
WM. julius 3. Péntek. Ara 8 flUet.

SzaikanztAuég és kitcíóhlva tel.
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

PslalA* asorkaaxtft és találós kiadó ■ 

ül KNÉZY LEHEL

SZKá*.'

Az Országos Mezőgazdasági 
Kamara évi jelentése.

Junius 30-án tartotta az Or- ; 
számos Mezőgazdasági Kamara 
rendes közgyűlését. Ezt meg
előzően adta ki évi jelentését, 
mely csaknem háromszáz ol
dalon számol be az ország 
mezőgazdaságának 1935. évi 
állapotáról, de összefoglaló ké
pét adja mezőgazdaságunk tör
ténete utolsó éveinek is.

Mindenekelőtt megállapítja 
a jelentés, hogy a mezőgazda
sági viszonyok jobbra fordulá
sában bizonyos állandóság ta
pasztalható s hogy a mély
pontot 1932. évben hagyta el 
a mezőgazdaság.

A követendő agrárpolitiká
nak irányelveit a következő 
négy pontban tartja a jelentés 
követendőnek :

1.)  Elsősorban szükségesnek 
tartja mezőgazdasági termel- 
vényeink árának védelmét úgy i 
külföldi, mint belső vonatko
zásban ;

2 ) Másodsorban a termelési 
költségek mérséklését minden 
oldalon ;

3. ) Harmadsorban a terme
lés színvonalának emelését ; a 
minél jobb minőségi termelésre 
való áttérést;

4. ) Végül orvoslását annak 
a helyzetnek, aminek a birto
kosság eladósodása révén, a 
mezőgazdasági munkás nép 
pedig keresi lehetősegének le
romlása folytán áldozata lett.

Elismeri a jelentés, hogy 
ezek közül a törekvések közül 
legjelentősebb és legeredmé
nyesebb a mezőgazdasági ter- 
melvények értékesítésének a 
biztosítása, melyet a kormány
zat a múltban is sikeresen ol
dott meg s amely már a folyó 
gazdasági évre is megoldottnak 
tekinthető.

A termelési költségek apasz- 
tása érdekében — hangsúlyozza 
a kamara évi jelentése — kí
vánatos bizonyos iparcikkek 
árainak további leszállítása, 
mert azok még mindig arány
talanul magasak. E nélkül a 
kívánatos gazdasági egyensúly 
helyre nem állítható.

Elismeri a jelentés, hogy a 

kisgazdák adózási terheinek 
könnyítése terén jelentős lé
pések történtek, de erőtelje
sebb intézkedéseket kér a köz
teherviselés terén a gazdasági 
célszerűség és igazságosság felé.

Nagy gondot fordít a Ka
marai jelentés a minőségi ter
melés fokozására s e célból a 
gazdasági szakoktatás minél

Megtörténtek a kinevezések s bajai 
pénzügyigazgatóságnál, úgyszintén a 

helybeli és a bácsalmási 
adóhivataloknál

Mo»t érkezett meg Bajára a pénz 
ügyminiszter értesítése a bajai 
pénzügyigazgatóságon, valamint az 
itteni és a bácsalmási adóhivatalok
nál julius 1 ével életbelépett kíné 
vezésekröl. Bajai és bácsmegyei vi
szonylatban is eléggé jelentős a szo
kásos évi kinevezések listája s igy 
a közönséget közelről érdekli.

Az előléptetések során dr. Tar 
Karoly valóságos pénzügyi tana 
csossá előléptetve a VII fizetési 
osztályba jutott. Maros Miklós pénz 
ügyi iitkárrá előlépve a Vili , dr. 
Kovács Ferenc fogalmazó gyakor
nok, kataszteri nyilvántartó biztos 
pénzügyi fogalmazóvá lépett elő és 
a X. fizetési osztályba került.

