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Sztrájk Párisban.
A I guiolsó választás alkalmával 

isin i í'-’s a szocialisták és kommu
nisták előretörése. 80 kommunista 
képviselő ül .» Lancia pirlamenlben. 
Paris mag-. 60 képviselő' választ és 
ebből 32, tehát a felénél nagyobb 
tömeg tartozik a kommunista párt
hoz. Azóta Paris egyes városrészei 
képvis* lőlestüleli tagválasztásokat 
tartottak és a kültelki képviselőtes
tületi tagok legnagyobb része kom- 
maoista többséget küldött be a maga 
városrészének külön testületi tana 
csába.

A kommunizmus tehát nemcsak 
az országos politikában tört erőtel 
jesen előre, hanem az oltani város 
szervezetben is.

Kiegészítette a komunislák győ 
zelmél a szociáldemokrata párt ha
talmas előretörést1, úgy hogy ma a 
szociáldemokrata Bluni León Fran
ciaország miniszterelnöke.

Kétségtelen, hogy Franciaország 
is annak a nagy világnézeti harcnak 
a szintere, amely ma világszerte fel
ütötte fejét. A jobboldal és baloldal 
áll egymással szemben ; a közép 
pártok elvesztették súlyúkat és je
lentőségüket.

Feltűnő jelenség, hogy a francia 
munkások nem várták meg a szó 
cialista kormány uralomra jutását 
és intézkedéseit, hanem hatalmas 
munkássztrájkot rendeztek. A Pá
risban és közvetlen környékén 350 
gyárban több mint 350.000 munkás 
s-öntette be a munkát. A munkás
ság bátorságának a megnövekedését 
igazolja az. a tulajdon szentségével 
össze nem egyeztethető tény, hogy 
a munkások birtokukban tartják az 
összes gyárukat, sőt itt olt zár alá 
helyezlek a sztrájkhoz nem csatla
kozó gyáti tisztikart és vezetőséget.

/X kormány eddig fegyveres erő 
höz. nem nyúlt, hanem békés tár 
gyalusokat kezdett a munkásokkal.

Bármennyire messze esik is tő
lünk Franciaország, az oltani ese 
fnények nálunk sem maradnák tel 
jesen nyom nélkül és egészen biz
tosan izgatni fogják a munkásság 
fantáziáját.

A munkálok főkövetelése a heti 
munkaidő 40 óráta való leszállíta
na s a rnuhksbéreknék 20 Száza
lékkal v dó felemelése.

Ez a követelés erősén belevág a 
kapitalista érdekekbé fi mcflrt Iftin- 

der.--.lr eldől majd, hogy a szó 
cialisták, vagy a kapitalisták erő 
sebbek-e? Előreláthatóan a munka 
idó leszállítására való kedvezményt 
megfogják adni, sőt lehetséges, hogy 

: a munkabérek ■ ni 'léséhez is hozzá
járulnál-; a kapitalizmus azonban 
igyekezni fog az igy öt ért hát
rányt áiháiit. ni a széles népréte
gek r-, a fogyasztókra s emelni fogja 
az ipái cikkek árát, ami általános 
drágulás* fog előidézni.

Jó intőjel Európa népeinek a 
francia példa. Bizonyos, hogy Blum

Or. «ei$®r anteg garasáéi tanácsnoknak 
tegnap tsímácsofe g bslügyminiszteiri 

elismerést dr Bsíbárn Ferenc 
aelwmester.

A város közigazgatási bi
zottságának tegnapi ülésen dr. 
Borbiró Ferenc polgármester 
meleg szavakkal üdvözölte dr. 
Rciser Antal gazdasági tanács
nokot abból az alkalomból, 
hogy a belügyminiszter lelki
ismeretes és eredményes szol
gálatáért elismerésben része
sítette. Megemlékezett a pol
gármester arról a szop ered
ményről is, hogy dr. Reiser 
Antal Budapesten a legutóbbi 
gyümölcsészeti kiállításon is 
első díjat nyert, ami kétség-

Észrevehetőd aöveMik
Bőcsmwe áiiatkivMe mosdotta 
vitéz ^r. Baisw Ernő alisjrá a 
közigazgatási bizottság üléséit

Vitéz dr. Bajsay Ernő alis
pán elnöklésével folytatta le a 
varmegye közigazgatási bizott
sága júniusi ülését.

