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FaialAa aiarkasató «» felelői kiadó >
D f, KMÉZV LEHEL

ELŐFIZETEM ARAK :
Helyben negyedévre 6 peng.*
Helyben egy hónapra . 2 peng#

^egyezer pengőt szavazott meg 
a vármegye Testnevelési Bizottsága 
a jövő esztendei bácskai levente

napra.
Báísmegye áíirailaS fordul valamennyi vármegyéhez 

az olimpiászra kikiiidendö magyar ifjak anyagi támogatása 
ügyében. 

rása, az adott keretek között 
nehezen tud. külföldi piacot 
kapni. Vágott sertést és más 
fogyasztásra szánt húst nem 
tudnak a külföldi igényeknek 

i megfelelő állapotban szállítani.
Bajánál kisebb városoknak 

Mohácsnak és Kalocsának is 
i van jéggyára, holott ez utóbbi

! húsfogyasztása egész hónapban 
nem nagyobb, mint Baján egy 
forgalmas pénteki napé.

A zsirfeldoigozó és a jég
gyár is olyan követelmények, 
melyeknek teljesítését soká 
már egyetlen szempont figye
lembevétele mellett sem sza
bad halogatni.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán el- 
nöklésével pénteken tartotta üléséi 
Bácsbodrogvármegye Testnevelési 
Bizottsága. Az érdekes ülés főese- 
ménye a bácskai leventenap meg
rendezése, az az örvendetes körül
mény volt, hogy az alispán annak
idején már székfoglaló beszédében 
hangsúlyozta a vármegyei levente
napok felelevenítésére irányuló ter
vét.

A Testnevelési Bizottság örömmel 
üdvözölte a tervet, mint annak a 
dokumentumát, hogy az alispán 
szívesen támogatja és belátja fon
tosságát az. ifjúság hazafias szellemű 
nevelésének s azt elsősorban szol 
gáló leventenap megrendezésének. 
Megállapodás történt arra vonatko
zóan, hogy 1937. tavaszán rendezik 
m-g az első iiyen levente napot.

Erre a célra 4000 pengőt Állítot
tak be a testnevelési alap jövő évi 
költségvetésébe.

A testnevelési ülés programiában 
szerepelt a Bor ólán felállítandó le

A njrári húsfogyasztásban mindinkább érzi 
a bajai közönség a jéggyár és a zsirfal- 

doigozó telep hiányát.
Idősb. Willmann János föld

birtokos megyebizottsági tag, 
aki a vármegyének egyik el
ismerten első gazdája is, már 
a mull esztendőben felhívta a 
hatóságok figyelmét arra a kö
rülményre, hogy Bácsmegye 
allatgazdaságára és külföldi ál
latpiacára mennyire nélkülöz
hetetlen intézmény volna a 
megfelelő zsirfeldoigozó telep 
és ezzel kapcsolatosan egy 
jéggyár felállítása.

A tervet, a közérdeket te
kintve, magunk is méltányos
nak es kivitelét szükségesnek 
tartjuk annál is inkább, mert 
Baja fejlődő és eléggé népes 
város, ahol a húsfogyasztás 
mindenesetre jelentékeny. Ba

venteház kérdése. A Testnevelési 
Bizottság szívesen pártfogolja a le
venteház felállítását és 3000 pengő 
költséghozzájárulást szavazott meg.

Kedvező elintézésre talált a bács
almási sporttérrendezés ügye is. 
Bácsalmáson a sporttér felállítására 
intenzív áldozatot hozott gróf Te- 

| leky József. A Testnevelési Bizott- 
I ság figyelemmel a rendkívüli körül- 
| menyekre 625 pengős támogatást 
j szavazott meg a sporttér céljaira, 
I azzal a kikötéssel azonban, hogy ez 
| az eljárások hasonló esetekben nem 
j szolgálhatnak precedensül.

Volt az ülésnek t gy érdekes in 
ditványa is. Dr. Kelemen Gyula h. 
árvaszéki elnök azt javasolta, hogy 
a berlini olimpiászra kiküldendő 
magyar ifjak kiadásainak fedezésére 
szavazzon meg a vármegye is 100 
pengőt s határozatát hasonló állás
foglalás céljából küldje meg az ősz 
sz.es vármegyének. A tervet termé
szetesen a bizottság a legnagyobb 
készséggel magáévá tette.

jának van egy modern nívójú 
jó közvágóhidja, ami már ugyan
csak nélkülözhetetlen volt ; 
nincsen azonban jéggyára, ez 
a sajnálatosan tapasztalt hiány 
pedig különösen a nyári hús
fogyasztásra kellemetlenül hat 
ki. A közönség gyakran pa
naszolja, hogy a nyári időszak
ban nem tud igazán friss húst 
kapni, ami érthető is, mert a 
hús konzerválása hűtőkészülék, 
illetve jéggyár nélkül egyálta
lában nem garantálható.