Molnár Ferenc p. ü. szemlészt a 

Amíg a revízió ellenségei elméleti ször- 
szálhasogatásokkal foglalkoznak, addig 
bármely percben kitörhet a világégés, — 

írja Sir Róbert Gower angsl képviselő.
Sir Róbert Gow -r angol képviselő 

az egyik nagy angol lapban újabb 
nyiltlevelet közölt, melyben a tria
noni szerződés felülvizsgálását sür
geti, részletesen cáfolván a revízió
ellenes elveket.

Elsősorban szembe kell nézni a 
tényekkel — Írja Gower képviselő 
— és megfelelő légkört kell terem 
leni, amely lehetővé teszi olyan 
szervezet létesítését, amelynek se
gélyével • z államok közötti vitákat 
döntőbiráskodással, nem pedig há 
ború utján lehessen elérni. Ennek 
lényeges előfeltétele nemzeti pana-

intensivebb fejlesztését sürgeti, 
A földvételek iránti nagyobb 

érdeklődés és ezzel kapcsolat
ban a földárak emelkedése 
kétségtelenül annak a bizonyí
téka, hogy a mezőgazdasági 
helyzet általános javulása nem 
múló jelenség, hanem olyan 
valóság, mely részben a nem
zetközi viszonylatok kedvezőbb 
alakulásában, részben céltuda- 

; tos politikájában bírja komoly 
alapjait.

X. fizetési osztályba a bajai pénz
ügyi szakasz, élére biztossá nevez 
ték ki.

A bajai kir. adóhivatalnál Dick- 
mann Jakab állampénztári tanácsost 
a VII fizetési osztályba főtanácsossá 
nevezték ki, Szélig Gyula állam 
pénztári tanácsosi címet és jelleget 
kapott. Tóth Erzsébet és Ranódi 
Erzsébet kezelőket irodagyakornok 
ká léptették elő.

A bácsalmási kir. adóhivatalnál 
Bachich Sándor II. osztályú állam
pénztári tisztet I osztályú tisztié 
léptették elő. Igaz Tibort Budapest
ről fogalmazó gyakornokká nevez
ték ki, ugyancsak gyakornokká ne
vezték ki Istók Jenő bácsalmási ál
lampénztári dijnokot.

í szók létezésének felismerése és az 
I azok megoldását célzó, őszinte és 
j páratlan erőfeszítés a hatalmak ré 

széről.
A középső Dunavölgyén a hely 

zet nagyon súlyos és amig a revízió 
ellenségei elméleti szőrszálhasoga- 
tásokkal foglalkoznak, addig bár 
mely percben kitörhet a világégés, 
amely nemcsak népeket pusztíthat 
el, hanem az egész civilizációt el
pusztíthatja. Okuljunk Németország 
és Olaszország eseteinek tanulságai
ból — mondja a levél — mert ezek 
a nemzetek cselekedtek, mialatt 
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mások elméleten ábrándoztak. A 
fegyvereket nem lehet tudományos 
értekezletek kel legyőzni.

Bajára jön vasárnap 
a mohácsi Front
harcos Főcsoport
A mohácsi Frontharcos Főcsoport 

i 5 én (vasárnup) 10 óra 50 perckor 
érkező hajóval társaskirándulás ke
retében Bajára érkezik az itteni Fő
csoport meglátogatására. A helyi 
elnökség felkéri a bajlársakal, hogy 
a hajó érkezésénél minél nagyobb 
számban — lehetőleg egyenruhában 
— megjelenni szíveskedjenek.

Deli 12 órakor a hősök emléké
nek megkoszorúzása. Az elnökség 
kéri hogy az összes bajtársak en- 

| nél az aktusnál jelen legyenek.
Délután l órakor bajtársi ebéd a 

mohácsi bajtársak tiszteletére a Köz
ponti étteremben. Menü 1 40 P, je
lentkezni lehet a közebédre a Köz
ponti Szállodában és a körözés alat
ti ivén.

