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Felelős szerkesztfl és felelős kiadó i
Dr. KNÉZY LEHEL

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Helyben negyedévre 6 pengi
Helyben egy hónapra . 2 pengi

A nemzeti jövő biztosítékai
Darányi Kálmán földmive

lésügyi miniszternek költség
vetési vitazáró beszéde nem 
volt a szó megszokott értelmé
ben vett expozé. A miniszter 
nem ismertette agrárpolitikai 
célkitűzéseit és pedig azért, 
mert a tavalyi költségvetési 
vita során elmondott beszédé
ben ezeket a célkitűzéseket 
már részletesen ismertette és 
mert, — ezen van a hangsúly, — 
a kormány agrárprogramja vál
tozatlan maradt. A föidmive- 
lésügyi minisztérium és az egész 
földmivelésügyi közigazgatás 
ennek a változatlan program
nak egyes pontozatait való
sítja meg és hajtja végre, je
léül annak, hogy a program — 
pedig súlyos gazdasági esztendő 
telt el azóta — helyesnek, jó
nak, célravezetőnek bizonyult 
a gyakorlati élet területén is. 
Amikor tehát ebből a szem
szögből nézzük és elemezzük 
a miniszter vitazáró beszédét, 
akkor úgy ennek a beszédnek, 
mint az egész mezőgazdasági 
közigazgatásnak egyik legna
gyobb és legértékesebb mo
mentumaként azt kell megál
lapítanunk, hogy szilárdan áll 
a változatlan agrárprogram 
alapján.

Am. ha a miniszter nem is 
adott a szó szoros értelmébe^ 
vett expozét, az apró, sőt leg
apróbb, de annál fontosabb 
részletkérdéseket szakszerűen 
kifejtő és azokra épitett költ
ségvetési beszéd olyan színek
kel festette meg a földnek és 
népének jövőjét, amilyenekkel 
csak a magasabbrendü állam
igazgatás hivatottjai dolgoznak. 
Nem beszélt a miniszter ez
úttal a hitbizományi és tele
pítési javaslatok parlamenti 
tárgyalása során már részlete
sen kifejtett birtokpolitikai 
programról és nem érintette 
részletesebben a buzaértéke- 
sités kérdését sem, mert hi
szen ezt a római egyezmény
nek ismételten méltatott és 
ezért országszerte ismert je
lentőségű hű tükörként tárta 
a közvélemény elé.

Annái nagyobb súlyt he

lyezett azonban a birtokpoliti- 
| kai reformokkal és az egész 
értékesítési kérdéskomplexum
mal legszorosabban összefüggő 
és legidőszerűbb három nagy 
agrárproblémára, a vízgazdál
kodásra, a fásításra és a me
zőgazdasági szakoktatásra.

Mert soha nem a mának, 
hanem mindig a holnapnak, 
sőt a távolabbi jövőnek is 
dolgozik ; mindig messze te
kint, mert tudatában van an
nak, hogy a jelenkor munká
sainak magvetését az utókor 
munkásainak kell learatni.

Természetes tehát, hogy 
mindhárom agrárprobléma, 
amely a földmivelésügyi mi
niszter költségvetési beszédé
nek gerincét alkotta, nemcsak 
a jelen, hanem a jövő szem
pontjából is értékelendő.

Akkor, amikor a Gömbös
kormány által megépített ala
pokon kiteljesedik az öntözés
nek az a modern rendszere, 
amely félmillió kataszteri hol
don fogja pótolni a csapadék 
hiányát és űzi el az alföldi 
aszály veszedelmét.

Sokezer család kenyerét 
biztosítják a vízgazdálkodás és 

' fásítás munkálatai már ma is. 
Több mint nyolcszázezer mun
kanapot jelentenek a legsze- 

! gényebb réteg, a földmives 
munkásság javára.

Semmivel sem kisebb prob
léma ezeknél a beruházással 
kapcsolatos programpontoknál 
a mezőgazdasági szakoktatás.

A kormány a rendelkezésre 
álló minden eszközzel arra 
törekszik, hogy az ember két
kezi munkájának eredményes
ségét a tudás kincsének ter
jesztésével fokozza.

A nemzeti jövő útját épili, 
egyengeti és teszi járhatóvá a 
kormány agrárpolitikája. És 
ezt az épitő munkát nem is 
kezdheti máshol, mint a ba
rázdáknál és annak a népnek 
szpciális gondozásánál, amely 
a barázdákon éli le munkás 
életét.