Megérzi ezt nemcsak a fo
gyasztó közönség es a hentes
ipar, de az állattartó gazdák 
is. mert Bácska, ahol pedig az 
állatnevelés a gazdaközönség 
egyik legfőbb jövedelmi for

Interpelláció az angol parlament
ben a magyar békereviziő napi

rendre tűzése érdekében.
Az angol alsóházban Mabane kép

viselő interpelláció alakjában fordult 
a miniszterelnökhöz, hogy hajlandó-e 
időt engedélyezni a szerződések fe 
lülvízsgálása ügyében és más kép
viselő által bejelentett javaslat tár 
gyalására.

; A javaslat, amelyre Mabane kép
I viselő célzott és amelyet Sir Róbert 

Gower képviselő, a szegedi Ferenc 
József Tudomány Egyetem nem 
régen épen ezért felavatott disz.' 

i doktora — jelentett be régebben 
i több képviselő társával együtt igy- 
. szól: „Mf.ndja ki a ház azt a meg

győződését, hogy Anglia külpoliti-
I kajának az. legyen az. egyik főcélja, 

hogy előkészítse a talajt az 1919— 
1920 i békeszerződések felülvizsgá-

I lására és mihelyt a helyzet megen- 
| gedi ez a javaslat kerüljön a Nép- 
, -zövetség közgyűlése elé, hogy el-

Bácsalmáson egyszerre két magánkórházat 
is akarnak felállítani.

Milkö Mátyás az elnöke. Bencze Béla a helyettes elnöke 
a megyei egészségügyi bizottságnak.

A vármegyeházán az elmúlt 
napokban volt a vármegyei 
Egészségügyi Bizottság ülése a 
tagok élénk érdeklődésétől ki
sérve. Az érdeklődést fokozta 
az a körülmény, hogy ezúttal 
került a sor az elnökválasz
tásra. Egyhangú lelkesedéssel 
Milkó Mátyás földbirtokos, 
törvényhatósági bizottsági tagot 
választották elnökké, aki ezt 
a tisztséget eddig is közmeg
elégedésre töltötte be. Helyettes 
elnökké Bencze Béla műszaki 
főtanácsost, az államépitészeti 
hivatal főnökét választották 
meg. 

lárás induljon az alapokmány 1 9 
szakasza alapján a fennálló szerző
dések olyan módosítása céljából, 
amelyek orvosolják a sérelmeket és 
hozzájárulnak a világ megbékítésé
hez.

Az. interpellációra Baldwin mi
niszterelnök a következőket felelte:

A legnagyobb fontosságot tulaj
donítjuk ennek az. ügynek. Úgy 
érezzük, hogy a fennálló állapoto
kat csak tárgyalások utján lehet 

i módosítani.
Csak köszönettel adózhatunk a 

nagy angol nemzet e nagy fiainak 
I és hálás szívvel tekintünk feléjük, 

amiért megértve ás belátva a raj- 
i Ilink elkövetett nagy igazságtalan- 
1 ságokat minden erejükkel és t» kin- 

téiyükkel küzdenek nemcsak a ma
gyar igazságért, hanem a világ 

| békéért is.

Az ülésnek érdekes tárgyát 
jelentette a bácsalmási kórház
ügy. Bácsalmáson ugyanis egy
szerre két egészségügyi intéz
ményt is akarnak létesíteni.

Az egyik magánkórházat dr. 
Thuma Pál ottani orvos akarja 
felállítani a saját épületében, 
mig a másik ugyancsak ma
gánkórházat Szommer és Róth 
nyitnák meg. Bácsalmást köz
ponti fekvése is arra predesz
tinálja, hogy megfelelő kórháza 
legyen s ezt a körülményt fi
gyelembe véve a vármegye 
egészségügyi bizottsága is tel
jes mértékben pártfogolja az
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Kői
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

REINMARDT

Fürdő
cikkek

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
DIVATCSARNOKBAN BAJA

egészségügyi intézmény gon
dolatát.

A kórházügy ezzel a javas
lattal kerül a legközelebbi var
megyei közgyűlés ele s remél
hető, hogy ott is megfelelő 
visszhangra talál.

