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Mundus vult decipi, 
ergo decipiatur.

A napokban ezzel a címmel írott 
vezércikkünkben foglalkoztunk a 
most folyó időközi választások és 
különböző politikai pártgyülések ve
zérszónokainak beszédstílusával, be
szédeik gondolatmenetével s rámu
tattunk ennek során a régi római 
politikus fent szószerint idézett s 
azóta szállóigévé vált mondására, 
hogy a világ azt akarja, hogy be
csapják, tehát be kell csapni.

Az Est, ezen intransigens ellenzéki 
újság, julius 4 iki számában a „még 
ez történt ma" cimü rovat vezetője, 
H francia : tehát a parlamentarizmus 
és politikai liberalizmus legtökéle
tesebb országának választási rend
szerével, a pártok politikai propa
ganda módszerével foglalkozván, 
idézi Gustave Le Bon híres francia 
szerző magyarul is megjeleni „A 
tömegek lélektana" cimü könyvé
nek következő passzusát :

„Ha az embereket vezetni akarják, 
nem szabad az értelmükhöz és az 
intelligenciájukhoz szólani. Csak a 
szenvedélyüket kell felkavarni. Mi
nél hangzatosabb szólamokkal ka
varják fel az érzelmeiket, annál bi
zonyosabb a siker. Nem baj, ha 
ezeknek a szólamoknak semmilyen 
értelmük sincsen. A fő az, hogy 
minél nagyobbat puffanjanak,"

íme tehát a politikai recept arra, 
hogy miként lehet a tömegekre hatni, 
miként lehet kormányozni. Ez a 
francia gondolat, lényegében nem 
egyéb, mint a régi római politikus 
receptje, melyet az ellenzék, amely 
lázasan törekszik a hatalom, a tö
megek feletti uralom megszerzésére, 
nagyon tanulékonyán magáévá tett.

A francia viszonyokat annyira 
nem ismerjük, hogy eldönthessük a 
nehéz kérdést, vájjon ott Gustave 
le Bonnak van-« igaza, vagy León 
Guillének, aki viszont az Est ugyan
azon számában szószerint idézett 
könyvében azt a tanácsot adja a 
franciának : „ha el akarnak valamit 
érni, ha valamit meg akarnak való
sítani, akkor nem szabad szólamok
kal élni. Ki kell küszöbölniük az 
elmosódott és határozatlan gondo
latokat. Szabatosan körülirt és meg
határozott tény eszmékkel kell em* 
bertársaik elé lépniök. Csak így ér
hetnek el sikert."

Magya roiszágra vonatkozóan tud
juk, hogy a nagy frázisok kora le
járt; a tömeg a tényeknek és a 
fogható, érzékelhető „tényeszmék- 
nek" hisz. Minden bombaszt, frázis 
előbb utóbb szélpukkad. Most azzal 
korteskednek a kisgazda propa
gandavezérek, hogy a búza árának 
világpariíás feletti magasságát nem 
a kormány politikája biztosította, 
hanem a véletlen, az abesszin há 
ború. Először is három év előtt 
nem volt abesszin háború, most sincs 
és mégis megállapította m ár a mi
nimumot a kormány.

A telepítési, hílbizományi törvé
nyek, a gazda adósságok rendezése, 
a szociális jellegű adókönnyítések, 
az u| ipartörvények : ezek mind 
„tényeszmék", amelyeket lehet ke- 
veselni, de letagadui nem; de nem 
is keveselheti le az az F.ckhardt 
Tibor párt, melynek most nevezett 
vezére a Bethlen kormánynak volt 
sajtófőnöke s a maga uralma ide
jén még ezt a „keveset" sem való
sította meg.

A politikai csontokon való állandó 
rágódás sem pótolja a „tényeszmék- 
kel" való propaganda erejét.

Egy egy választási harc túlfűtött 
izgalmában előfordult eseményekért 
egy pártot sem lehet felelőssé tenni; 
mi nem hánytorgaljuk azokat a jog
erős bírói Ítéletekkel elintézett ese
teket, melyekben ajánlási ivek el
égetéséért, munkásaiknak munka
elvonással való fenyegetéséért a bí
róság elitéit egyeseket; azokat, akikre 
rá lehetett bizonyítani: mi úgy kép
zeljük az ország érdeke a nyuga
lom, melyet az amnesztia is szol
gált : az az amnesztia, melynek ré 
vén kél harmad részben ellenzékiek 
s csak egy harmad részben nemzeti 
egységpártiak jutottak kegyelemhez.