Nemzeti Egység propagandagyűlé
sek Szekszárdon és Bátaszéken.

A Nemzeti Egység Pártja vasár
nap propagandagyülést tartott dél
előtt tizenegy órakor Szekszárdon 
a árosháza nagytermében ; délután 
három órakor Bátaszéken az ottani 
Uránia moziban.

Mindkét helyen részt vett a pro
paganda gyűlésen a tolnamegyei 
főispán. A szónokok dr. Alföldy 
Béla és Brogly József országgyűlési 
képviselők voltak. Az általános bél
és külpolitikai helyzettel, a kormány 
eddigi munkásságának és az előké

Egy holland publicista beszéde 
Miskolcon a revízióról.

A Magyar Revíziós Liga miskolci 
szervezete vasárnap d. e. tiltakozó 
nagygyűlést tartott a Bzégyeuletes 
trianoni békediktátum 16. évfordu
lója alkalmából. Az ülés jelentőségét 
nagyban emelte, hogy az ünnepi 
szónok M. A. Abbig ismert holland 
publicista és politikus volt.

Abbig magyar nyelven mondplta

Mi van a jugoszláv, román és 
csehszlovák államfők találkozása 

mögött ?
Lehet, hogy néhány év, esetleg 

évtized múltán a történelem a most 
lezajlott bukaresti államfői találko
zóról úgy fog megemlékezni, hogy 
az nem volt egyéb, három tanács
talan s kissé talán ijedt ember ta
nácskozásánál; de lehet, hogy há
rom bölcs, józan önmérsékletet, nagy 
államférfiul kvalitásokat eláruló, tör 
ténelmi felelősséget vállalni merő 
államférfinak a középeurópai népek 
történetében uj korszakot nyitó ta
nácskozásának fogja minősíteni.

Azok a hivatalos közlemények, 
melyeket a tanácskozásról közre 
adtak, természetesen nem jelente
nek semmit, mert még nem ismer
jük, hogy melyik a $zq, ajpelyen 
a hangsúly van.

Egy azonban bizonyo? s ez 
hogy a hirtelen összehívott állam 
fői tanácskozás a magyar területi 
revíziós kérdéssel is foglalkozott

Az utódállamok észrevették már, 

szítés alatt álló javaslatok ismerte 
tésével foglalkoztak hosszasan.

Az egész Dunántúlon is rendkí
vül népszerűségnek örvend dr. Al
földy Béla országgyűlési képviselő, 
kinek egyenes, közvetlen, a népi 
lélekhez alkalmazkodni tudó törté
neti, politikai, gazdasági, népegész
ségügyi és szociális problémákkal 
könnyen érthető és mindvégig lebi
lincselő modorban tartott beszédei 
rendkivüli hatást váltanak ki.

el ünnepi beszédéi és a többi kö
zött a következő kijelentést tette:

Megállapítható, hogy Trianon el
len a szellemi győzelmet már meg
nyertük. Niucs már messze az az 
idő, amikor a szellemi győzelem 
gyümölcse a revízióban testet fog 
ölteni.

hogy a nagy államok álláspontja a 
revízió kérdésében javunkra meg
változott.

Hosszú időkön át a külföldi népek 
közömbösek voltak a trianoni béke 
revíziójával szemben. Mi magyarok, 
akik állandóan a revíziót hangoz
tatjuk, úgy tűntünk fel, mint az az 
ember, aki mindig a saját baját 
meséli a társaságban. A folyton si
ránkozó emberi nem hallgatja senki 
szívesen; mindenkinek megvan a 
maga baja, nem kiváncsi a máséra.

Most azonban rájöttek Európa 
népei, hogy a DuDamedence prob 
léniájának rendezése nélkül nejp 
jehgt béke Európában. Hála Olasz
ország győzelmének, a külpolitikái 
légkör is úgy megváltozott máf, 
hogy a siránkpzás helyett a köve
telés álláspontjára helyezkedhetünk. 
Igazságot követelhetünk magunknak 
és békét Európának.