1 

Kiss á. József ny. tanítóképző
intézeti tanárt választották a 
Tűzoltó Testület alslnökévé.

Vasárnap délelőtt 11 órakor tar
totta é^i rendes közgyűlését a Bajai 
önkéntes és Városi Tűzoltó Testü
let dr: Knézy Lehel elnöklésével.

A közgyűlés a városháza kőzgyü 
lési termében élénk hangulatban 
foiyt 1" K natív érdeklődéssel fogad 
ták vitéz Losonczy György titkári 
jelentését, m«4y <i tűzoltóság évi 
munkásságának lati-'más bizonysá
gát adta. A jelentéssel részletesen 
legközelebb foglalkozunk A köz 
gyűlés n részleges lisziuiiás is tör 
ténl. Kiss Á József ny. I miiókép/ő- 
intézeti tanárt választották a Testű 
let alelnökévé, megvál. sztolták ezen 
kívül a tizennégytagu választmányt.

Építsünk 
gyárat.

Minden város természetszerűen 
az induszlrializálódás felé tendál. 
Baja városánah megvannak az ősz 
szes adottságai, hogy az iparoso 
dás terén keresse a maga boldogu
lását; különösképen pedig kedvező
ek az olyan gyáralapilás feltételei, 
melyek mezőgazdasági terményeket 
dolgozzák fel.

Mint értesültünk egv cellulózé gyár 
kapott engedélyt megalakulásra. Ez 
a gyár azonban a cellulózét fából 
akarja előállítani, ami úgyis súlyos 
tehertétele kiviteli mérlegünknek. 
Cellulózé azonban előállítható kuko- 
koricaszárból és szalmaszárból is. 
Kívánatos volna nálunk olyan cel
lulózé gyár alapítása, mely e két 
anyagot dolgozná fel. így legalább 

megszűnnének azok a panaszok, 
melyek a május 15 ig elégetendő

A megvadult bika majdnem halálra öklelte 
a kis gulyásfiut.

Gondatlanságért a bajai törvényszék elítélte a kis gulyás 
gazdáját.

Május 15-én, — mint azt annak 
idvjen jelentettük — Hartmann Lő 
rinc vaskuli gazda bikája felöklelt 
egy kis 12 éves gulyásíiut, akit a 
bajai közkórházba .szállítottak. A 
gulyásfiu elvesztette egyik szeme 
világát, azonkívül súlyos belső sé
rüléseket szenvedett.

Az üggv-i kapcsolatban Hartmann 
Lőrinc tegnap állott a bajai bünte- 
lőtörvénys/.ék dr. Linzer tanácsa 
előtt. A kir. ügyészség gondatlan
ságból okozott súlyos testi sértés

A kacagtatás nagymesterei 
Békeffi László, Herczeg Jenő 

és Komlós Vilmos.
Néhány nap múlva érkeznek vá- 

ro-U' kba a pesti humorfront koro
názásán királyai: Rékeffi László, 
H* rezeg Jenő, Komlós Vilmos pár 
is velük együtt vonul be közénk a 
kacagás, a maradéktalan jókedv. 
Az ő speciális művészetükben fo 
gunk tehát gyönyörködni, nevetni 
kellemes tréfáikon, mulatni pompás 
bohózataikon, kacagni a Hacsek es 
Síjó jelenetekben és elgondolkozni 
azon, amit Békeffi László, az Európa 
hirü konferanszié fog mondani mü 
vészeiről, politikáról a mai életről.

Az évek folyamán ez az első 
esel, hogy három ilyen „nagyság" 
együtt működjön, de idén, talán 
épen az ország közönségének óha 
iára „állt össze" a három komikus, 
hogy ha egyáltalán lehet még több 
derűt, kacagást, jókedvet, humort 
és kellemességet sűríteni egy mii 
sorba. A nevetés e kiváló világbaj 
nokai egyenként is elegendők ah 
hoz, hogy a közönséget megnevet 
'essék, hát mos hárman lesznek, 

kukoricástól ak miatt állandóan napi 
renden vannak.

vétségével vádolta Hartmant, mert 
állítólag, amikor : Ikalmazta a gu
lyás fiút, nem mondta meg neki, 
hogy a gulyában bika is van. így 
történi azután, hogy a kisfiú mit 
sem sejtve, leszerződött A bika 
mindjárt első nap felöklelte és egyik 
szemét kiszúrta.