A közigazgatás ügymeneté
ről adott jelentésében mint fi
gyelemre méltó tényt állapí
totta meg, hogy a megye ál 
lalkívitele erősen megnöve
ltedéit, ellenben az agrárter
mények külföldi piaca gyen
gült.

Általában véve a megye

ftőíigfltgatási helyzete — mon

León igyekszik majd álcázni törek 
véseit és a szocialista kommunista 

j célok rnegvalósitásál talán tetszetős 
i butkolásban keresztülvinni.

Mindez azonban a polgáii jog- 
redliez ragaszkodó országokban kell, 
hogy komoly aggodalmat keltsen.

Franciaország tekintélye nagy 
csorbát szenvedett ; már a katona 
ság körében is az elégedetlenség 
nyomai látszanak, úgy hogy a francia 
nagyvézérkar hatalma sem az már 
ami az utolsó két évtizedben volt.

A francia hegemónia megszűnté
vel közelebb jutunk az európai bé
két valóban szolgáló revíziók meg
valósításához.

! telenül bizonyítéka annak, 
■ hogy a gazdasági hivatal ve- 
l zetése arra mindenképen hi
vatott, szakképzett tisztviselő 
kezében van, akinek gyakor
lati tudását már több kiváló 

j eredményből tapasztalták.
Baia város közönsége is osz

tatlan meleg örömmel fogadja 
a megérdemelt elismerés nyil
vánítását, mert ez egyszer
smind a város egész közigaz
gatásának jóságát, magasabb 
szinvonaluságát is igazolja.

dotta az alispán — kielégítő.
Május 22 én a főispán el

nöklésével a veszettség elleni 
küzdelemmel kapcsolatban a 
kutyák kötelező oltása ügyé
ben értekezletet tartottak.

Ugyanez alkalommal a Sej
tések védőoltása is szóba került. 
A főispán eljárt a miniszté
riumban, ahonnét utasítás ér
kezett, hogy az állatorvosok 
a tanyai sertések oltását te
gyék lehetővé.

Triaiwa emlékezete 
a vármegyén.

Impozáns eseménye volt a 
vármegye törvényhatósági bi
zottsága tegnapi közgyűlésének 
dr. Kovács * Huszka Ferenc 
örökös*megyebizottsági tagnak 
a trianoni évfordulóról való 
megemlékezése. Dr. Kovács 
Huszka ezúttal tizennegyedik 
éve, illetve tizennegyedik íz
ben emlékezett meg a magyar 
kényszer be ke évfordulójáról. 
„Ne legyen ~a naf honfiúi ér
zésünk pipogyaZ lagymatag, 
könnyen megalkuvó — mon
dotta — mert nekünk négy 
Elzász-Lotharingiánk van és 
ne feledjük el, hogy az erö- 

j szak n éli teremt jogot. “ A 
rendkívüli hatású nagy beszé
det a polgári fiúiskola növen
dékei is meghallgatták és a 

I gyűlés lelkesen tüntetett a 
1 szónok mellett.

Az alispán indítványára a 
beszédet megörökítik a megye 

j számára, valamint teljes ter
jedelmében megküldik a Ma
gvar Revíziós Ligának és a 
Magyar Nemzeti Szövets. ének.

Kitüntetett a 
Egyesültet fit breksi 

tanítót.
' A Julián Egyesület részéről a 
I kisebbségi tanítást nyelvű iskolák- 
; nál működő tanítók közül : vitéz 
i Váraljay József csávolyi rlc, tanító, 
í a tankerület egyik legbuzgóhb és 
I legkiválóbb tanítója a magvar nyelv 
j eredményes oktatásáért 50 pengős 

jutalomban részesül’. Ugyancsak a 
magyar nyelv sikeres oktatásáért 
Depinyi János, Irmai István és Pap 
Sándor vaskuli, Herczeg Mihály 
kunbajai tanúé és Léh Magdolna 
garai rk. tanítónő elismerő okleve
let kapott. A tanulók közül pedig 
Fettinger Mária csávolyi tanuló a 
magyar nyelvtanulásban eléri szép 
eredményért 10 pengős jutalomban 
részesült.