Mi méltósággal teli nyug^Jpm»«l.
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, fjkk@k fehérneműk, kalapok,

fehérneműk, retikülök, WltllCIt nyakkendők, soknik,
rövidárúk nagy választékban bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
de meg nem háti áló akarással kö
veteljük a revíziói; azok a személyi 
csatározások, melyek felverték a 
közélet csendjét, jelentéktelen epi
zódokká fajultak el szemben azzal 
a mindeneket egybekapcsoló nagy 
érzéssel és erős akarással, mely a 
revíziót követeli.

Valahogy feltűnő ellentétet látunk 
a magyarság imponáló nyugalma s 
az utódállamok államférfiéinak és 
államfőinek nyugtalan, ideges utaz
gatása között.

A nyugalom és biztonság érzése 
a mi lelkünket erősíti, reméljük, 
hogy hamaros eredmények teszik 
tartóssá nyugalmunkat s állítják 
helyre Európa nélkülözhetetlen po
litikai és gazdasági egyensúlyát és 
harmóniáját

Uj alapot létesített a 
vármegye a tisztviselők 

betegség esetén való 
segélyezésére.

Mézes János számvevőségi taná
csos a vármegye közgyűlése elölt 
ismertette a vármegyei tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak segélyezési 
alapja tárgyában benyújtott alis- 
páni előterjesztést.

Az előterjesztés tulajdonképen 
fontos szociális intézkedéseket sür
get. A vármegyének ugyanis a 
tisztviselő betegség esetén való se
gélyezésére semmiféle alapja nincs, 
ami természetesen a tisztviselőket 
adott esetben igen súlyosan érint 
heti. A megye közgyűlése úgy ha
tározott, hogy a vármegye közön
ségének újabb megterhelése nélkül 
a közúti jövedelem bizonyos száza
lékából egy alapot létesít mely a 
tisztviselők betegség esetén való or
vosi gyógykezeltetését biztosítja.

— Számos női bajnál reggel, 
éhgyomorra félpohárnyi természetes 
..Ferenc József* keserüviz végtelen 
nagy megkönnyebbülést, szerez az
által, hogy a belek tartalmát felhí
gítja és akadálytalanul kiüríti, azon 
kívül az emésztőszervek működését 
lényegesen előmozdítja.

Nincs megállás csak rohanás a forradalom 
felé Franciaországban.

Már agymillióra rúg a sztráj
kolok száma és a sztrájk ter
jed tovább. A gépkocsiforga
lom lényegesen csökkent. A 
szénbányák munkásai, a fo
lyami és csatorna hajózási vál
lalatok munkásai is csatlakoz
tak az általános sztrájkhoz.

A pincérek elhatározták, 
hogy a mai nappal sztrájkba 
lépnek. — A vasgyárakat, az 
anyagraktárakat, a cukorgyá
rakat, az olajfinomító üzeme

Szombaton este a Nemzetiben lesz 
Szentiványi Béla bajai bucsuelőadása.

Baja uritársadalma szombatra, 
13 ikára a Nemzeti nagytermében 
adott találkát egymásnak, amikor 
Szentiványiék bucsuestéjiiket ren
dezik.

Szentiványi Béla 3 és fél évi ba 
jai tartózkodásá alatt körülbelül 
600 műkedvelőt rendezett a Jeder 
mann, Képzelt beteg, bajai szerzők 
estje, Bizánc, Passió, Columbus,

Nem vonja vissza a Bajai Hitelszövetkezet 
a feljelentést sikkasztó raktárnoka 

Pálffy Zoltán ellen.
A szenzáció erejével hatott a 

Baja-Bácska vasárnapi számának at 
a híradása, hogy a sikkasztásért 
körözött Palffy Zoltánt a budapesti 
rendőrség bravúros nyomozás után 
elfogta. A sikkasztó fiatalembert 
még szombaton reggel Bajára hoz
ták, ahol a délelőtt folyamán hall
gatta ki a rendőrség. A kihallgatás 
folyamán a sikkasztási bünügy sok 
részlete tisztázódott, azonban még 
mindig erős munkát ad a nyomozó 
osztálynak a sikkasztás körűimé 
nyének teljes fejderitése.

Pálffy Zoltán a Bajai önsegélyző 
Hitelszövetkezet raktárnoka — és 

ket és szappangyárakat meg
szállotta a sztrájkoló munkás
ság.

Az aranyat pánikszerűen 
viszik ki és eddig több mint 
egy milliárd értékű arany 
hagyta el az országot.

Blum állítólag még a nép
szövetségi ülésszak előtt ta
lálkozni fog Edennel, legalább 
is a francia nagykövet ezt a 
találkozást igyekszik előkészí
teni.

