gazdasági viszo
nyokra, avégből, hogy a meg
ajánlott és legfelsőbb helyen 
is engedélyezett hitelösszeg 
megtakarítható legyen és eset
leg más fontos közcél kielégí
tésére egy későbbi időben fel
használható lehessen, megkö
szönve a vármegye közönsé
gének vele szemben megnyi
latkozott megértő lojalitását, a 
felajánlott 7000 pengőt nem 
veszi igénybe, illetve azt a 
törvényhatóságnak szabad ren
delkezésére bocsájtja.

Minthogy a főispán nemes 
gesztussal lemondott a lakás- 
átalakitási hitelösszegről, a fő

ispáni lakás tervezete és már 
igen esedékes tatarozása is el
marad.

Látogatás az új 
tanfeliigyelőségen.
Már megírtuk, hogy a bajai m. 

kir. tanfelügyelőség régi, szűk ott
honából átköltözött a Bajai Taka
rékpénztár palotája — városházára 
néző oldalának — első emeletére, 
ahol három szép tágas és világos 
szobát foglal el.

A változás a régi helyiséggel szem
ben mindenesetre előnyös és külö
nösképen alkalmas arra, hogy a kir, 
tanfelügyelőség méltóságát megfele
lően reprezentálja.

A szobák közül természetesen a 
főnöki szoba a leguaüvészibb és leg- 
izlésesebb; magán hordja teljesen 
annak a szellemnek összes jellegze
tességeit, melyek dr. Ortay József 

j kir. tanfelügyelő egyéniségéből fa
kadnak.

Valami intranzigene, meg nem 
alkuvó magyar szellem, magyar le- 

■ vegő csap meg bennünket, amikor 
a szobába belépünk.

Ez a szoba a maga igen gondo
san és ízlésesen összeválogatott bú
toraival, szőnyegeivel, képeivel, a 
faldiszekkel élő propagandája a ma
gyar népművészetnek.

Különösen szép a magyaros mo- 
tivumu asztalka, padka és szépek a 
bőrszékek magyaros batikolásukkal. 

J Szépen olvad velük harmóniába a 
mesteri bnzsáki hímzésű asztalterítő, 
a rajta levő tulipános virágvázával.

Valósággal kihívja a figyelmet a 
szoba egyik sarkát betöltő székely 
stílusban, kopja oszlopokkal, buzo
gánnyal faragott és díszített szek
rény, melynek nagy tükörlapját és 
oldalait gazdag fantáziájú magyaros 
ornamentika ékesíti.

A bútorok és batikmunkák ter
vezése és gyakorlati, művészi kivi
tele országos viszonylatban is elis
mert iparművészünk : vitéz Zsom- 
bory József munkája.

Elismeréssel kell adóznunk dr. 
Ortay József kir, tanfelügyelőnek, 
aki célul tűzte ki magának propa
gandával, előadásaival és példaadá
sával a magyar népművészetet pár
tolni; az elemi iskolában már meg 
gyökeresitett nemzeti értéket további 
művészi propaganda utján Ízléssé 
fejleszteni.
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Női
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, zoknik, 

bőröndök
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

Hogy mennyire érlékeli a külföld 
a magyar népművészetei, mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy Anglia 
bán, a legelőkelőbb házak igyekez
nek egy egy „Hungárián Cornerl" 
(magyar parkot) beállítani.

Annál inkább kívánatos ennek a 
szellemnek az ápolása nálunk, ahol 
ezen a téren még sok a kívánni 
való.

Egyébként az eszme térhódítására 
jellemző, hogy dr. Jávor Pál m. kir. 
rendőrtanácsos, a bajai kir. állam 
rendőrség vezetője is készíttetett 
vitéz Zsombory József iparművész
szel magyaros stilusu fogadó garni
túrát.

Nem kicsinyelheljük le a magyar 
iparművészet jelentőségét nemzeti 
propaganda és idegenforgalmi szem
pontból sem s kívánjuk, hogy mi 
nél szélesebb rétegekben terjedjen 
el a magyrr népművészet szeretete 
és megbecsülése.

