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Helyben negyedévre 6 pengi
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Békesség, 
nyugalom,

A nagy nyári munkaidő bekö
vetkezett; a mezőgazdasági munkák 
teljes erővel folynak; a lisztviselő
osztály nagy része . viszont nyári 
pihenőjét kezdi meg.

A békésebb hangulatba még né
hány válasz'ás és propagandagyíilés 
visz bele élénkségei; ezek is hamar 
elülnek s akkor semmisein zavarja 
tovább az agrárország legnagyobb 
munkaidejének annyira fontos, bé
kés nyugalmát.

Nem szabad az éles politikai szó
lamok hullámveréseinek különösebb 
jelen tőséget tulaj donitani; a józan 
polgárság már rájött arra, hogy az 
az ellenzék, mely minden szúnyogra 
ágyúval lövöldöz, nem komoly; a 
tárgyilagos kritikának, a számok 
igazságé nak erős az átütő ereje s 
az ellenzéki szónokok közül is azok- 
nak van számottevő sikerük, akik
kritikájukat komoly érvekkel tud
ják alátámasztani.

Mert azt, hogy a válságos idők-
kel járó átmenetek idején vannak
kifogásolha tó dolgok, mindenkinek 
el kell ismerni. Képzelhetők, elgon
dolások, melyek I alán jobban szol
gálják a fejlődés, haladás ügyét; de 
meg kell azo kai jelölni.

Az Országos Mezőgazdasági Ka
mara a mezőgazdaság helyzetének 
további könnyítésénél a jó értéke
sítés után rögtön a termelési költ
ségek leszállítását jelölte meg köve
tendő feladatul.

Ezt a gondol, tót tovább építve 
feltétlenül szükségesnek véljük a 
pos’a 20 filléres díjszabásának 10 
fillérre va'ó mérséklését; az ajánlási 
díjnak pedig 70 fillérről 40 fillérre 
való leszállítását.

A mérséklésnek okvetlenül be 
kell következni a bélyeg és jogille- 
lékek terén. A perek száma fel
tűnően apadt minden egyes bíró
ságnál. Meggyőződésünk, hogy ha 
vidéki bíróságaink peres feleikről 
Statisztikát készítenének, kiderülne, 
hogy a peres felek két harmada 
földmives etpber; amikor tehát a 
bélyegillelékek mérséklését kérjük, 
akkor a gazdaláisadalom terhein 
óhajtunk könnyíteni. A bélyegille
tékek feltétlenül a békenivóra vol
nának leszállilandók s ezzel kap
csolatban pedig az értékhatárokat a

békeviszonyoknak megfelelően kel
lene leszállítani.

A telefondíjak, a vasúti tarifák 
i mind reformra szorulnak s az a 
| komoly politika, mely ezeken a 
! problémákon tud egyszerű, de jó 
I megoldási kitalálni.

Valószínű, hogy ezen reformok 
révén némi jövedelem apadás állna 
elő, de az is bizonyos, hogy a nagy 
forgalom-kishaszon elve feltétlenül 
behozná az elmaradt jövedelmeket.

Havonként egy egy ilyen, vagy 
ehhez hasonló könnyítés, minden 
beszédnél és ujságpropagandánál 
jobban szolgálja a nép terheinek j

Br. l&eméim-SdineHer Lajos. 
Osia város körete, az Országos 

FöldhitólmtézeWeit
Mint már jelentettük, a há

rom altruista jellegű nagy pénz
intézet fúziójából alakult Or
szágos Földhitelintézel a Ma
gyar Földhitelintézet régi he
lyiségében : Bálvány ucca 7. 
szám alatt megkezdte műkö
dését.

Az uj pénzintézet a kor
mány gazdaságpolitikai, mező
gazdasági hitelellátási és tele
pítési politikáfat hivatott szol
gálni s szervezetét, ügykörét, 
működési szabályzatát dr. Re
ményi Schneller Lajos orszgy. 
képviselő állította össze, akit 
az igazgatóság, mint már meg
írtuk, az uj pénzintézet vezér
igazgatójává nevezett ki.