A törvényszék a tanuk kihallga
tása után Hartmann Lőrincet 100 
pengő pénzbüntetésre ítéltél'. Az 
ítélet végrehajtását azonban 3 évi 
próbaidőre felfüggesztették.

ezzel elmondottuk, hogy mi lesz a 
Békeffi, Hicsek és Sajó estén ne
vetésben, kacigá-ban és jókedvben.

Beiratkozások a bsjai 
Liszt Ferenc kör áll 

eng. városilag ás 
megyeiig segélye
zett zeneiskoiában.

Junius 25, 26. és 27 én délelőtt 
8—12 ig lehet beiratkozni a hegedű, 
zongora, brácsa (viola) magánének, 
gordonka (cselló) nagybőgő (gordon) 
zeneszerzési és fúvós tanszakokra.

A beiralási dij szeptember hóban 
is fizethető. Felvétetnek kezdő és 
haladó növendékek.

Junius 25. 26 és 27 én délelőtt 
8—12-ig történik a régi növendékek 
beiratása is Ha a régi növendék 
elmulasztja a júniusi beiralási, nem 
tarthat számot eddigi beosztására és 
esetleges eddig élvezett kedvezmé 
nyére.

Vidékről vasúton, vagy Mávauton 
bejáró zeneiskolai növendékek ked
vezményes havi tanuló bérletjegyet 

val; hatnak
Mindenről bővebb felvilágosítást 

(nyomtatott tájékoztatót) mindennap 
8—1-ig a zeneiskola igazgatósága 
nyújt.

Karig Emil 
zeneiskolai igazgató

HÍREK.
— Az állami tanítóképző intézet- 

I ben ma kezdették meg a képesítési 
i vizsgálatokat.

— Mérsékelt távbeszélő díj
szabás a balatoni és mátravidéki 
forgalomban. A Kereskedelmi és 
Köz'-'kedésugyi Miniszter a b .kilőni 
es mátravidéki távbeszélő forgalom 
b.n május 16-tól szeptember 15-ig 
8 és 20 óra között eddig évenként 
engedélyezett 20 százalék távbe
szélgetési díjkedvezményt f. évtől 
kezdve rendszeresítette. A 20 és 8 
óra közötti 50 százalékos díjked
vezmény változatlan. A forgalomban 
résztvevő központok névsora a pos 
lahivatal felvéíel csarnokában van 
kifüggesztve.

— Németországban halállal 
büntetik a gyermekrablást. A né
met birodalmi kormány junius else
jei hatállyal törvényt adott ki a 
zsarolási célból történő gyermekrab
lásról. Az uj törvény értelmében 
halállal büntetik azt, aki zsarolás 
zsarolás céljából idegen gyermeket 
csellel, fenyegetéssel vagy erőszak 
kai elrabol vagy annak szabadságát 
bármi más módon korlátozza. Gyer
meknek számit minden kiskorú 18 
éven aluli.

— Bizonytalan a megyei és 
városi ülések ideje. A júliusi kis- 
gyűlések és közigazgatási bizottsági 
ülések ideje mind Baja városnál, 
mind Bácsbodrogvármegyénél tel
jesen bizonytalan. A városnál ed
digi hírek szerint csak a közigazga
tási bizottság ülését fogják megtar
tani, a kisgyiilés valószínűleg el
marad.

— Erős, vérbő, kövér emberek 
igyanak naponként, reggel éhgyo
morra egy kis pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizet, mert 
ez rendes gyomor és bélmiiködést 
biztosit, számottevően előmozdítja 
az emésztést és kitünően szabályoz
za a vérkeringést.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 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 javítás csak szakembernél.

Pontosan járt férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Attra Biztosító R. T. |
(Az Istiiutó Nazionale déllé Assicurazioni, A 
Olasz Állami Biztosító intézet, magyarországi ' 

leányvállalatának)

bajai főü^ynö^sége.
Baja, Hayaald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

— A bajai templomok ünnepe. 
Ma van az évnegyedes szentségimá- 
dás a ferenciek templomában. Hol
nap a szentistváni templomban lesz 
szentségimádás, reggel 6 órától este 
7 órai ünnepélyes szentsegbelélelig.