Voltak akik nem fogadták el a 
kegyelmet; emlékezzünk Hegymegi 
Kis Pálra, aki „keményen" meg
mondotta az igazságügyi miniszter
nek sőt a kegyelem után is újból 
megmondotta, viszont azután mikor 
« bíróság elé került, sírva védeke
zett.

A rni Eckhardt pártunk, melynek 
vezére mint gróf Bethlen István 
sajtófőnöke be akarta tiltatni az Est 
lapokat, most diktatúrára való tö 

rekvéssel vádolja a Nemzeti Egy
ség kormányát ; a liberalizmus fő 
védnökévé csapott fel. Saját külön 
patentje az alkotmány védelem és 
úgy néz Franciaország felé, mint 
ahogy a mohamedánok napkeletkor 
a nap felé.

De most, valahogy baj van ezzel 
a Franciaországgal.

Franciaországban most a legna
gyobb párt : a szocialista párt ; ve
zetése alatt „népfront" alakult s az 
a kormánypárt.

Ott is sok a világboldogitó ön 
lángész s az öntevékenykedő szó
nokok tömege rengeteg «>ajt oko
zott a Blum Leó miniszterelnök

Tovább építkeznek 
a Kamarásduna hidjánál.

Kikövezik a hídhoz vezető feljárókat.

A Kamarásdunán felállított 
vasbetonhid, mind a gyakor
lati, mind az esztétikai szem
pontokat illetőleg is határo
zottan nyeresége Bajának s 
természetesen elsősorban a 
Dunát látogató közönségnek.

A híd elkészültével a mű
szaki hivatalt újabb program 
foglalkoztatja. A mérnöki hi
vatal érintkezésbe lépett a 
közüzemekkel, hogy a híd pa
norámáját rontó villanyoszlo
pokat távolítsák el s helyettük

Öngyilkosságot követett el egy bajai 
asszony a Farkas-utcában.

Tegnap délután a bajai men
tőket a Farkas-utcába hívták, 
ahol a 2 számú házban Má
riás Miklósnét eszméletlen ál
lapotban találták.

A mentők Máriásnét a köz
kórházba vitték, ott megálla
pították, hogy aszpirinnal meg
mérgezte magát. Kitűnt, hogy

Zászlószenteléssel ünnepi keretek között 
emlékezik meg az Alsóvárosi Olvasókör 
fennállásának negyedszázadot jubileumáról

Nagy ünnepségre készül a bajai 
Alsóvárosi Keresztény Olvasókör. 
Az alsóváros számottevő publiku
mát magában egyesilő népes bajai 
egyesület az idén érkezett el fenn

nek ; a sok egyénieskedő politikust 
nemtudták másként háttérbeszori- 
tani, minthogy kimondották, hogy a 
népfronthoz tarlozó szónokok mind
egyike köteles a kamarában elmon
dandó beszédének tartalmát és szel
lemét a pártelnökségnél bemutatni, 
Szent Kleofás I Micsoda ujságkako- 
fonia keletkeznék nálunk, ha ha
sonló intézkedések történnének.

De úgy látszik, hogy a franciák 
is rájöttek már arra, hogy a fele
lőtlen szószátyárkodás épen magá
nak a parlamentarizmusnak a leg
nagyobb ellensége s ezért igyekez
nek ott is valami rendet teremteni.

kábelezéssel biztosítsák a hid 
és a sziget megfelelő világítá
sát.

A közelnapokban elkészül
nek a közüzemek ezzel a 
munkával s akkor a mérnöki 
hivatal megkezdi a hídfeljáró 
utak kikövezését, hogy a kö
zönség kényelmesen és higié
nikusan közelíthesse meg a 
fürdőterületeket. Ezt a köve- 
zési munkát már a jövő héten 
elkezdik.

| a szerencsétlen asszony, való
színűleg családi okok miatt 
huszonnyolc darab aszpirin 
tablettát vett be.

A kórházban nyomban gyo
mormosást kapott. Állapota 
azonban olyan súlyos, hogy 
életbenmaradásához kevés a 
remény.