Apatini dr. Fernbach Bálint 
főispán kinevezte főievól- 
tárossá dr. Vörös Géza tb. 

szoigabiró vármegyei 
fogalmazót.

Az általános restauráció alkal
mával apatini dr. Fernbach Bálint 
főispán az Alföldy László nyugdíja
zásával megürült megyei főlevéltá- 
rosi állásra behelyettesítette dr. Vö
rös Géza tb. szolgabitó, bajai járási 
fogalmazót.

Az állás végleges betöltéséhez 
megérkezvén a belügyminisztérium 
engedélye és a Nemzeti Muzcum 
tanácsának javaslata, a főispán most 
véglegesen kinevezte főlevéltárosnak 
dr. Vörös Géza tb. szolgabirát, a 
bajai járás közkedveltségnek örven
dő tisztviselőjét. Gratulálunk.

— Ep®- és májbetegségeknél, 
elsősorban epehólyagkatatrus, epj- 
kőképzödés és sárgaság cseleiben a 
mindig enyhe hatású természetes 
„Ferenc József** keserüuiz alapo
san kitisztítja az eniésztőulakqt.

Az éjszak® a Zombor-utcában agyonlőtte 
magát egy mohácsi borbélysegéd.

Az elmúlt éjtszaka 2 óra tájban 
hangos lövöldözés riasztota fel Ba
ján a Zombor-utca csendjét. A kö
zelben szolgálatos rendőrök felfi
gyeltek a lövésekre és keresni kezd
ték az ismeretlen csendháborítót. 
A Zombor-ulcába érve a földön 
fekve találtak egy fiatalembert; át
lőtt szájából erősen folyt a vér.

Élénk vitát okozott a vármegye kisgyiilétén 
a Péter-féle indítvány.

Bácsmegye törvényhatósági bi
zottságának kisgyülése lemhényi 
Zsigmond János főjegyző elnöklé
sével tegnap délelőtt foglalkozott 
Péter János vaskuti megyebizottsági 
tagnak a mai közgyűlés e|é terjesz
tett indítványával.

Péter János a cséplőgépeknél al
kalmazottak munkaidejének szabá
lyozásáról szabályrendelet alkotását 
kéri ; és egyúttal a mezőgazdasági 
munkások minimális munkabérépek 
megállapítását sürgeti.

A{. indítványában kj|ér arra, hogy 
a munkaidő cséplés idején pe kez
dődhessen hajnali 4 óránál ^|$bb

Tegnap éjjel leütötték Maros István halászt 
és fiát Maros Mátyást a Pandursziget 

alsó részén.
Az elmúlt éjjel halállal végződő 

verekedés történt a város Papdur- 
szigeti alsó részén.

Az egyik pandurszigeti halászta
nyán a késő esti órákban id. Maros 
István 54 éves halász, és fia Maros 
Mátyás találkozott Kubatov Sándor 
jelenlegi tópásztorral és egy barát
jával, uki az elmúlt években ugyan
csak tópásztora volt a pandurszigetj 
tavaknak.

Az összetalálkozott társaság tag
jai borozgatni kezdtek, majd heves 
vitatkozást rendeztek. A vitából 
hangos szóváltás lelt. A zajra oda

Azonnal orvpst hívtak, dg b vizs
gálat már csak a beállott halált ál
lapította meg. Az öngyilkos fiatal
ember zsebében igazolványt léllek, 
melyből kiderült, hogy Kovács Ká
roly 21 éves mohácsi borbélysegéd
del azonos. Az öngyilkosságot való
színűleg szerelmi bánatában követ
hette el.