— A nagybaracskai petíció tár
gyalása. A közigazgatási bíróság 
a nagybaracskai petíció és ellenpt 
tició tárgyalásának hátát napjául jtt- 
niuS hó 9-él Hitte ki. A tárgyalás 
előreláthatólag 2 napig tart.
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harisnyák, keztyűk,
fehérneműk, retikülök, 

rövidárúk
RíslO.ftOT

Fü r ö 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
smomN Baja

újságíró.
Mi igyekszünk mi dig árgyi'age- 

ean foglalkozni ■ z eseményekkel, 
közlemény, kkel; igyekszünk minden 
alkalommal kifej zo t adni szociális 
felfogásunknak s ezen elvi álláspon
tunkra lámaszkod csodálkozunk 
azon, hngy a Fii ■ : Ti- n Magyaiság 
felelős szerkesztőiéi !< mindössze 
h ívi hat »n p ngő fi elést ad. F.rröl 
Baja varos : imcs.i iiiieles izonyit- 
ványt is adott ki, igy lehál el kell 
fogadnunk v.dóságn ik.

Mindeneseire sajnálatos szociális 
jelenség, hogy olyi n gyakorlott hi 
vatásos ujságiróVjnunkáp, mint ami 
Íven a Független Magyarság felelős 
szerkesztőjéé, nem tiszesül nagyobb 
honorálásban, holott a Függétien 
Magyatsag a legelterjedtebb bajai 
napilap, mely ezek szerint megbir- 
hatná a nagyobb szerkesztői fize
tést.

No de ez a lap belső ügye. 
Egyébként azért hoz 7uk a nyilvá
nosságra a dolgot, hogy a kisgazda- 
párti olvasóközönség tudomást sze
rezzen róla s módjában álljou a 
kiadóra nyomást gyakorolni kedvenc 
újságírója érdekében.

Ami már most a nagybaiacskai 
választmányi ülésen elhangzottakat 
illeti, az ezzel kapcsolatban Írottakra 
nem reflektálunk, mert célzatosan 
félremagv irazott közleményekkel 
foglalkozni feleslegesnek tartjuk.

Egy az ónban csodálatos! Mi so
hasem Írunk arról, hogy a Nemzeti 
Egység választmányi ülésére kirte 
len benyit egy exponált kisgazda
párti kertes, úgy hogy el kell távo
lítani.

Mi nem fenyegetjük meg azt, aki 
a „szándékolj" ökörsütés napján ki 
találna menni a kerületbe.

Mi nem terjesztünk cukros izü 
csomagolásban kitalált híreket; mi 
nem Írunk a kisgazdapárt szervez
kedéséről ; a kisgazdapárti titkárok 
munkájáról; nem bíráljuk és nem 
ócsároljuk munkáját ; ellenben a 
kisgazdapárt állandóan olyasmivel 
foglalkozik, amihez semmi köze s 
amiről nem is lehet tudomása.

irriirj i ..............

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

Megfested a a kormányzó es a
volt főispánok arcképét a közgyűlési 

terem szamára.
Vitéz di. Baj<ay Ernő alipán el

nöklésével tegnap lefolytatott köz
gyűlésen Bácsmegye törvényhatósági 
bizottsága id. Wiilmau János föld
birtokos indítványára elhatározta, 
hogy a közgyűlési terem számára 
megfestetik a kormányzó arcképét.

/X képet nem helyi, hanem fő
városi művész készíti, mert csak 
meghatározol! ”mű vészeknek van 
engedélyük arra, hogy a kormányzó 
képét megfesthessék.

fíiaptaian hírek a főispán eltávozásáról.
A Független Magyarság tegnapi 

számában oly értelmű cikk jelent 
meg, mely szerint kósza hírek arról 
vélnek tudni, hogy dr. apatini Fern 
bach Bálint főispán közel jövőben 
megválna főispáni székelői.