állásának huszonöt éves jubi'eurná- 
hoz. Ezt az örvendetes körülményt 
a Kör vezetősége nagyszabású ün
nepi programmal akarja emlékeze
tessé tenni.
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Fürdő Férfi
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

A jubileumot jövő vasárnap, ju 
lius 12 én fogják megünnepelni s 
az előkészületek máris serényen 
folynak. Az agilis vezetőség érde
méből a Kör művészi kivitelű egye
sületi zászlót szentel. Ez a program 
ugyancsak julius 12 én lesi aktuá
lis. Az ünnepség délelőttjén a fe- 
renciek plébániájának templomában 
énekes, zenés nagymise lesr. s ezen 
fog megtörténni a zászlószentelés,

A templomi ünnepséget délben 1 
órakor jubileumi diszgyülés követi 
nivós programmal.

Este 8 órakor lesz az Olvasókör 
jubileumi bankettje az egyesület va
lamennyi helyiségében. A jubileumi 
ünnepség részletes programjára még 
visszatérünk.

Julius közepén munkába 
állítják a második bajai 

öntözd autót.
A Máv. állami gépgyártól rendelte 

meg Baja város a második öntöző 
és tűzoltó autót A könnyebb tipusu 
uj öntöző autónak Bajái a érkezése 
már sürgős, mert a jelenlegi öntöző 
autót javítani kell. A megállapodás 
értelmében az uj autónak julius 
15-én Baján kell lennie. Ez az 
öntöző autó könnyebb tipusu és 
kisebb is mint a mostani és remél
hető, hogy a rossz bajai útviszo
nyoknak jobban is meg fog felelni 
a réginél. Az uj autó ára is lénye
gesen kevesebb a réginél, összesen 
19.200 pengő, mig a régi autó 27 
ezer pengőbe került a városnak.

Nagy az érdeklődés a Move 
vasárnapi kerületi uszóver- 

senye iránt
A Move bajai Társadalmi és Sport 

Egyesület a Magyar Usz ■ Szövetség 
nyugati pécsi kerülete megbízása 
ból vasárnap, julius 5 én délelőtt 
fél 11 órakor a kamarásdunai úszó
pályán rendezi meg nagyszabású 
kerületi bajnoki uszóversenyét. Az 
uszóversenyen Pécs, Kaposvár, Tol
na és Bácsalmás versenyzői vesz 

nek részt a bajai versenyzőkön kívül. 
Kerületi bajnoki versenyszámok : 
100 m gyorsuszás, 200 méteres mell
úszás, 100 m hátuszás és 400 m 
gyorsuszás.

versenyszámok : 33 agy
harmad gyermekgyorsuszás és mell

Rozsdás szögbe lépett és tetanuszmérge
zésben borzalmas kínok között meghalt

egy szentivání gazda.
Horváth Antal felsőszenti- 

váni jómódú gazda az elmúlt 
napokban a mezőgazdasági 
munkálatok végzése közben 
rozsdás szögbe lépett. Horváth 
először nem törődött a sérü
léssel de mikor észrevette, hogy 
a seb erősen dagad és elszine- 
ződik, orvoshoz fordult, aki a 
kórházba irányította. A gazda

Hét hónapi került a
bácsalmási gazdának a megfiatalított tehén

Sfábl Mihály bácsalmási gazda és 
! a felesége az elmúlt évi január l én 

eladtak egy tehenet s hogy nagyobb 
[ összeget kapjanak érte, egy esz- 
• téridővel fiatalabbra javitatták a 
, marhalevélen a tehén korát. A te 

henet Leisztner Pál vette meg és 
később jóhiszeműen el is adt. .

A második tulajdonos a marha
levélen elkövetett hamisítást észre
vette és feljelentette Leisztnert, aki 
természetesen az előbbi tulajdono

Szsbad ezután állatcsordát áthajtani és 
szénás-szalmás szekereknek áthaladni a 

Duna-hidon.
A kereskedelem és közleke

désügyi miniszter 18.434 — 
VIII, a. 1936. számú rendele
tével, az eddigi tilalmat ha
tálytalanítva, megengedte a 
közúti közlekedésre átalakí
tott bajai vasúti Duna hídon 
állatoknak csordában való át

úszás, 66 kétharmad fiú mellúszás, 
gyorsuszás és ifjúsági hátuszás, 100 
méteres ifjúsági mellúszás és vizi- 
poló mérkőzés.