és ne tartson esti 8 nál tovább. Ez 
nemesek a dolgozó de a csépöltető 
érdeke is, merj az éjtszakai munka 
nem olyan tökéletes, mint napköz
ben é$ a gazdát is nagyobb mag 
veszteség éri.
A bizottsági tagok sorában élénk 

I vitát ptodukált kj a kérdés és ah- 
| hoz többen is hozzászóltak. A vé

lemények kezdetben igen eltérőek 
voltak, végül azonban dr. Poór Bé
la főügyész véleményezésére úgy 
döntöttek, hogy semmiféle állásfog
lalást nem szögeznek le, ellenben a 
kérdést tárgyalás végeit a közgyű
lés elé tér jetiik.

rohantak a közelben tartózkodó ha 
lászpk, akik nagypehezen lecsillapí
tották a már majdppm tettlegességre 
vetemedő társaságot. Mégegyideig 
hangos szóváltás vplt, borozgaltak, 
de az éjfél utáni órákban elcsenje* 
sedtek.

A hajnali órákban a szomszédos 
halászok meglepetéssel állapították 
meg, hogy az éj folyamán id. Maros 
Istvánt vqlaki agyonütötte és fiát 
borzalmasan megsebesítette. A bes
tiális tettes fejszével vagy fokossal 
támadta meg az alvó apát és fiát.

Az idős halász a nyomozás sze

rint azonnal meghall, fia pedig esz
méletét vesztette.

A csendőri nyomozás még nem 
állapította meg, hogy kí követhette 
el a borzalmas kegyetlenséggel vég
rehajtott gyilkosságot. A csendőrség 
mindenesetre nagyon kiváncsi a két 
halász barátjára akikkel együtt ido- 
gáltak és épen ezért széleskörű 
nyomozás indult a két társmulató 
kézrekeritésére.

Valószínű, hogy a? azóta eltűnt 
két barát és a gyilkosság között 
van összefüggés.

Dezső Alajos 
Baján,

Dezső Alajos kitűnő földink, vi
lághírű karikaturistánk, néhány he
tet itthon töltött édesanyja és roko 
nai körében.

Ma újra elindult Budapesten át 
Genfbe, ahol a Népszövetség Szel 
lemi Együttműködésének osztálya 
kezdi meg Bonnet elnöklése alatt 
működését.

Arra a kérdésre, hogy azok a 
hírek, mintha Kelennol való együtt
működésük megszűnt volna, kije
lentette, hogy a hírek ilyen formá
ban tévesek- Valójában azelőtt is 
csak alkalomszerrel) egyesültek egy 
egy művészi probléma kivitelére; 
és most is a kínálkozó alkalom sze
rint rajzolnak együtt vagy külÖp- 
külön. Az természetes, hogy az idő 
múlásával a dolgok megítélése mind
két részről egyénibb lelt s a koro
sodással a természet és felfogás haj
lékonysága js válto?olt; nagy ese
mények lényeges felfogásában azon
ban teljes a harmónia köztük s vál
tozatlan együttérzéssel dolgoznak 
művészi feladataikon.

Azon kérdésünkre, hogy a nagy 
nemzetközi élet gy úpontjaiban töl
tött hosszú esztendők meraQ*rÍah 
meg irta e mór, kijelentette, hogy 
nagy vonásokban, az anyag duryán 
készen áll, de mipt vérbeli zsurna
liszta is, annyira a napi események 
és élmények hatása alatt áll, any-

Minden múlandó,
fiz ókszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 javitás csak szakembernél.

Pontosan járú férfi és nél kartrék 2 évi jótállással mér 6 pengéiéi,

és briMiánaköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Altra Biztositő R.T.
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Q|aiz Állami Biztosító magyarorizági

■ leányvállalatának)

bajai főügynőksége. 
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

nyira impresszionista, hogy jónak 
i^lta emlékiratainak kéziratait félre
tenni — korosabb időkre.

A revízióval kapgsplatbjip a jn^- 
ga részéről úgy érzi, hogy nálunk 
tuloptimÍ8ta a hangulat, a revizjó 
érdekében Budapestet olyan erős 
kulturközponltá kell fejleszteni, hogy 
az onnan sugárzó fény vonzóköré
be vonja nemcsak elszakadt vérein
ket, hanem az egész müveit nyu
gatot.

Európa gyöngyévé kell tenni Bu
dapestet, amihez minden előfeltétel 
rpegvan.