Már az uj hivatal arányai is 
elárulják azt a megnövekedett 
ügykört, mely Baja város or
szággyűlési képviselőjére vár, 
kinek vállain nyugszik most jó 
részben Magyarország mező
gazdasági hitelélete feltámasz
tásának s a földreformmal kap
csolatos szociálpolitikai törek
véseknek sikere.

Dr. Reményi Schneller La
jos vezérigazgató, orszgy. kép
viselő hivatalos helyisége az 
első emeleten, szemben a fő
bejárattal van.

Hatalmas, három ablakos 
szoba az előszoba, mely az 
udvarra nyílik, ahol az üveg
tetős földszinti hivatalos helyi
ségeket apró szökőkutakból 
állandóan csobogó víz hűsíti,

könnyítését s ezzel a kormány nép 
szerüsitését.

Az egész ország gazdasági életére 
kihaló római paktum biztositja a 
búza, a gabona áiát ; ez is fontos 
tény, faktum ; mégis az elégedetlen 
séget szító ellenzéki propaganda 
nem ísmeii el az árak javulását kor
mányérdemnek, hanem véletlennek 
minősiti.

De ha a bélyegeket leszállítanák, 
erre igazán senki sem foghatná rá, 
hogy az ennek következtében be 
következett nagyobbforgalom és ol
csóbbodás: a véletlen müve.

Ha evőkanalanként is, de ilyen 
könnyítéseket kérünk.

•aminek hatása az előszobában 
; is érezhető. Innen nyílik dr. 
Vincenli Sebő, képviselőnk 
rendkívül előzékeny és nép
szerű titkárjának hatalmas ut
cai titkári szobája. Összeha
sonlítva a régi, Nádor utcai 
kis előszobával, szinte óriás
nak hat. Patinás, régi nemes 
bútorok az egyik sarokban. A 
titkár mellett állandóan titkár
nő ; az asztalokon finoman he
gyezett ceruzák, látszik, hogy 
megsokasodott a munka.

A titkári előszobából nyílik 
a hatalmas nagy vezérigazga
tói szoba, amely a hires Má- 
nyoki-palotának legdíszesebb 
terme. Dr. Reményi Schneller 
Lajos vezérigazgató, országgyű
lési képviselő szobáját három 
nagy kép díszíti ; báró Papp 
Géza, az Altruista Bank volt 
igazgatójának Karlowszky Ber
talan által festett arcképe, 
Bittó Gyula, a Kisbirtokosok 
Intézetének volt alapitója és a 
Magyar Földhitelintézet első 
elnökének Benczúr által fes
tett képe. A vezérigazgatói 
asztalon néhány hivatalos akta 
mellett ott fekszenek a bajai 
választópolgárok ügyeire vo
natkozó feljegyzések is.

A szoba bútorzata a Ma
gyar Földhitelintézet régi dí- 
vatu, komoly, nehéz bőrgarni
túrája, ami bizonyos régies 
patinát ad azegész teremnek.

Az előszobában a nyári sze

zont meghazudtoló tömege a 
referenseknek előkészített ak
táikkal ; egyéb látogatók is je
lentkeznek, a titkár is szinte 
percenként szól be, a telefon 
állandóan szól ; mindez a lá
zas tempójú munkának az 
ütemét mutatja.

Búcsút veszünk Baja város 
országgyűlési képviselőjétől, 
akinél elfoglaltabb ember nincs 
Baján, de talán Budapesten 
sem.

Békét és
munkát.

Genfben összeült a Népszövetség 
s talán a legizgalmasabb tanácsko
zását tartotta az összes eddigi ta
nácskozások között. Nem valószínű, 
hogy ezzel befejeződtek volna, az 
összes izgalmas ülések, mert az élet 
egy pillanatra sem ál) meg s egé
szen bizonyosan szolgál még jóné- 
hány „minden eddiginél izgalma
sabb" üléssel.