A belépőjegyül szolgáló program 
ára felnőttek részére elővételben 50, 
helyszínen 60 fillér.

igen súlyos állapotban érke
zett meg a kórházba, ahol 
mindent elkövettek, hogy meg
mentsék, de eredménytelenül 
mert a gazda későn fordult 
orvosi segítségért és addigra 
erős tetanusz mérgezés lépett 
fel. Borzalmas kinok között 

I tegnap este a bajai közkór- 
j házban meghalt.

sokra hivatkozott. Leisztner és Stáb
lék is a törvényszék elé kerültek 
és ügyüket tegnap tárgyalta a tör
vényszék dr. Linzer-büntető tanácsa.

Leisztnert felmentették, mert be
bizonyosodott, hogy ártatlan. Stábl 
Mihályt közokirathamisitás büntette 
miatt hét hónapi börtönbüntetésre, 
feleségét tizennégy napi elzárásra 
Ítélték. Az. asszony az Ítéletben 
megnyugodott, a férj fellebbezett.

hajtását, valamint szénás és 
szalmás szekerek közlekedé
sét, a következő feltételek 
mellett. Az állatokat a hidon 
elöl egy, hátul két hajcsárnak 
kell kisérnie. A széna, szalma
rakomány magassága az út
burkolattól számítva legfeljebb 

4'00 méter, szélessége pedig 
legfeljebb 3'40 méter lehet, A 
szénás, szalmásszekér után 
egy gyalogosnak kell haladnia, 
akinek ügyelnie kell arra, hogy 
széna vagy szalma a hídon el 
ne szóródjék.

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

És Deibos francia 
külüominigzter nem 

akar változtatni a 
népszövetségi egyes

jég okmányon.
A marosvásárhelyi református 

kollégium 17 érettségiző magyar 
| diákja közül megbukott 16. A ko- 
| lozsvári unitárius gimnázium hét 

magyar érettségiző diák közül 6, 
a római katolikus gimnázium 27 
magyar jelöltje közül 23 at buktat
tak el a román inquizitorok.

S Delbos urnák az se baj, ha 
tovább pusztítják a nagyrománok?!? 
a magyar feliratokat és az meg épen 
csoda nagy emberszeretetre és kul
túrára vall, hogy Nyárádremetén a 
magyar iskola homlokzatáról levet
ték Krisztus legszentebb hívását : 
,,Engedjétek hozzám a kisdedeket."

De mi hisszük és tudjuk, hogy a 
magyarok igazságos nagy Istene 
nem fogja soká tűrni ezt a barbár 
igazságtalanságot, meghallgatja az 
elszakított magyar kisdedek imáját 
és édes anyanyelvükön fogja majd 
újra Mágához hívni azokat a kis 
magyarokat, akik Magyarországon 
kívül még csak egy országhoz tart
sanak, a Mennyországhoz, mert azt 
Jézus Krisztus adta nekik.

- Ráesett a hajókőtél és kar
ját törte. A 724. sz. uszályhajónál 
dolgozott tegnap délután Jagodics 
István hajómunkás. Munkaközben 
a horgony emelő kötele megütötte 
és még pedig oly szerencsétlenül, 
hogy a jobb alkarját eltörte. Jaga- 
dicsot a kórházba vitték.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
.Ékszert órát ajándéknak.__________

szikláTmírton
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilfiáttsköveket a legmagasabb áron veszek.

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 járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengétől.
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Az Astra Biztosító R.T.
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olaiz Állami Biztositó intézet, magyarországi 

leányvállalatának)

bajai főügystóksége. 
Baja, Haynald-utta 19.

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

j áradékbiztositásokat.
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Száz pengőre ítélték 
Baján a budapesti 

autóvezetőt, aki neki* 
hajtott a leeresztett 
vasúti sorompónak.