Hyszontúi&üc jelölt 
kapotl tsnitói okle
velet az állami képző 

képesítőién.
Az elmúlt héten kezdődtek 

meg a bajai állami tanítókép
ző intézetben a képesitővizs- 
gálatok, dr. Závodszky Levente 
kerületi főigazgató képesitő 
vizsgabiztos elnöklete alatt,

A képesítőre 33 rendes je
lölt, egy1, múlt évben végzett 
és egy javító vizsgálatra utasí
tott növendék jelentkezett. 
A képesítő eredményét szom
baton reggel hirdették ki. A 
kihirdetett eredmény szerint 
35 vizsgázóból 29 kapott ta
nítói oklevelet.

Sikerrel képesítőztek : Be- 
csey Attila, Bencze Vendel, 
Csully Ferenc, Dienes Antal, 
Dudás Dezső, Fátray Lajos, 
Fátray Károly, Fekete József, 
Kaliska József, Kárpáti Nándor, 
Kupferschmídt Antal, Kurtán 
Lajos, Mayer Ferenc, Mosoczy 
István, Pataky Béla, Pavlák 
Tibor, Pintér Lajos, Podoba 
Sándor, Schleicher Károly, Sze-
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

iői
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
mes János, Takáts István, Tó
biás Ferenc, Túrák János, 
Vass Endre, Vass Sándor.

Németnyelvű képest test nyert 
7 tanuló, horvát nyelvűt 4 ta
nuló.

Hogyan aoüák dok
torrá a szegedi®$ye- 
temenSswkky Lászlót 

a magyarrá leit 
lengyel fiút

Több budi pesti napilap is rész
letesen foglalkozott a szegedi egye 
tem junius 27 iki ünnepélyes dok
torrá avatásáról, amikor i> a böl
csésztudományok doktorává* avat 
ták Sawicky Lászlót, Sawicky János 
nyugalmazott lengyel tábornok, volt 
hadosztályparancsnok vilnai szüle 
tésii fiát.

ELŐ pillanatra t> Ián ugylátsiili, 
hogy a budapesti tudósítások után 
késői e ciki;, azonban mégis köte 
lességünknek tartjuk megemlékezni 
róla annál is inkább, mert bizony a 
budipesti tudósítások — nem tudni 
miért — messze eltértek az igaz 
Ságtól.

Mi azonban abban a szerencsés 
helyzet en vagyunk, hogy munka 
társunk, mint Sawicky László régi 
jó bírálja, részt vehetett a doktorrá 
avatásán is és épen ezéit a lények
nek hűen tud beszámolni a kedves 
Ünnepségr öl.

Rávezetésül azonban legyen sza 
b d röviden elmondani, hogyan is 
hu magyar fiú S.wicky Lászlóból, 
hogyan szerette meg a magyar nyel
vet és hogyan is kerüli el hozzánk 
a lengyel fiú.

Mint ő maga sokszor elmesélte 
egy csendes nyári estén ezelőtt öt 
esztendővel — amikor még egy 
szót sem tudott magyarul — be
kapcsolta otthon a rádiót és vélet 
lenül épen Budapestről hoztak ma
gyar nótát az éter csodálatos hul
lámai. László barátunk elragadta
tással hallgatta a „gyönyörű dalia 

mókát, a csodálatos szép muzsikál 
és a meg soha nem hallott magyar 
nyelv gyönyörű ritmusát."

Amikor a műsor végeiért, meg 
kérdezte ód. sápjától, hogy milyen 
nyelven énekeltek a rádióban és 
honnét. Édesapja felvilágosítása után 

! azonnal beszerzett magának egy 
i lengyel magyar szótárt és a legna

gyobb szorgalommal kezdte tanulni 
édes anyanyelvűnket.

Egy év múlva azután el is került 
hozzánk mint csereösztöndijas, ami
kor is már csaknem teljes nyelv
tudással érkezett Szegedre. Az itt 
töltött 4 év alatt azután szinte azt 
mondhatnák, hogy művészi tökélyre 
fejlesztette magyar nyelvtudását. Sa
wicky egyébként is nyelvzseni, mert 
tökéletesen beszéli nemcsak a ma- 

| gyár, hanem a német, francia, olasz 
| és az összes szláv nyelveket.