Mi tette olyan izgalmassá a mos 
tani genfi ülést? Elsősorban León 
Blum, Franciaország szocialista mi
niszterelnökének bemutatkozása; az
után pedig Haile Szelassie, trónja- 
vesztett Abesszin császár személyes 
felszólalása.

Valljuk meg őszintén, mindenki 
előtt imponáló a francia parlamen
tarizmusnak az a hatalmas alkot
mány és hagyománytisztelete, niely- 
lyel a szocialista León B'umra bízta 
a miniszterelnökséget, azért mert 
régi hagyomány, hogy a legtöbb 

i tagot számláló párt feje a minden- 
I kori miniszterelnök.

A polgári Európa szempontjából 
' ez a hagyomány amilyen tiszteletre 

méltó, éppen olyan aggodalomkeitö 
I is, mert felmerül a kérdés, hogy 
I Franciaország ragaszkodik e ehhez 

a hagyományához akkor is, ha majd 
a kommunista párt jut többségre. 
Ami épen nem lehetetlen dolog?

León Blum esetében nincs semmi 
nyugtalanitó, mert a francia szocia
listát épen Úgy áthatja a nemzeti 
érzés, mint a kispolgárt. Ami egyéb 
ként a nyugati szocializmus jelleg
zetessége szemben a mi békebeli 
szocializmusunk kizárólagos nemzet
közi jellegével.

Ami rendkívüli érdekességet adott
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Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

a szövetségi ülésnek, az León Blum 
felszólalása volt. Minden esptre kü
lönös érdekességet adott León Blum 
felszólalásának, hogy a világ legsovi
nisztább és legjobban felszerelt, leg
erősebb katonai államának nevében 
beszélt.

León Blum megfordította a régi 
latin közmondást, mely arra tanít 
bennünket az évezredek tanúságain 
keresztül : „Si vis pacem, pora hél
ium". Ha békét akarsz, készülj a 
háborúra. León Blum újra hirdette 
az utóbbi időben teljesen megkopott 
frázist : szereljenek le a nemzetek 
s igy biztosítsák a békét.

Blum León szemet huny az olyan 
jogsértések felett, melyek nem érin
tik a területi határokat ; nem harag
szik a német semleges zóna meg
szállásáért, nem haragszik Abesszínia 
megszállásáért, de már nagyon ha
ragudnék, — mondja León Blum — 
a Franciaország által garantált terű" 
leti határok megsértéséért.

León Blum levizsgázott : nyolc 
hónap múlva el fogjuk felejteni, 
hogy miniszterelnök volt ; az igaz
ság csak egyfelé; León Blum sem 
tudott egy árva uj értékes gondola
tot sem kitermelni; a régi nótát, a 
Titulescu, Benes féle leckét fujdo- 
gálja változatlanul. A francia nagy
politikában régi rossz kopott lemez 
nyekereg.

Igazságot hirdetni s amellett a 
legnagyobb igazságtalanságot fentar- 
tani. Olyan ellentmondás, mely ön
magában hordja mindenféle karrier : 
legyen az egyéni, politikai, vagy 
társadalmi bukását.

León Blum a békét hirdeti, de 
ez a béke a halál nyugalmát akarja 
Közép Európára biztosítani.

Legutóbb Baján is hallottunk éré 
lyes állásfoglalást a béke mellett, 
amely az Iparteslület 50 éves év
fordulójának ünnepén hangzott el; 
békét és munkát követelt ez az 
egyébként tiszteletreméltó és em
beri álláspont.

Meggyőződésünk azonban, hogy 
c ak az igazságos béke teremthet 
nyugalmat s ha a franciák nem tud 

ják vazallusaikat rákényszeríteni 
arra, hogy a régi rossz békék he
lyeit újat és igazságosat kössünk, 
akkor nekünk számolnunk kell az

Julius 15-ig lehet pályázni a Bácsmegyéné! 
betöltésre váró öt közigazgatási gyakornoki 

állásra.
Betöltésiek három díjas és két ideiglenes gyakornoki állást.