Tanévzárás a városi polg. 
fiúiskolában. A tanévzáró isten
tisztelet f. hó 25 én d. e. 9 kor lesz. 
Utána következik az évzáró ünne
pély és a bizonyítványok kiosztása. 
A beírások a jövő tanévre f. hó 
26—27-én lesznek. Az I osztályba 
lépő tanulók az elemi iskolai bizo j 
uyilványon kiviil a születési anya
könyvi kivonatol és az ujraollási 
bizonyítványt hozzak magukkal. A 
beirasi dij az I. oszt, tanulók ré 
szere 6 P. 20 f. beirási di al és 
filmoklalási dijat fizet, amely az 
előző évben fizetett tandíj 3 száza
léka. Tandíj az egész évre 40 P. 
amely októbertől kezdődőleg havi 
5 pengős részletben fizetendő. A 
tanulók tandiikedvez menyben része
sülhetnek. A tandíjkedvez meny fel- | 
tételeit az érlesi lő közli Az I. osz
tályba lépők akkor részesülhetnek 
tandíjkedvezményben, ha az elemi 
iskolai bizonyítványuk általában ki 
tűnő, teles vagy jó.

Garantált minőségű hab-tejszínt 
lehűtve is Rédey-tejüzemben vegyen.

— Muity Iván 3 évi fegyházbün
tetését, amelyet a bajai törvényszék 
szabott ki rá emberölés bűntettének 
kísérletéért, — amelyet mint isme
retes az év elején külön vállán élő 
szép fiatal feleségén akart elkövetni 
a pécsi tábla is helybenhagyta. Mi
vel sem az ügyész sem Muity nem 
nyugodott meg az ítéletben az ügy 
fölött végső fokon a Kúria lóg 
dönteni.

— Magántanulókat és pólvizs- 
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. tanító. Nagy gvakor'at, né
met nyelvtudás. Cím a kiadóban

— Kerékpár igazolvány fény
képek l eggyorsabban és jutányosán 
készülnek Nesselróth fényképész
nél Baján. *

— Állatvásártér és Epreskert utca 
sarkán levő volt Piczkóné féle üz
let és lakóház 24 én d. u. 4 kor a 
bajai járásbíróság 28 sz. szobájában 
elárverezfelik.

Megismétli előadását a 
Szentistváni Leánykör. Nagysikerű 
szinielőadást rendezett vasárnap a 
Szentistváni Leánykör. Az ügyesen 
megrendezett látványos előadást 
nagyszámú közönség nézte végig. 
Az általános érdeklődésre való te
kintettel az előadási vasárnap este 
újból megismétlik a Leánykor helyi
ségében.

Kereskedőiétől kizárólag csak 
R É D E Y-f é I e VAJAT

kérjen, inért ez naponta 
háromszor frissen készül.

— Az ujrafelvételi perben is 7 
hónapi börtönre ítélte a bajai 
törvényszék sikkasztásért Parlagi 
(Perlesz) Jánost. Mint ismeretes 
a baj i törvényszék májusban ho
zott ítéletében Parlagi (Perlesz) Já
nost sikkasztáséit 7 hónapi börtönte 
ítélte. Parlagi az ítélet után védője 
utján az ügyben ujrafelvételt kért. 
A kérelemnek a törvényszék helyt 
adott. Az ujrafelvételi tárgyaláson 
Parlagit ismét 7 hónapi börtönre 
ítélték. Az Ítélet nem jogerős.

— A változás éveiben a rég 
bevált természetes ..Ferenc József** 
keseriioiz nélkülözhetetlen háziszer, 
főként ha arra kell törekednünk, 
hogy az agy, a liidő és a szív felé 
irányuló vértódulást ellensúlyozzuk, 
valamint hogy az emésztőszervek 
renyhe működése folytán a belek 
ben beállott pangást biztos és eny 
he módon megszüntessük.

SPORT.
Szép küzdelmek, gyenge 

eredmények jellemezték a 
Kisok. uszóversenyt.

Falum üldözte ezt a versenyt I 
A sorozatos ragyogó délelőttök után 
éppen vasárnap reggelre borult be 
az ég és locsolt végig 2—3 ízben a 
nyári zápor. A borús ég és a zá
porozó eső miatt csak gyér számú 
közönség előtt kezdődött meg az 
uszóverseny. A BSE. rendező gár
dája simán és gyors egymásutánban 
indította az egyes versenyszámokat, 
melyeknek részletes eredményei a 

következők :
66 kétharmad m. mellúszás: 1. 

Bárány A. rg. 2. Kunics A. rg. 3. 
Beck keresk.

100 m. mellúszás: 1. Mirk keresk. 
2 Helényi rg. 3. Kránitz. keresk.

66 kétharmad m. háluszás: 1.
Ricz. M. rg. 2. Molnár keresk. 3. 
Halász keresk.