Miután ezen cikkben foglallak 
nagy közönség körében jogosult

a csendörség bravoros nyomozása alapján 
négy letartóztatás történt a pandurszigett 

gyilkosság miatt.
Csütörtök délután a bajai csend 

őrség bravúros nyomozással tisztázta 
a pandurszígeli gyilkosság bűnügyét, 
amely izgalomban tartotta Baját és 
Szeremlét. A esendőrség letartózta
tásba helyezett négy embert, akiket 
a gyilkossággal gyanúsítanak, Kuba 
tov Antal, Gál József, Mars Ádám 
és Fazekas József dunai halászokat.

Dr. Haranghy László egyetemi 
magántanár, kórházi főorvos, dr. 
Marjai Péter vizsgálóbitó és dr. Gál 
Károly kir. ügyész jelenlétében fel
boncolta a pandurszigeti verekedés 
halálos áldozatát. A boncolás során 
megállapították, hogy Maros István 
56 éves szeremlei halászt baltacsa
pással ölték meg. A halál közvetlen 
oka agyvérzés volt. Belső sérülések 
is voltak, amelyek valószínűleg ab

Rosenberg Mátyás földbirtokos 
indítványozta, hogy a vármegye 
festesse meg helyi művészekkel a 
legutóbbi három főispán és dr. 
Szabó-Szabovljevils Dusán ny. <J 
ispán arcképét is.

Ifj Willmann János az indítvány 
ellen van, Wischer József pi dig 
csak az alispán képének megöröki 
léséhez jáiult hozzá; végül is 
Rosenberg indítványt fogadta el a 
vármegye közgyűlése.

nyugtalanságot válthatnának ki, 
szükségszerűnek tartjuk annak ki
jelentését, hogy hivatalos helyről 
szerzett információnk szerint ezen 
kósza híreknek, melyekről azonban 
mi ••'ddig nem hallottunk, semmi 
néven nevezendő alapjuk nincsen.

ból származtak, hogy a haldoklót 
gyilkosai meg aposták.

Dr. Gál ügyész kihallgatta az ál
dozat 14 éves unokáját, akit élet 
veszélyesen megsebesítettek. Az 
unoka elmondotta, hogy nagyapjá
val a halászianyán volt, amikor a 
négy gyanúsított feltűnően ittas ál
lapotban beléjük kötött, ö nagy
atyja segítségére sietett, de Gál Jó
zsef baltával hátbavágta, úgy hogy 
ijedtében elszaladt és az erdőben 
összeesett. Unokájának távolletében 
verték aztán agyon az öreg halászt, 
a véres baltát pedig a Dunába 
dobták.

A négy letartóztatott gyanúsítottat 
az éj folyamán a hajai ügyészség 
fogházába szállították. A gyanusi 
tollak közül egyik sem akarta val 

Jani, hogy ő sujiotía volna a hala 
los fej* zt csapá'l. Gál József csak 
annyit vallott he, hogy a mír esz
méletlen halászt megtaposta

Valamennyien azt vallották, hogy 
. mikor a tanyáról eltávozlak az 
öteg halász még élt, orvos segít
hetett volna rajta.

A tragikus sorsú ö"*g halász 
holttestét az orvostani boncházból 
S/«remlérc vitték, ahol ma délután 
temetik el.

HÍREK.
— Véglegesített tanítónő. A 

vallás és közoktatásügyi miniszter 
Bukar Emília jánoshalma-felsőteréz- 

, halmai r. k. tanitónöt végső fokon 
végleges tanítónőnek elismerte.

— Uj körállatorvos. Dr. Éber 
Géza h körállalorvos Bácsbokodon 
működését megkezdette. Oklevéléi a 
megye szerdai kisgyiilésén hirdette 
meg dr. Nagy Nándor főállalorvos.