A belügyminiszter engedélyezésé
től feltételezetten Bácsbodrod vár
megye főispánja a megyénél betöl
tésre váró öt közigazgatási gyakor
noki állásra országos pályázatot 
hirdet. Betöltésre kerül három dijas 
és két ideiglenes minőségű díjtalan 
vármegyei közigazgatási gyakornoki 
állás.

Mindazok, akik a három dijas 
gyakornoki állásokra pályázni óhaj
tanak, kérvényüket a főispánhoz 
címezve, julius 15 én déli 12 óráig 
tartoznak az alispáni hivatalnál be 
nyújtani.

A pályázati kérelmekhez, a kö 
vetkező okmányokat kell csatolni:

1. A tudomány egyetemen szer
zett jogi, vagy államtudományi tu- 
dori, vagy a közgazdaság tudomá
nyi karon a közigazgatási szakosz
tály elvégzése után szerzett közgaz-

A berlini Admiral Operett Theater 
tenomtája lett Kishonthy József.

Büszke örömmel Írjuk e sorokat. 
Városunk szülötte, kedves jó bará
tunk ismét egy nagy lépéssel jutott 
előre a világsiker felé.

Ez a berlini egyéves szerződése 
is csak azt mutatja, hogy mit tud 
elérni és mire képes egy ember 
csodálatos vasszorgalmával. Ma már 
a művészet bármelyik ágában egye
dül nem elég az istenáldotta tehet
ség, hanem erős akarat és idegölő 
lázas munka kell ahhoz, hogy vala
ki igazán művész legyen. S ugylál- 
szik Kishonlhy Józsefért nagyon 
szépen imádkoztak a jó Istennél 

zal, hogy a nemzetre nagy erőpróba 
vár még, hogy a békét erőszakkal 
kell kiküldeni magának.

| daságludományi ludoii oklevél, vagy 
| annak hiteles másolata ; 2. érettségi 
j bizonyítvány ; 3. egyetemi, vagy
I jogakadémiai leckekönyv ; 4. élet*
, leírás (curiculum vitae); 5. születési 

anyakönyvi kivonat; 6. ka
tonai szolgálat teljesítését igazoló 
irat ; vagy táborozáson való részvé
teit igazoló hatósági igazolvány ; 7. 
hatósági erkölcsi bizonyítvány ; 8. a 
pályázó és szülei vagyoni bizonyít
ványa ; 9. hatósági orvosi bizonyít
vány.

Bácsbodrog vármegye szolgálatá
ban álló vármegyei díjtalan közigaz
gatási gyakornokok kérvényükhöz 
az előbb említett okmányokat csa
tolni nem tartoznak.

A pályázati feltételeknek meg 
nem felelő, hiányosan felszerelt, 
vagy elkésve érkező kérvényeket 
figyelembe venni nem fogják.

megboldogult jó szülei, mert a te
hetség mellett bámulatos energiával 
és szorgalommal áldotta meg.

A fáradságot, akadályt nem is
merő férfias munkának íme mégis van 
a nagyszerű eredménye. Csak nem 
régen élveztük kétnapos hanverse- 
nyén finom csengésű tiszta hangját 
és aki végig hallgatta a csodaszép 
melódiák gyönyörű interpretálását 
az tudta, érezte, hogy Kishonlhy 
József beérkezett és igazi nagy éne
kes lett belőle.

Elfogadott szívvel mondunk Isten- 
hozzádot a f. hó 20 án Berlinbe in-

dúló nagy művészünknek kérjük a 
Mindenhatót halmozza el minden 
kegyelmével, őt pedig atra, hogy sze 
rezzen sok dicsőséget ennek a sze
gény hazának és ne felejtkezzen meg 
rólunk bajaiakról sohasem, mert mi 
minden lépését a legnagyobb szere
tettel kisérjük és mindig visszavár 
juk. Dr. Lp.