Csodálattal emlékezett mpg a njjj- 
gyarság expanzív erejéről; bármerre 
járjon az ember, mindenütt tfilál 
vezető pozíciókban magyar embe
reket sokkal nagyobb arányban, 
mintsem az lélekszámának megfelel. 
Tíz más nemzetiek nincs annyi 
kiváló fia külföldön, mint a magyar
nak.

A népszövetségről kérdeztük meg 
véleményét: A népszövetség — 
mondotta Dezső A.lajos — pagyban 
ap ami a Npmzefj megszokott nagy 
ebéd utánni asztaltársasága kicsiben. 
Adandó vitatkozások színtere, aho| 
9 leükQtnólyahb problémákat vitat
ják meg természetesen ott világ
viszonylatban. De valami tipikus 
jellegzetese a sok be§0d, épen 
mint az asztaltársaságnál vagy más 
összejöveteleket], ahol ip|p||ígens 
emberek jönnek össze s komoly 
kérdésekről vitatkoznak. Általában 
nagyon rpegszpporodott azoknak az 
gpjhpr^k>}eh a száma, akik hivatás 
£zefij foglalkozásuk rovására fogla
koznak közügyekkel. f£z világjelen 
ség.

De lehet, hogy így fog kialakulni 
valami uj korszellem mely a kui- 
turviiág népeit közelebb l}9?za egy 
máshoz. 

lel borított hadijelvényeket. A kép 
olyan megdöbbentően fs lélek
bemarkoló, hogy önkéntelenül idézi 
emlékezetünkbe a Trip ngn-f, a ma
gyar Nem, nem sohál.

— Izr. Istentisztelet. Pénteken 
délután az Istentisztelet egynegyed 
8 kor kezdődik.

— Beteg a főispán. Dr. apatini 
Fernbach Bálint főispán sem a vá
ros, sem a vármegye júniusi ülésein 
nem tudott elnökölni, mert legyen
gült egészségi állapota miatt orvosa 
tanácsára egyelőre nem végezheti 
hivatalos funkcióit.

— A bajai zárdaiskola tanítónő 
képzője és gyakorló elemi iskolája 
szombaton dílután 5 órakor tartja 
tornabemutató ünnepségét az inté
zet udvarán. A tornaünpepséget 
Csermák Teféz tornatanárnő készíti 
elő.

A Liszt Ferenc-Kör áll. enged, 
és városilag. megyeileg 
segélyezett zeneiskola 

Liszt-emlékünnepe.
Junius 11 én (csütörtök) este 8 

órakor tartja városunk és várme
gyénk népszerű zeneiskolája nagy 
példaképének, Liszt Ferencnek 
Emlék hangversenyét fi Nepjze|i 
Szálló nagyterrp^bgp. Az ünnepi 
hangversenyre, melynek minden 
qzáma Liszt müvekből áll, szívesen 
lát vendégül mindenkit a zeneiskola 
igazgatósága. A hangversenyen be
lépti dij nincsen.

URÁNIA

Uradalmak és tnagánegyé- 
nek figyelmébe 1

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

STEIGER ISTVÁN 
tüzelőanyagkereskedő Szekszárd, 

Alkotmány-utca 1. Tel. 46.

— ügyvédi hír. Dr. Hollós Sán
dor ügyvédi irodáját Baján Haynald- 
utca 5 szánj alatt (volt dr. Kiss 
Péter-féle ház) megnyitotta.

— Kerékpár igazolvány fény
képek le ^gyorsabban és jutányosán 
készülnek Nesselróttl fényképész
nél Baján.

— Agyvérzésre hajlamos idő
sebb embereknek a rendkívül 
enyhén ható természetes 
,,Ferenc József** kpsefüviz — reg
gel éhgyomorra egy kis pohárral 
— nagy fontosságú szolgálatot tesz 
azzal, hogy a bélmüködésl szabá
lyozza és igen könnyű, lágy székle
télet biztosit.

Laptulajdopos:
“>■ KHífV UHU

Tegnap délután egy négy és fél hónapos 
csecsemő hulláját fogták ki kamarásdunai 

Vörös-hidnál.
Tegnap a délutáni órákban frlal- 

cher András bajai napszámos egy 
4 és fél hónapos csecsemő holttes
tét fogja a hani^rásd.unai Vöjöj- 
hidnál.