100 m. háluszás : 1. C-abai kér. 
2 Benda keresk.

66 kétharmad m. gyorsuszás: 1. 
Szabó F. rg. 2 Bajor keresk. 3. 
Rá ez M

100 m. gyorsuszás : 1. Mául kér 
2 Balta keresk. 3. Rácz Hugó rg.

33 egyharmad uszász : 1. Székely 
E. rg. 2 Bácskai K. rg. 3. Borne
missza Gy. rg.

3x66 kétharmad vegyes staféta :
1. Reálgimnázium. (Rácz, Bányász,
Szabó) 3 p. 4 4 2. Kereskedelmi.
(Molnár, Bajor, Beck) 3 p. 4.8. Re
mek küzdelem I Bányász, remek 
melluszásza behozta a hátuszó hát
rányát és S7.abó nagy küzdelemben 
benyulással szerezte meg a győ
zelmet.

3x100 m. vegyesstaféta : 1. Ke
reskedelmi A). (Csabai, Mirk, Mául)
2. Reálgimnázium. (Detre, Helényi, 
Rácz ) 3. Kereskedelmi B.) (Benda, 
Kránitz, Balta.)

A 100 m-es mell , hát- és gyors
uszás, valamint a 3x100 m-es ve
gyes stafétára kiirt pontversenyt a 
kereskedelmi nyerte meg 99 szerzett 

URÁNIA
Junms hó 24-én,
Junius hó 25-én,

Budapesttel egyidöben ! Budapesttel egyidőben !

0 az élet királynője
Rider Haggard világhírű regénye filmen 16 felvonásban.

Ezt követi:

A zenés filmek királya

R0BERTA
Ragyogó vígjáték 10 felvonásban.

HÍRADÓ I

ponttal a Gimnázisták 34 pontjával 
szemben, úgy hallottuk azonban, 
hogy nyár végén a gimnazisták re- 
vansol akarnak venni a versenyért.

A jól rendezett és minden egyes 
számában izgalmas verseny nagyobb 
érdeklődést érdemelt volna meg, de 
hiába 7. idő ... I Reméljük, majd 
legközelebb I

Higiénikus tejtermékek :
vaj, sajt, habtejszin, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a R É D E Y - tejüzemben.

0Z I.
Roberta Az élet királynője.

Emlékezetes a „ Meilékucca" fő 
szereplőjének Iréné Dune játéka. E 

i tüneményes szépségű művésznő 
most egy divat szalon tulajdonosát 

I játszó, és nemcsak kitűnő játékával, 
hanem egy divatievii felvonultatá
sával fogja főleg a hölgy közönsé
get magával ragadni.

„O az élet királynője" pazar té
májával, nagy látványosságával, 
rendkívül érdekes cselekményével 
ragadja magával a közönség min
den réteget Mind kél filmet szer
dán és csütörtökön mulatja be, az 
Uránia. Délután a teremben, este 
a kertben.

Laptulajdonos :

Or. OHV LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 ?15 *"d Bácsbokod vasútállomás érk 1425Ilii3 725 Bácsborsód 1415
11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 7” Gara vasútállomás 1345
16 8'» Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 130S
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13“
34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 12“
42 9'5 Riha f. m. 1225
48 925

v
érk. Mohács dunapart ind. 1215

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,

■0

A
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

§ Lágy baltázott fa .... P 

m „ vékony dorong . . . P
* Kemény vékony dorong . . P 
íi' Ölenként házhoz szállítva!

Portiand cement 
üstökös fehér cem.

16-
18-
32-

Kutgyürü Hódfarkú cserép 
Cementcsövek Hornyolt cserép 
Cementvályuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGIUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa
A Máv. menetrend május 15-töl:

Érkezés
Honnan?

Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 tljdornbovái 5 /9 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

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás •10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék. Hala 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskutilialus, 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 G,..a

/8 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

Nvomatoft Bakanek és Goldbrger kftnyvnyomdAiíbaD Baja.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda : Hajnald u.
Telefon : 42.

13.

kereskedelmi *3 
ölenként * o

30
3

Fatelep: Sugovica part. 
Telefon : 195.

p 
p 
p

lágy dorong 
kemény dorong 
lágyfa g-kéni

vékony 
vékony 
aprított

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

IfEMTEE SzénkereikeaelmaV E K I E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefest: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját Érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejieii 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

lunius 22-töl junius 29-ig 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
» NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek«. Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

HVOMTATVAIfYM
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legiziésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