— Meghalt egy pénzügyi tiszt
viselő. Balogh Gyula pénzügyi ta
nácsos, akit egy esztendővel ezelőtt 
Szombathelyre helyetek át kedden 
szombathelyen meghalt. Ma délelőtt 
temették el óriási részvét mellett a 

. bajai pénzügyigazgatóság volt tiszt- 
\ viselőjét, akinek halála megyeszer 

te általános sajnálkozást kelteit.
— Az agy és a gerlncyelfi 

megbetegedéseinél a rendbiviil 
enyhén ható természetes 
,,Ferenc József" keserüviz — ko 

i rán reggel éhgyomorra egy kis po
hárral — nagyfontosságu szolgála
tot tesz azzal, hogy a bélmüködést 
szabályozza és igen könnyű, lágy 
széklelélet biztosit.

— Nyugdíjazás. Mosó István 
tompái községi hivatalszolga évi 
361 pengővel nyugalomba vonul; 
özv. György Jánosné Dózsa Mária 
községi írnok havi nyugdiját és ne
veltetési járulékát 82 12 pengőben 
állapították meg.

— Uj orvos Bácsalmáson. Bács
almáson, dr. Róth Pál magánorvos 
működését megkezdette.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Prima 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 2 évi jótállással már 6 pangótól.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron vészük.
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1
ai tóstra Biztosító R.

(íU Islitmö Nazíonale déllé Assicuraxiorti, 
ölan Állami öizicíiíó irtézot, magyarorixági 

leányvállalatának)

bajai főü^ynöKséfe.
Baja, ttayrsald-utxa 19.

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

járadékbiztosításokat.

?!
' >

— Bácskába*? ismét jelewihc- 
lik a sertéspestis ős a sertéset* 
ÖánC Bóc.smt'gve állategészségügyi 
képe májusban ismét rosszabbodást 
mutat. Hét községben tizenegy itd 
varban sertéspestis, három közs-’g 
ben hét udvarban sertésorbánc tör 
dúlt elő. A fertőző állatbetegségek 
közül a lépfene kél udvar bon, a 
veszettség egy községben fordult 
elő.

— A kelebiai vasúti átjáró. 
Gugánovics Máté bácskai földbirto 
kos, kérte a megyétől, illetve a 
Mávlól, hogy Kelebián rendeljenek 
vizsgálatot a vasúti átjárónak 1913 
bán megállapított helyére történő 
visszaállítása ügyében. A kérdéssel 
a megyegyülés is foglalkozott és a 
helyszíni vizsgalat illetve kiszállás 
céljaira 80 pengő költséget szavazott 
meg.

—- Elveszett pénz. Elveszett 60 
pengő különféle bankjegyekben. A 
rendőrség felhívja a megtatálól, hogy 
a törvényes következmények terhe 
alatt az államrendőrkapiiányságra 
szolgáltassa be.

— Elmosta az eső a juniálést. 
A józsefvárosi Olvasókör pünkösd 
hétfőjére juniálisl tervezeti a dunán
túli erdőbe. A juniálist azonban el
mosta az eső. Most általános kíván
ságra újabb dátumot tűzött ki az 
olvasókör vezetősége egy kirándu
lásra.

— Megszűnt Baján az ebzárlat. 
A kilenc hónapig megszakítás nél
kül tarló bajai ebzátlal május 28 án, 
akármilyen hitetlenül hangzik is, 
feloldódott. Igaz, hogy a kutyák te 
kintélyes labora eddig is kutyába 
se vette a tilalmat és zavartalanul 
járt kelt s ha ugv fordult -- hara
pott. Ezután azonban minden kor
látozás nélkül folyhat a kutyavásár, 
a következő veszett kutyáig.

— Rajzkiállitás a bajai tanonc
iskolában. A bajai iparostanoncis
kola junius 7—15 között a régi bel
városi iskola épületében Daák Fe
renc utca 13. szám alatt rajzkiálli- 
tóst rendez. A kiállítást délelőtt 
8—12 ig, délután 2-6 ig látogat 
hatja a közönség.

— A vármegyei bérház uj la
kója. A vármegye I. számú bérhá
zában megüresedett Székhelyi Rezső

nv. vármegyei főjegyző bS ; úgy 
szobás modern lakás. Minthogy az I 
egész, lakásra uj lakó nem jeleni | 
kezelt, a megye kisgyiikse 2 ?z- hát | 
a lakbérö .szeg fele, vagyis havi 40 ' 
pengő ellenében átenged 2 évi hasz- I 
oatatr.í dr. S/alay Tjb >r főbírónak.