Malcher azonnal értesítette a ba
jai rendőrkapitányságot és a tiszti 
főorvosi hivatalt, ahonnan bizottság 
szállt ki a helyszínre.

A hqllát beszállították a közkór
házi hullaházba.

Munkatársunk ma délelőtt felke
reste a közkórházban dr. Haranghy 
László egyetemi magántanár, kór
házi főorvost, aki a kifogott csecse
mőt megvizsgálta és a következőkép 
nyilatkozott a vizsgálat eredményéről.

— A hulla körülbelül 20—22 cm. 
hosszú, négy és fél hónapos magzat. 
Kétségtelenül már hosszabb jfleje 
lehetett a vizben, mert már teljesen 
rothadásnak indult. Éppen ezért 
külsérelmi nyomokat nem tudunk 
rpegállapitanj. A vizsgálat eredmé
nyét lehetőleg ma közlöm a rendőr
kapitánysággal.

A rendőrség dr. Haranghy László 
főorvos látlelete és hivatalos jelen

tésének kiadása után erélyes nyo 
mozást indit annak megállapítása 
végett, hogy ki dobja a vízbe a 
cgecsenjői'

Mindenesetre valószínű, hogy 
bűntény áldozata lett a 4 és félhó- 
uapos csecsemő.

hírek.
TRIANON

A leggyászosabb, legszégyenlete 
sebb évforduló a magyar történe 
lemben ma ismét emlékeztet és meg 
fcprbácsolja a bilincsbe vert akara- 
ratot. A magyar nemzeti tragédia 
és szörnyű mementója Baján újból 
js felébresztette az alvó fájdalmat. 
Több épületen gyászlobogó lengett 
jeléül a nemzeti gyásznak. Remek 
dekorációval emlékezett meg Tria
nonról n Csáby-textil üzem

A kirakatban fekete kereszt függ 
a vérvörös vonallal határolt magyar 
térképarcon. Alaffa fángnyf/-
vek nyalfloteák ff fffiftt gMfilfpd-

Junius hó
3-án,

3 
órás 

műsor
Junius hó 

4-én,

Az osztrák filmgyártás remeke

A moszkvai nász
(Az utolsó keringő.)

Vígjáték az orosz cári udvar életéből 12 f.
Kisérőfilmje:

Akinek nem szabad szeretni
Életkép 8 felvonásban.

Meleg idő esetén az esti előadás a 
keretben tartatik meg.

Híradó.
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Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között. 

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

menetrend érvényes 1936. április

Km 1 Állomások 2

0 715 ‘"d Bácsbokod vasútállomás érk 142’
1 1

3 725 Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 7“ Gara vasútállomás 13«
16 800 Gara községháza 13<o
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 8“ Nagybaracska piactér 13°5
29 8« Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925

v
érk. Mohács dunapart , id. 12’5

esetleges
Ezen

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,
7-től. 

deA 
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok,

Szujer János autóbusz vállalat
CSATAUA 70.

Egyszerű cementlap
! Díszes „
! Márvány mosaik-lap

Favence (csempe)
; Mettlach-iap

Kutgyürü
Cementcsövek
Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTANYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

I Griinhut él Tana Kja

g NAGY VÁLASZTÉKBAN

Portland cement 
ültököl fehér cem. 
Elszigetelő lemez

0Q

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

fi Máv. menetrend május 15-től

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 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

74 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

16 47 Pécs. Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék. Ujdombovár, 
Budapest

CUKORMTMKNKK
’ J'TDFCCADIN síénhldritmuntes 

LJLEaiiJLEJLiJ tápszerek

kenyér,- metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatásu gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.
Gyári lerakat : CSEH és TULGYESI fűszer és vegyeskereskedése

BAJA, Várad! 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 öröklakás.

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

IIMTE C Szénkereskedelmi w E i E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t’unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

leniül 1-től junius 8-ig 
Dr. GEIRINGER JÁNOS 

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Hí szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart)

Bakanek «■ Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