Bűn és Bünhődés, Lovagias ügy, 
Magyar este különféle kabaré elő
adások, Kereskedelmi iskolák, Üzen 
a Bácska, Izraelita Nőegylet, Front
harcos előadás, Névtelen asszony, 
stb. keretében és az e réven szer
zett barátai és ismerősei olt lesznek 
a Kreulzer szonáta előadásán, hogy 
búcsút vegyenek Szentiványiéktól.

nem mint tévesen jelentettük, a 
Fulura r. t. tisztviselője — elismerte, 
hogy a gondjaira bízott áru eladá
sánál szabálytalanságot követett el, 
ami azt jelenti, hogy a Hitelszövet
kezet, azóta hogy Pálffy Zoltán al
kalmaztatásában állt, mintegy 5000 
pengő összeggel károsodott.

Az érzékeny veszteség természe
tesen kedvezőtlen elbírálásra talált 
és sehogyan sem egyeztethető össze 
a vállalat érdekeivel.

A Bajai Önsegélyző Hitelszövet
kezet ezek után — amint értesü
lünk — semmi esetre sem vonja 
vissza a bűnvádi feljelentést a sik

kasztó raktárnok ellen.
A bünügy közelebbi körülményé

nek nyomozásával egyébként tudo
másunk szerint már előbbre jutot
tak, mert állítólag sikerült megta
lálni az egyik orgazdát, aki ellen a 
kiszivárgott hírek szerint vagyoni 
zárlatot fognak elrendelni. Valószí
nűleg sor kerül ezzel kapcsolatban 
több szenzációs letartóztatásra. A 
nagy port felvert bünügy természe
tesen az általános érdeklődés köz
pontjában áll.

HÍREK
— Uj bajai tanár. Ifjú Lieli 

István, Lieli István bajai állampénz- 
tári tanácsos fia a szegedi egyete
men a magyar francia szakos gim
náziumi képesítést jeles eredmény
nyel megszerezte.

— A négus Svájcba Utazik. Sze
mélyesen nem jelenik meg a Nép
szövetség előtt, azonban képvisel
tetni fogja magát.

— Megnyílt a tanonciskola rajz- 
kiállltása. A bajai iparos tanonc
iskola rajzkiállitása tegnap délelőtt 
nyílt meg a belvárosi elemi iskolá
ban Deák Ferenc-u. 13. ez. alatt. 
A kiállítás igen értékes.

— Filléres gyors Pécsre. A Máv 
a Pécsi Ünnepi Hét alkalmából va
sárnap filléres gyorsot indít Bajáról 
Pécsre. A jegy ára odavissza 3'90 
pengő.

— 1820 óta most volt újra 
ipari szerszámáldás Magyarorszá
gon. Tegnap áldotta meg a szegedi 
Dóm téren Glattfelder Gyula Csa
nádi megyéspüspök 10.000 céh 
zászlók alatt felvonuló iparos szer
számát. Az ünnepségen a 25.000 
főnyi közönség között jelen voltak 
József Ferenc főherceg, Bornem
issza Géza és Winkler István mi
nis-terek, valamint Senn Ottó a 
Máv elnökigazgatója. Az iparosok
hoz a főherceg intézett buzdító be 
szédet.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._______________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

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

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |árő férfi és nSI karérék 2 évi jétélléssal mér 6 pénsőtől.

brUliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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| Az Altra Biztosító R.T. |
& (Az Istitutó Nazíonale déllé Assicurazioni, s 

Olaiz Állami Biztosító Intézet, magyarországi y 
§ leányvállalatának)

| bajai főügynöksége. jj
Baja, Haynald-utca 19. J

|j Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, ■ 
szavatossági-, autó-, élet- és 1 

járadékbiztosításokat.

Gyakran visszatérő 
székszorulás,

rossz emésztés, vastagbélhurut, fel
fúvódás, oldalfájás, légzési zavar, 
szívdobogás, fejnyomás, fülzugás, 
szédülés és lehangoltság esetén a 
természetes ,, Ferenc József" kese- 
rüviz gyorsan megélénkíti a gyomor 
és a belek működését, az emésztést 
rendbehozza, megszabadítja, az em
bert a kellemetlen érzésektől s tisz
ta tejet és nyugodt alvást teremt. 
Szamos kiváló orvos a FerencJózief 
vizet bélféregüzőkuráknál is igen jó 
eredménnyel alkalmazza.