De talán szólaltassuk meg őt ma
gát és hallgassuk meg mit mond az

UjabB kéthónapos itéSastel jubilálja tizedik 
büntetését ess? közismert hsjai tolvajnö.

A bajai bűnügyi krónikáknak is 
[ mert alakja Jaquier Sándorné Csi 

lics Olga, akit már nem egyszer 
büntettek meg kisebb nagyobb tol- 
vajlásai miatt Jaquierné a legutóbb 
Katalits Józsefné bajai lakost sze 
rencsélfelte és több párnát és kony-

Fellebbeznek a megyegyülésen.
IStvenhat ügyet tárgya! a megye júliusi kisgyülése.

Bácsbodrog vár megye törvényha
tósági bizottsága julius 8 ra össze 

I hívóit kisgyülésének tárgysora össze- 
sjn ötvenhat pontból áll. A kisgyü- 
lés tárgyalni fogja az alispán két 
előterjesztését, melynek egyikél Csi 
kéria határozata a törzsvagyon mun
kálatainak rendezése tárgyában.

Egy érdekes fellebezés is a kis- 
gyülés elé kerül. A bajai úgyneve
zett Hengermalmot vezető Egyesült 
Malomipari R 1. halasi gőzmalomi 
telepe fellebez Mélykút községnek 

avatáson :
„Európa egy államában sem hal 

mozink el oly önzetlen atyai szere
tettel, mint a szegedi nép és a 
Horthy kollégium igazgatósága, va
lamint az országunkban is közismert 
igazgatója, Fogéi József dr. egye
temi tanár. Immár négy éven át 
voltam a szegedi tudományegyetem 
bölcsészeti karának c-ere ösztön 
díjas hallgatója, hol sok érdemes és 
más országokban fel nem fedezhető 
sajátságos nyelvújításokkal találkoz 
tani. Sok jót tudnék még mondani 

1 a magyar népről, de szerénységem 
i miatt inkább országunkban fogom 

hirdetni.
Reméljük, hogy lengyel szár 

mazásu bölcsészdoktorunk nemcsak 
nálunk, hanem hazájába visszatérve 
is hasonlóképen fog megemlékezni az 
igazi magyar vendégszeretetről és a 
magyar kultúráról.

i ha edényt lopott el tőle. A bajai 
I törvényszéken dr. Marjay Péter 
| egyesbiró ma tárgyalta az ügyet és 

a tolvaj asszonyt két hónapi fog
házbüntetésre ítélt--. Jaquiernének 
ez már a tizedik büntetése. Az asz 
szony fellebbezett.

I lisztcseretelep felállítása tárgyában 
hozott határozata ellen.

Dr Nagy Gábor fellebbezést je- 
lentetl be Natfyb iracska község 

| 1936. évi viriiis névjegyzékével kap
csolatban.

Gumpl Dániel és társai bácsalmá
si lakosok két fellebezést is benyúj
tottak a megye kisgyűlése elé. Egyik
ben egy kutügyben hozott községi 
határozatot kifogásolnak, másik fel 
lebbezésük a képviselőtestületnek 
azon határozata ellen szól, melyben 

a testnevelési költségvetésben elért 
' megtakarításra vonatkozóan dönlöt- 
| lek.

Bernálh Zoltán Jánoshalma kép 
viselőtestületének a Dévái Ital kötött 
pólszerződése miatt fellebbez. Lel- 
bach László földbirtokos Bácsborsód 
község képviselőtestületének a plé
bánia lak villanyvilágításával össze 
függő képviselőtestületi határozat 
miatt jelenteti be fellebbezést.

A nyári viszonylatban népes tárgy
sorozat túlnyomói részében személyi 
ügyekkel foglalkozik. A községek 
kö.ül Bácsalmás kilenc, Jánoshalma 
és Tompa hét-hét, Nagybaracska 
hat, Borota és Madaras négy-négy 
üggyel állnak a megye kisgyűlése 
elé.

A júliusi megyegyülésnek nagyobb 
jelentőségű ügye nincs.