— Míhészek figyelmébe. Fel
kérem méhészlársaimil, hogy az | 
egyesületi élet megindítását célzó I 
előzetes megbeszélésünkön f. hó i 
10 én, szerdán este fél 7 órakor a 
Tóth Kálmán Kaszinó helyiségé
ben megjelenni szíveskedjenek. Lak 
ner Vidor v. méh. felügyelő.

— Kinevezték Baja város uj 
erdészeti szakértőjét. A földmű 
velésügyi miniszter a városi közi 
gazgalási bizottság gazdasági albi
zottságába erdészeti szakértőként 
Vendrő Gyula kecskeméti erdőfő 
mérnököt jelölte ki.

— A has gyakori teltsége, a ■ 
rekesz erősebb fellolódása, májtá- ’ 
jéki fájdalmak, emésztési nehézzé- | 
géb, gyomorbélhurut és sárgaság a i 
természetes „Ferenc József" kese 
riiviz használata által megszüntet- 
hetők és az agy, a szem tüdő vagy 
szív felé irányuló vértódulások el
lensúlyozhatok.

— Betegszabadságon. Konczné 
Piukovics Mária csikériai állami la 
nitónő és Szarvas M. Adolfina her
cegszántói szerzetes tanítónő beteg
szabadságon vannak. Heíyeltesité 
sültről a tanfelügyelőség goridosko 
dott.

— Somogymegyében a tabi 
járás gazdasági felügyelőjévé ne
vezték ki Székhelyi Imre segéd
felügyelőt. A földmivelésügyi 
miniszter julius hó 1 vei szolgálati 
érdekből elhelyezte Bajáról Szék
helyi Imre gazdasági segédfelügyelőt 
és Somogyvármegyébcn a tabi járás 
gazdasági felügyelői teendőivel bízta 
meg. Az előléptetett fiatal tisztvise
lőt a megye közigazgatási bizottsá
gának ülésén dr. vitéz Bajsay Ernő 
alispán meleg hangú beszédben bu 
csúsztatta.

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

15 évig Franciaországban 
• ■s a gyarmatokon élt, hosszú gya
korlattal bíró francia nyelvmester 
julius—augusztusra ajánlja tw-gái 
diákok vagy magántanulók tani’á- 
sára. Tái:;algó sélaórákat is ad. Cím 
a kiadóhivatalban.

Jó 5 0‘ssó tíigeíő

SPORT.
A junius 14-ikl nagvregatta

A junius 14-iki baj i c ősx r- 
sen. már szóbeszéd !;•> va neme ;>k 
a b j-ii, hanem az egész megyei és 
dunántúli szomszéd unk sportszerető 
közönsége körében. Széleskörű az 
érdeklődés nemcsak a vid ki bajno
ki versenvszámok iránt, hanem ért 
hető okokból olympikonjaink pró
bafutamai a senior négyesben és 
nyolcasban különös r-. deklőd-.-.-ü kel
tettek.

A minőségében is eddig még műn 
látott versenyszámait az. Evezős 
Szövetségtől kapott kiírás alapján 
közöljük :

4 óra. Senior kormányos négyes, 
415. Senior egyes, 4 30. Magyaror
szág vidéki kormányos négyevezős 
bajnoksága, 4 45. Magyarország vi
déki egyes bajnoksága, 5. Újonc 
kormányos négyes, 5 15. Újonc egyes, 
5 30. Junior kormányos négyes, 
5'45. Vándorevezősök kettős kor
mányos versenye. Egyleten kívüliek.

i

6 M \ ország vidéki kellős pír-
ev /.ős bajnoksága, 6 15. Újonc nyol- 
c >■-■, 6 30 Senior nyolcas, 6 45. U.onc 
kellő- pírevezős, 7 Magyarország 
vidéki nyolcas bajnokság), 7.15. 
Kajak veisenv.