— Ma van a bajai orgonahang- 
verseny. Ma, hétfőn dálulán 6 óra
kor lesz a íerenciek templomában 
Schmidt Ferenc jótékonyeélu orgo
nahangversenye, a templom orgona
alapja javára. A hangversenyen 
közreműködik dr. Hoffmann Etnilné 
és a polgári fiúiskola háromszólamu 
énekkara.

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

SZŐLŐ-. GYÜMÖLCS- ÉS KERT- 
GAZDASÁG.

Időszerű védekezési munkák 
a gyümölcsösben.

Korán érő gyümölcsök érésével a 
védekezési munkák is csökkennek 
mennyiségükben. Érés előtt 14 nap
pal a gyümölcsfákat semmiféle 
anyaggal ne permetezzük.

Az őszi és téli gyümölcsöket, ne
vezetesen a körtét és almát azon
ban egész nyáron keresztül perme
tezni kell, mert legnagyobb ellen
ségük, az almamoly most kezdte el 
pusztításait, és védekezés nélkül a 
gyümölcs 95—99 százalékát meg
fúrja, tönkreteszi, a nyár folyamán 
fellépő két nemzedéke. Nemcsak az 
almát, hanem a körtét, diót is meg 
támadja.

Védekezés ellene az arzénos per
metező szerekkel való védekezés, 
Ezt mindenkor egybekötjük a bor
dói lével való permetezéssel. Az 
1 százalékos bordói léhez hozzá
keverünk egynegyed kg. arzént, 
(vinarnitot, mert ez a legolcsóbb) 

melyet előzőén péppé gyúrtunk. 
Ezzel az anyaggal két hetenként 
permetezzük ez almát és a körtét, 
hogy a fejlődő gyümölcs állandóan 
boritva legyen a vedekező anyaggal, 
hogy az olt kikelő molyhernyó b«- 
furódni csak arzénes rétegen ke
resztül tudjon, ami annak pusztulá
sát idézi elő. Az ös»zerágott gyü
mölcsből a hernyó kiveti magát a 
földre s onnan felmászik, uj gyü
mölcsöt pusztítani. A törzsön fel
mászó hernyókat szalmából font és 
a fa derekára erősített ővekkel 
összefogdoshatjuk, de ezeket az 
övékét legalább 10 naponként éges
sük el. Lelkiismeretes munkával igy 
az alroatermés legalább 60—80 szá
zalékát féregmentesen megtarthatjuk.

Másik igen nagy és epidemiku- 
san fellépő rovarkártevő a levéltetű 
ennek kártételéről és ellene való 
védekezéséről itt írunk legközelebb.

MOZI.
Cigánybáró.

E páratlan szépségű film, amit 
még ma is játszik az Uránia iga
zán könnyű dolgot ad a kritikusnak.

A legnagyobb elismerés hangján 
csak annyit mondhatunk, hogy ezt 
a filmet mindenkinek látnia kell. 
Csak köszönettel kell adóznunk az 
Osztrák filmgyártásnak, hogy Jókai 
Örökbecsű regényét ilyen gyönyörűen 
magyar levegőjű előadásban tárta 
elénk és mint idegen mutatta ne
künk azt az utat amelyen a magyar 
filmgyártásnak haladni kell és azt, 
hogy mennyi drága magyar érték 
hever még parlagon, amely nemzet
közi viszonylatban is bárhol meg
állja a helyét.

Kedves Igazgató úr egy alázatos 
kérésünk volna. Méllóztassék utasí
tani a jegyszedőket, hogy az ajtó
kat elzáró függönyöket igazán csak 
az előadás legvégén húzzák félre, 
mert borzasztóan bántó, és egyene
sen illúzió rontó amikor már az 
előadás vége előtt csörögnek a füg
gönykarikák. Talán akkor sem 
volna késő ez a művelet, ha már 
kigyulladt a villany és igazán vége 
az előadásnak. dr. I. P.

SPORT.
—

NZTE-BSE 10:2 (2:0). Az al
osztály döntő második mérkőzése 
Nagykanizsán volt. A BSE ilyen 
arányú veresége nagy meglepetés.

Phöbus—Young Fcllows 3:0.
Nagymányoki SE Űrnapján Ba

ján vendégszerepel. A BacskaSE 
f. hó 11-én Űrnapján barátságos 
mérkőzésre vendégül látja a Nagy
mányoki SE csapatát.