Csak megbízható helyen szerezze be 
tej- és tejtermékszükségletét. 

Minden i g é n y t kielégít: 
RÉDEY TEJÜZEME.

Magyarországcfi is 
átfutnak ai olümpiai 

fáklyával.
i Tegnap1 érkezett Budapestre az a 
' német olimpiai bizottság, amely az 
i olimpiai fáklyafutást rendezi. A né

met vendégek rögtön tárgyalásba 
kezdtek a Magyar Atlétikai Szövet
séggel és megállapították a fáklya
futás rnagyorországi útvonalának be 
oszlását és műsorát.

Az olimpiai fáklyafutók julius hó 
28 án, kedden reggel 9 ■ -rakor lépik 
ál a trianoni magyar határt.

Itt valamelyik volt magyar olim 
piai bajnok lesz az első futó.

Szegedre délelőtt 1 1 órakor ér
kezik meg a staféta. — Este fél 9- 
kor pedig befut budapestre a Hő- 
sök-lerére. — Olt nagyszabású ün
nepség lesz, amit még az amerikai 
rádió is közvetít.

Este 10 kor Indul azután a sta
féta Győrön át Bécs felé és délután 

i fél 3 kor Oroszváron hagyja el ha- 
' zánkat.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

Kft

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek i^en 

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 kiráiyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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■IMI

Az Altra Biztoiitó R. T.
(Az Istiiutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biaüoíitö intézet, magyarurtzági 

leányvállalatának}

Más főügynöksége. 

Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.
MlllMMIMWMIMIMffi

Összesen 400 magyar futó fog 
majd résztvenni a stafétában. A régi 
olimpiai bajnokok 150—200 métert 
fognak futni, mig a fiatalok 1000 — 
1500 métert.

A ném-’t bizottság magával hozta 
Budapestre az olimpiai fáklyákat is. 
Minden futó, aki vitte az olimpiai 
tüzet, meglopja emlékül fáklyájá
nak bionzból készült művészi tar
tóját.

RÉDEY tejüzemének vaja országos hírű. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VftítiT.

Garantált minőségű itab-tejszint 
lehűtve is Rédey-tejüzemben vegyen.

elé ke
rült a verekedő ba- 

k@di borbély.
A virtuskodásairól ismeri bács- 

bokodi híres legény, Reznicsek Ist
ván borbélysegéd egy akácillatos 
májusi estén a korcsmában össze
kapott Mamusich István oltani le
génnyel.

A májusi hangulat az utcán foly
tatódott és Reznicsek alaposul ösz- 
szeverle az ellenfelét, aki súlyosan 
megsérült, és a kórházban ápoltak.

Mamusich feljelentette bánlalma- 
zóját, akinek ügyét ma tárgyalta a 
törvényszék. A duhajkodó Rezni- 
cseket két hónapi börtönbüntetésre 
ítélték a vádlott fellebbezett.

A keszegek miatt 
vizbepottyant és 

szákkai fogták ki a 
butika korcsmárosát.

Kellemetlen inc'dens érte tegnap 
reggel Hevesi Dénesi, a bulika jám
bor tulajdonosát. Hevesi egészen ár
tatlanul lement a bárkákra, hogy 
kis keszegeket halásszon. A készé- 
gecskék alighanem unatkoztak és 
megráncigálták egy csipetnyit a hor
got és a szegény halászó a vízbe 
pottyant. Szerencsére nem történt 
baj : Lengyel János halászmester 
szákkal kifogta a korcsmárost. A 
reggeli fürdőzés, illetve halászat örö
mére a butikéban áldomást ittak.

HÍREK
— Házat épít a Vitézi Székka 

pitányság. A Vitézi Székkapitány
ság külön épületbe költözik, illetne 
uj épületet emeltet magának. A kér
déssel a legközelebbi városi kisgyü- 
lés foglalkozik.