A * sztvevők neveit, amint azt a 
Szövetség megküldi, késedelem nél
kül fogjuk olvasóközönségünk tudo
mására hozni. Tekintettel a verseny 
nemzetközi kiírására, tudomásunk 
szerint tárgyalások indultak meg a 
jugoszláv és román hatóságokkal 
és ha a íoolb illban most megkö 
tölt sporlbékét az evezésben is si
kerül nyélbeütni, agy az esetleges 
indulásuk valószínű.

Laptulajdonos :
öí. lf H í Z V L E 88 8

Jiiütius 6-án Junius 7-én taius 8-án 
szombaton vasárnap hétfőn

Jókai Hó r
örökbecsű regénye

Cigánybáró
Gyönyörű énekes, zenés film 16 felv.

Főszerepben:

Hansi Knot@k, Adott Wohibríick, 
Fritz Kampers.

Magyar cselekmény, magyar érzés 
magyar levegő, magyar zene és tánc.
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Csatlakozik a Bácsalmás felé 
möisió vonathoz

Autóbusz menetrend
Mcísáís Bácsalmás között

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatat.

menetrend érvényes 1936. április

Km 1 Állomások 2

0 7« í ,?• Bácsbokod vasútállomás * rk. 1425
3 725 1

Bácsborsód 1415
11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 8“ Gara községháza 13 40
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás' 1315
28 Nagybaracska piactér 13“
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13“
34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 1 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 érk. Mohács dunapart i d. 1215

A 
késésért vagy

Ezen
járulok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de 

járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Ssíijer János autóbusz vállalat
CSáTAUA 7®.

e i a H.
Esetles mE RÉSZBEN HECVEHETŐ

a másik fele öröklakás

CUK01MTM8RNEK
, LULf Ol*

kenyér, meté'ttészták, kétazersültek, teasütemények, 
ctikrászsüleinények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEXNEK RYR0FARIN
Savköí:■> hatású gyógytápszerek gyomorégés eííen ! 

u. ni. lisztek, keksz, kétszersült,
Gyári lerakat: Í5EH és TIMYESI fii :' :r és vegyeskereskedése 

BAJA, v’aiadi érsek u. 6. — Telefon: 283 I
legalkalmasabb ajándékot 

(i é z a 
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

$ R&íxv Wtárs sság
Bajai fiókja. Fe»essciek-5ese 8. Telefen: 52.

W Egyszerű ceinestflap

S* Díszes
Márvány mosaik-lep

>< Favence (csempe)
Metilach-lap

fi KutgyQrü
Cementcsövek

SCementvólyuk
Kátránypapir és minden más építőanyag 

y LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

" -dM'aE h- ./: r

A Máv. menefread május 15-töl:

NAGY VÁLASZTÉKBANÍS?
esS3 na

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cssrép 
FáVííl égetettmész

hófehér beremendi mész
Naosziiárdságu portlandcemeflit 

^up.afcavscs kőpor faSsaíigetelc 
teljes vagonban bármely állomásra és unapu i r.k- 
tátunkb -l minden tiiennytsegben h á z |» <> z szállitvi). 

Szükséglete fedezése elGts saját érdekében 
kérje 3járdatim*?at!

Portiand cemenS 
Üitökős fehér cerei. 
Etszícgsteiö lemez

Ejjeh 

SZ&lgéfiMt 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap J. ú. nyitva 

junius 1-töl junius 8-ig 
Dr. GEIRI^GE^ JÁNOS 

gyógyszertára

H ' szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

j Érkezés
■
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Háté Ujss 

HIRDETÉSEKET fél VESZ $Z3bÓ5l38
íí NvoMDAVÁLULAT. (l£ugovicapar0.

gEtasz3!i'w^.Mp^;«í9Bia.®fcHaMa!s63jEKaraizBafie3S3a»Hsa«siMSHF

Gara
Bátaszék. Sárbogárd,

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsaltpás, Kiskunhalas. 

Budapest

B íja, Báfa.s/ek, Pécs

Bálaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

G» t a
Bálaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors
Bálaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria 
Bátaszék, Ujdombovár,

Budapest

Sákwek « Geí®erg
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

pyiKiiT
■ REKLÁM

IK0DÍII
és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

i

Nvenastnff Békán pk és Goldberger könyvnyomdájában Ha»a.