Junius 11-én 
rendezi meg a Bajai Sport 
Egyesület a Kisok kötelékébe 
tartozó középiskolák uszó- 

versenyét.
Nagy küzdelmet ígér a' középis
kolák legjobb úszóinak össze

csapása.
Folyó hó 11-én avatja fel a BSE 

uj versenypályáját. A BSE vezető
sége, hogy méltóképen kifejezésre 
juttathassa azt a felfogását, hogy az 
uszósport alapját és legértékesebb 
anyagát a középiskolák szolgáltat
ják, a középiskolák sportköreinek 
vezetőtanáraival egyetértésben és 
azok lelkes támogatásával pálya- 
^vatóul a kisok kötelékébe tartozó 
középiskolák : gimnázium, kereske
delmi iskola, polgári fiúiskola és 
tanitóképzőintézet növendékei ré
szére rendezte meg szezonnyitó 
uszóversenyét.

URÁNIA
Junius 6-án Junius 7-én Junius 8-án 

szombaton vasárnap hétfőn

Jókai Mór 
örökbecsű regénye

Cigánybáró
Gyönyörű énekes, zenés film 16 felv.

Főszerepben:

Hansi Knotek, Adolf Wohlbrück, 
Fritz Kampers.

lUHOUll IflmEBTÍll

Magyar cselekmény, magyar érzés 
magyar levegő, magyar zene és tánc.

Uradalmak és magánegyé
nek figyelmébe 1

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

STEIGER ISTVÁN 
fatermelő Szekszárd,

Alkotmány-utca 1, Tel. 46.

A verseny f. hó 11 én, Űrnapján 
délelőtt fél 12 kor lesz az ingyen
uszodával szemben a csatornatorok
ban lévő uszópályán.

Amint halljuk a középiskolások 
szorgalmasan folytatják edzéseiket 
és az egyes számokban erős küz
delmek várhatók; különösen nagy 
harc lesz előreláthatólag a 100 m. 
mell-, hát- és gyorsuszásban, vala
mint a 3x100 méteres vegyes stafé
tában, amely számok összetett pont
versenyt is alkotnak a résztvevő 
intézetek között.

A verseny részletes programját 
legközelebbi számunkban közölni 
fogjuk.

Laptulajdonos ;
Dr. KM ÉZV LEH&l
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

menetrend érvényes 1936. április

Bevárja a 8 ácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé
érkező vonatot. II induló vonathoz.

Km. : 1 Állomások 2

0 715 ii Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 8oo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132°
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 8« Nagybaracska rév (álkelés) 1300

34' 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 12“
48 925 érk. Mohács dunapart i d. 1215

7-Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALIA 70.

•«=xss»p

CUKORBETEGEKNEK 
TRÉS FARÍN tápszerek 

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, sfb. 

GYOMORBETEGEKNEK PYR0FARIN

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

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

Szeremlei-u. 83. 8?. 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.

Sf É H T E C Szénkeretkedeimi
W E K I E 3 Részvénytársaság

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

ú Egyszerű cementlap 

a Díszes
M Márvány mosaík-lap 
! Favence (csempe)

L Mettlach-lap

IKutgviirü 
Cementcsövek

A Cementvályuk

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor faiszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Portland cement 
üstökös fehér cem.

§ NAGY VÁLASZTÉKBAN 
s 
m

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

W Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

; Grünhut éi_TártajAJAc-eSártlon
A Máv. menetrend május 15-től:

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 8-töl junius 15-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Érkezés 
óra p«*rc Honnan? Indulás 

óra perc H o v á ?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19

7 32 5 20

7 40 5 42

9 26

13

14 i 01

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd.

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás

8

9

10

14 09 14

15

57

05

26

16 47 Pécs, Bá taszé k, Baia 14 15

18 03 G 'ra 14 19

18 27 Hercegszántó 14 38

18 48

19 58

23 41

Bpesl, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

15

18

23 08 Bpesl, Sárbogárd 23

47

55

55

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest

Bálaszék, Ujdombovár

I lercegszántó 
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csilcéria

Gara
Bálaszék. Sárbogárd.

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

Budapest

Bakanek Goldberger
könyvnyomd áj a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nyomatott Rakanek és Goldberger könyvnyomdájában Raja,