— Újabb benzinkút a Mátyás 
király-téren. Baján a Mátyás ki
rály-téren újabb benzinkutat állíta
nak fel. A Schell Kőolaj R. T. va
lamint a Schön és Bajai cég terve
zik az uj benzinkutat. A kérdésben 
a város junius 9-i kisgy ülése dönt.

— Malomfőellenőri vizsgák a 
bajai pénzügyön. A bajai pénzügy- 
igazgatósagi kirendeltségnél kedden 
egyhangú sikerrel telték le a malom- 
főellenőri vizsgát Beczássy Oláh 
László és Friss Ferenc malomellen- 
örök.

— Személyi ügyek a kisgyülé- 
sen. összesen kilenc üggyel foglal
kozik a város jövö csütörtök délu
tán 4 órára összehívott kisgyülése. 
Nyolc ügy az ügyintéző, egy az 
előkészítő hatáskörbe tartozik. Majd
nem valamennyi ügy személyi vonat
kozású.

— Féloldali hüdésben fekvő 
betegeknél reggelenként egy kis po
hár természetes „Ferenc József** 
keseriiviz a beleket fájdalom nélkül 
alaposan kitisztítja, az anyagcserét 
biztosan felfrissíti és igy négy meg 
könnyebbülést szerez.

— Dr. Flórián Géza elnökleté
vel mngalakult Baján a Bácskai 
Méhészeti Egyesület. Síép számú 
érdeklődő jelenlétében a'akult meg 
múlt vasárnap a vármegyeháza ta
nácstermében a méhészeti egyesület, 
amely a csonka Bácska méhtenyész
tőit fogja egyláboiba gyűjteni. Az 
országos méhészeti egyesület kép 
viseletében megjelent az alakuló 
gyűlésen Kádár Lajos v. titkár, a 
Szövetséget pedig Török Elemér dr. 
szövetségi titkár képviselte. A vár
megyei gazdasági felügyelőség ré
széről Sáríy Elek gazd. felügyelő 
vett részt a megalakuláson. Az 
egyesület elnöke Flórián Géza dr. 
ügyvéd, ügyv. elnöke pedig Lakner 
Vidor v. méh. felügyelő lelt, Az

egyesület hivatalos helyisége az ügyv. 
elnök lakásán, Hentes u. 3. sz. alatt 
van.

— Birinyi József utóda a me
gyebizottságban. Birinyi József 
igazgató mint az Általános Tunitó 
Egyesület elnöki tagja volt, a me
gye törvényhatósági bizottságának 
is. A Tanító Egyesületnél előállott 
elnök változással kapcsolatban Novai 
Ferenc a józsefvárosi elemi igazga
tója a megyebirotlság uj lagj i.

— Javító, pót és magán vizs
gálatokra franciából is, szakszerűen 
előkészítek. Lieli István Középisko
lai tanár, Szí. Antal atca 65.

— Ős i arpa után már a búza 
csáplését kezdték meg Bácska 
San. A z aratás a legtöbb kisgazda-

I Ságban be is fejeződött mar Bács
kában. A nagy uradalmakban még 
aratják a búzát és a rozsot. i\z 
őszi árpa cséplése is befejeződött a 
gazdáknál es igen sok helyen meg
kezdték a búza cséplésél. A ter
méseredmények mindenütt kielégi- 
tőek. A búza kis holdanként 7—8 
mázsás termést hozott. Ugyanígy áll 
a rozs, az árpa helyenként jobb, 
kelyenként rosszabb,

— Csodás menekülés a halál 
torkából. Parisban összeomlott egy 
háromemeletes bérpalota. A ház 15 
lakója közül csak ketten voltak ott
hon. Egy asszony életét vesztette, 
14 éves lánya azonban az egyik fa- 

j Ion, amely nem omlott be, m-g'u- 
i dott kapaszkodni és igy sértetlenül 

menekült el.

Julius a repriz filmek hónapja.

Julius hó 1-én és Julius hó 2-án,

4 h Itahétás
Falrengető bohózat 10 felvonásban.

Főszerepben :

Szőke Szakáll, Huszár Pufi, 
Verebes Ernő, Halmai 7ibor.