11788 pengőért 
eladta tegnap a várót 
az utolsó nyolc vagon 

ó-buzáját.
Baja városnak a Máléháza-puszta 

majorbérleteiből még nyolc vagon 
eladatlan búzája volt. A város gaz
dasági bizottsága a financiális szem
pontokra figyelemmel, annakidején 
határozottan állást foglalt az ellen, 
hogy a búzát télen adják el s igy 
az utolsó részlet eladása tegnap 
történt meg.

Dr. Reiser Antal gazdasági ta
nácsnok délelőtt 11 órakor tartotta 
meg a versenytárgyalást. Összesen 
hét ajánlatot kapott a város.

Az ajánlattevők között volt Köb- 
ling Testvérek cég métermázsánként 
14 16 pengő ajánlatával. Az Egye
sült Malomipari R. T. bajai kiren
deltsége 14 43 és egytízed fillért 
ajánlott fel, Alföldy János gabona
kereskedő 14 48 és fél filléirel, Her- 
mann Aladár 14'62 feliérrel, a Ma
gyar Gabonakereskedelmi R T. ba
jai kireodeltsége 13 71 fillérrel, a 
Dömötör és Holcer cég 14 73 és féi 
fillérrel nyújtott be ajánlatot.

Minthogy az utóbbi cég ajánlata 
volt a legelőnyösebb, a búzát annak 
Ítélték oda, a vételár azonnali fize
tése mellett.

Tekintettel arra, hogy küszöbön 
az uj búza, az eladás gazdaságos 
volt.

Állatok etetésénél és baromfiak 
nevelésénél nélkülöyhetetlen a 
fölözött tej, író és savó, 

amelyet házhoz is szállít a 
RÉDEY

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. 
Prima sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jőrő térti és női karőrák i évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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I Az Altra Biztositó R.T. I
(Az Isíituto Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, Haynaid-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

A négus pénzt kér 
a Népszövetségtől 

a háború folytatására
A négus — aki legutóbb Géni

ben a Népszövetség elölt felszólalt 
— Goreba akar utazni, hogy on
nan hadjáratot indítson az olasz 
hódítók ellen. Ha ez meg is törté
nik, legfeljebb decemberig tud el- 
leotállni a négus. Szeptemberben 
megkezdöd'k az esős évszak, amely 
közel 3 hónapig tart, ha annak 
vége, akkor a négus elleníállása is 
megszűnik. Abban reménykedik a 
volt császár, hogy a Népszövetség
től segélyt kap a háború folytatá
sára, mert hiszen a Népszövetség 
még nem szüntette meg azt a hatá
rozatát, hogy Olaszország jogtalanul 
támadta meg az abesszin biiódái
mat. Úgy hírlik azonban, hogy a 
Népszövetség semmi körülmények 
között sem fog kölcsönt adni a há
ború folytatására.

Reggelihez, uzsonához megbízható 
URADALMI TEJET

használjon. Higiénikus palackokban 
házhoz is szállít a Rédey tejüzem.

Nyolcvan bajai gyer
meket nyaraltat 

a város a Kamarás- 
dunán.

Az elmúlt évben a város nagyon 
szép szociális akciót bonyolított le. 
A napközi gyermekotthonban gon
dozott szegény gyermekeknek két 
hónapos nyaralást biztosított a Ka- 
marásdunán.

Az idén ezt a programot ismét 
megvaJósitják. Julius 1 én a Kama- 
rásdunának ugyanazon a részén, 
ahol tavaly, megkezdték a nyaral- 
tatást. Ezidőszerint nyolcvan bajai 
kisgyermek a nyári tábor lakója, 
mert a nyári munkás időszakra a 
város szociális ügyosztálya mindig 
felemeli az egész napi ellátást él
vező gyermekek létszámát.

A nyaraló gyermekek állandó fel
ügyeletét az Akció Katolika hölgy 
tagozata látja el és fedezi egyúttal 
azoknak a gyermekeknek a napi 
10 filléres ellátási diját, akiknek 

szülei azt nem tudják biztosítani. 
Játékról s a gyermekek egész napi 
kellemes foglalkoztatásáról szintén 
a hölgyek gondoskodnak.

Előreláthatólag hamarosan százon 
felül lesz a nyaraló gyermekek 
száma,

— Gyomor és bélhurut. az 
emésztés hiányossága, erős bomlási 
és erjedési folyamatok a gyomor- 
bélhuzamban, bélbaklérium- és gyo- 
morsavtultengés az enyhe természe
tes ,,Ferenc József** keseriiviz hasz
nálata által legtöbbször rövidesen 
megszűnnek.

Végre egy kedvező 
bajai népmozgalmi 

statisztika.
Esztendők óta állandó a panasz, 

hogy B-ija város népmozgalmi álla
pota roppantul kedvezőtlen. A hely
zet fokról fokra rosszabbodást mu
tat, aminek szomorú bizonyságát 
szolgáltatta az 1935. évvégi népmoz
galmi statisztika. Az idei év sem 
biztat sok jóval. A csökkenő álla
potot némileg enyhíti a júniusi ki
mutatás. Júniusban negyvennégy 
volt a születések száma, ami bajai 
viszonylatban rendkivüliségnek szá
mit. A halálozások száma harminc
hat volt, tehát nyolccal kevesebb.

A házasságkötések száma is egé
szen jó. Az elmúlt hónápban hu
szonöt jegyespár állott az anyakönyv- 
vezető elébe. Pünkösd másodnapján, 
junius l én nyolc pár kötött házas
ságot.

HÍREK
-— Igen élénk a bajai barack 

piac. A legu óbbi bajai hetipiacok 
mindegyikén túlsúlyban voltak a 
gyümölcsfélék, ezek között is v» zet 
a kajszinbarack, amiből az idén Ba
ján és egész Bácskában mindenütt 
nagy termés mutatkozik. Ma a 
Flórián utcai hetipiacon óriási meny- 
nyiségü volt a barackfelhozatal és 
Szentistvánról már javában folyik a 
Budapestre szállítás is.

— Uj vármegyei törvényható
sági bizottsági tag. Mivel a bel- ' 
ügyminiszter által megyei tiszti fő- ( 
orvossá kinevezett v. dr. Zákány ! 
Andor a törvényhatóságnak hivatal
ból tagja, Bacs-Bodrog vármegye 
alispánja érdekképviselet címén a 
törvényhab sági bizottságba rendes 
tagnak dr. Rapcsányi Jakab nyug, 
községi lb. vm. főorvost hivia be.

Higiénikus tejtermékek :
vaj. sajt, habtejszin, tejfel 
kitűnő tehéntll ró naponta írissen 
készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

— Ősszel is sok diák lesz Ba
ján. Szerdán és csütörtökön voltak 
a beírások a bajai iskolák nagy 
részében. A beiratkozott diákok 
számáról a pontos adatok még nin
csenek meg, de máris látható, hogy 
az őszi tanéxben is lesz Baján sok 
diák.

— Ismét itt az esős szezon. A 
vasárnapi nagy csővel ismét bekö
szöntött Baján és környékén az esős 
évszak. Minden nap pontosan jelent
kezik az eső és a néphit szerint, 
ha Sarlós Boldogasszony napján esik, 
negyven napig mindennap esni fog.

— Befejeződött a férfiak lelki
gyakorlata. A bajai Szent Imre In
ternátusbán a Krisztus Király Szö
vetség Árpád utcai székhazában há
romnapos lelkigyakorlatot tartottak 
férfiak számára. A szentbeszédes 
lelkigyakorlatok tegnap értek véget 
s szépszámú hallgató vett részt.

— Közápor alatt menekültek 
el a gyümölcstolvajok. Molnár 
Gábor nyugalmazott csendőrtiszt- 
helyeltes Szent Görgy utcai kert
jébe egyik este a vasúti töltés ol
dalról hét nyolc tagú társaság ha
tolt és a gyümölcsfákat dézsmálták. 
Mikor « házigazda közbelépett kő
záport zúdítottak feléje s annak 
védelmében elmenekültek. Molnár 
feljelentette támadóit a rendőrsé
gen.