Ezt megelőzi:

Benjámin® Gigli 
a világ legszebb hangú énekese

Enyém vagy
A legszebb énekes film 16 felvonásban.

Elhízott egyéneknél
a már régóta szívesen alkalmazott

1 természetes ,,Ferenc József* kese-
' riivizkura a bélmüködést erőlel.esen 

előmozdítja, az anyagcserét teteme-
, sen élénkíti, a zsirmennyiséget meg

felelően lecsökkenti és a testei könv- 
nyedd> teszi. Az orvosi szakiroda
lom kimutatja, hogy a Ferenc József

■ víznek a máj és a uégbél felé irá
nyuló vértolulásoknál, valamint 
aranyérnél és prostatabajoknál is

j va'aban áldásos hatása van.

R £ D E Y-féle vikkend sajt
a strandolok öröme.

SPORT.
A Magyar Uszószövetség pécsi 

Alosztálya az 1936 évi kerületi 
uszóversenyét f. hó 5 én (vasárnap) 
délelőtt fél 11 órakor tartja a Move 
bajai társadalmi és Sportegyesiilet 
rendezésében a kamarásdunai úszó 
pályán.

A vezetőség elvárja a tagok tel
jes számban való pontos megjelené 
sét. Belépődíj nincs. A Műsor a 
helyszínen megváltandó.

Verseny után (délután 1 órakor) 
bajtársi ebéd a Központi éttermében. 
Menü 140 P.

Laptulajdonos: 
l»<. KNfiZV LEM fii.
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Autóbusz menetrend
Mohács Hátíaimás között.

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 1 "• Bácsbokod vasútállomás érk
A

1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8°o Gara községháza 13411
24 820 Csátalja községháza 132"
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5

28 835 Nagybaracska piactér 13°s
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13°o
34 900 Móriczpuszta f, m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 123»
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart i d. 1215

Ezer menetrend érvényes 1936. április 7-töl.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hainald u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195

g vékony lágy dorong ö“ 17 P 
vékony (kemény borong 30 P

$ apritöíi iágyfa g-ként 3 P
FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Szwjer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Lágy baltéwtt fa .... P 
vékw őorony . . . P

Kemény véfcony dorong . . P
Ölenként házhoz szállítva!

Portland cement 
ültököl fehér cem.

w -
18-
32-

Kutgyürü Hódfarkú cserép
Cemcntcsövek Hornyolt cserép 
Cementváíyuk Fával égeteitnsész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ 

^rünbut és Tárta

Á Máy. menetrend május 15-íöl:

■B

1H É O T g r Szénkereiketleiini 
W Sa Bt i £ 3 Részvénytársaság 

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

Hóföhér beremendi mása
Nagyszilárdságú oorflsndcemertt 

D^nakavics köpor faíszigeielő 
teljes vagonban bármely állomásra és unaparli rak
tár unitból tnindí’n mennyis- gben h á z li o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt sajáe érdekében 
kénje ajánlatunkat!

Érkezés H 0 n n a n ?óra perc

7 09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40 Budapest. Kiskunhalas.
Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19 Budapest, Sárbogárd. 
Bátaszék

Z4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

/4 09 Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja

18 03 G «ra

18 27 Hercegszántó

18 48 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár. Pécs,

Bát szék

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd

Nveaiatnlt Bakanek Goldb

j Indulás
Hová?J óra perc

4 40 Hercegszántó

5 19 Gara

5 20 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

42 Bácsalmás, Kiskunhalas5 Budapest, Csikéria

8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

57 Bácsalmás, Kiskunhalas,9 Budapest

10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 26 Bátaszék, Ujdombovár

14 15 Hercegszántó

14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

14 38 Gara

15 47 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

23 49 Bátaszék. Ujdombovár.
Budapest

Ejjeö 
sioigáSatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 29-töi julius 6-19

Dr. GEIRINGER JÁ&OS

gyógyszertára.

IHRDETESESCET FELVESZ
A NYO^DAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

kiété Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< fcltíberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