— Tolvajok a cipészmühelyben 
Kratzer István cipészmester Fehér
utca 19 számú bajai lakosnak a 
Jelky András utcában levő cipész
mühelyben az elmúlt éjtszaka betör
tek. Feldúlták a műhelyt és ellop
tak 10 pengőt.

R É D E Y-féle vikkend sajt 
a strandolók öröme.

— Javító, pót és magán vizs
gálatokra franciából is, szakszerűen 
előkészítek. Livii István középisko
lai tanár, Szt. Antal atca 65.

— Székelési zavarok, vastag- 
i bélhurut, puffadtság, félelemérzés, 
i bódullság, migrén és általános rósz 
j szullét esetén a rendkívül enyhén 

haló természetes ,.Ferenc József** 
1 keserüviz a gyomor és a bélcsator

na tartalmát gyorsan kiüríti, a bél
mirigyek működését élénkíti, a vér
keringést előmozdítja s tarlós meg
könnyebbülést szerez.

Laptulajdonos : 
ör. K H ÉM 1 E 81 E L.

Ülőim
Szombaton

T
3 Vasárnap

órás műsor

A legszebb filmek 
sorozatából.

Elnök kisasszony
Bűbájos zenés magyar vígjáték 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A legszebb színes film egyikének

India cézárja
Regényes történet India hős borából 10 felvonásban.

Minden előadás filléres helyárakkal.

Híradó! Híradó!



4 julius 4.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

menetrend érvényes 1936. április

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘"í1 Bácsbokod vasútállomás érk 1425
1 1

3 725 Bácsborsód 1415

11 715 Gara községhatár f. ro. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1315
16 8«° Gara községháza 134°
24 820 Csátalja községháza 132u
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 13°s
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 ér Mohács dunapart j d. 1215

esetleges
Ezen

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,A
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Ssujer János autóbu;
CSATOLJA 70.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

ff© 
fera

vékony 
vékony 
aprított

lágy dorong ölenként 

kemény dorong 
iágyfa g-ként

17 P
30 P

3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

O SÍ T S C Szénkereskedelmi 
W K» K I Ib > Részvénytársaság

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

Lágy baitázott fa .... P 
vékony dorong . . . P 

Kemény vekray dorong . . p
Ölenként házhoz szállítva!

Portland cement 
Ültöket fehér cem.

16- 
w- 
32-

Hófehér beremessdí mész
Nagyszilárdságú gortlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és . unapaili rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h <> z. szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját étetekében 
kérje ajánlatunkat!

Kutguürü Hódfarkú cserép 
Cementcsövek Hernyóit cserép 
Cementválvuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez fi

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGJÜTSNVOSABB ÉRSAN KAPHATÓ K

(ariinhut és Tá^a f
. í=^Ö- ^=» «==£ «K~=l Eí

A Máv. menetrend május 15-töl:

Éjjeli 
szolgáiatői tart 

reggel fél 8 óráig és 
.vasárnap d. ti. nyitva 

junius 29-töl julius 6-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Érkezés
óra i' re

7 09 Gara 40 I Itycegszánló

7 25 Ujdombovár /9

7 32 5 20

7 40 5 42

9 26

13 19

/4 01

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd.

Bátaszék
Budapest, Kisi unlialas. 

Bácsalmás

8

9

10

15

57

05

/4 09 14 26

Z6 47 14 15

/8 03 Gara 19

/8 27 Hercegszántó 14 38

IS 48 47

19 58 18 55

23 41 23 55

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49

HIRDETÉSEKET FELVESZ
11 HVOMDAVÁLLAlAT.

■tass

ruháit 

csináltassa 
Máté Lajos 

férfi szabónál 
(Sugevicapart).

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest

Bálaszék, Ujdombovár

Gara
Bálaszélt, Sárbogárd.

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

Budapest

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvonnatott Bakanek és Goldb rger könyvnyomdájában Baja.