Ez évi január 12-én karam
bol színhelye volt a baja-kis- 
csávolyi vasúti sorompó. A 
sorompót, minthogy a vonat 
közeledett félig már leeresz
tették s igy csak a gyalogjá
rók közlekedhették. Ekkor 
hajtott arra Császik Ernő bu
dapesti borkereskedő teherau
tója, melyet Goldberger József 
sofőr vezetett, aki nem törőd
ve a majdnem leengedett so- 
rompóruddal át akart hajtani. 
Szerencsére más baj nem tör
tént, minthogy a bravurosko- 
dástól a sorompó rúd meg
rongálódott. Goldbergert fel
jelentették s a törvényszék 
dr. Linzer tanácsa tegnap 100 
pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Az ítélet nein jogerős.

Minden igényt kielégít:
RÉDEY TEJÜZEME.

RÉDEY tejüzemének vaja országos hirü. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VAJAT.

HÍREK
— Lelkigyakorlat a hölgyek ré

szére. Julius 12 én este 8 órakor 
kezdődik a bajai Krisztus Király 
Szövetség Árpád utcai székhazában 
a Szent Imre Internátusbán a höl
gyek lelkigyakorlata. A szentbeszé
deket Horváth Dezső mondja. Rész
vételi dij a bentlakóknak a három 
nnpríi teljes ellátással 8 pengő.

— Egy munkásnö súlyos bale
sete a Posztógyárban. Kolozsvári 
Béláné posztógyári munkásnő teg
nap a posztógyái bán szokott mun
kahelyén dolgozott. A szövőgép 
egyik alkatrésze kivágott a helyé
ből, az asszonynak már nem volt 
ideje félreugornia és veséjére erős 
ütést kapott. Eszméletlen állapotban 
súlyos belső sérülésekkel vitték a 
közkórházba. Állapota igen veszé
lyes.

Aki friss és egészséges 
akar lenni

és el akarja kerülni, hogy kemény 
legyen a széke, emésztése meg le
gyen zavarva, folyton fájjon a fejei 
és bőre tele legyen mindenféle pat
tanással, az igyék hetenként egy
szer-kétszer reggelizés előtt egy po
hár természetes „Ferenc József’* 
keserű vizet. Közkórházakban vég
zett orvosi megfigyelések szerint a 
Ferenc József viz gyorsan, biztosan 
és igen enyhén hat s ezért kivált
kép a gyomor- bél-, vese , máj- és 
epehólyagbetegek használják szíve
sen.

— Kinevezések a vármegyei 
számvevőségen. A belügyminiszter 
n bajai számvevőség szolgálatában 
Haut József cím és jelleggel felru- | 
házolt szám vizsgálót, szám vizsgálóvá, 
Hóman János számtisztet pedig 
számellenőrér léptette elő. Az előlép
tetések alkalmával a kiváló munka 
nyert megérdemelt jutalmat.

— Mól nyaralnak legnagyobb 
számmal a hegymászó bajaiak. 
A magyar közönség amióta megszi
gorították a külföldre jutást és ami
óta tapasztalják, hogy a magyar 
nyaraló és üdülőhelyek iránt az 
ország területén megforduló idege
nek mennyi érdeklődéssel viseltet
nek, mindinkább méltányolja a honi 
természeti adottságokat. Érdekes 
megfigyelni, hogy a bajai közönség
nek a hegyi levegőért lelkesedő ré 
tege milyen előszeretettel tekint 
Pécs, illetve Pécsvárad felé, A ha 

j jai turistáknak egész tábora indulta 
közelnapokban Pécsváradnak, hogy 
a Zengőben gyönyörködve üsse fel 
nyári táborhelyét.

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

— A magyar lovasok kitűnő 
szerepléssé Düsseldorfban. A teg
nap megkezdődött düsseldorfi nem
zetközi lovasmérkőzéseken a han
noveri iskola világhírű csapata mel
lett Japán, Magyarország és Romá
nia hivatalos csapatai is szerepel 
nek. Már a megnyitó számban ki
tűnő eredményhez jutottunk és igy

további versenyek során szép 
győzelemre lehet kilátásunk. Máso
dik dijat nyert ugyanis Plattky Jó- | 
zsef százados Gömbös Gyula mi
niszterelnök ,,Sellö“ nevű lován, 
hibátlan parcours ral.

— Ma kivégezték Tokióban 
Aizava alezredest, aki a múlt év 
augusztusában karddal megölte Na 
gada tábornokot, a katonai iroda 
főnökét. A gyilkos azzal védekezett, 
hogy tettét hazafias indokból kö- 

. vette el.
— Hóman Bálint kultuszminisz

ter a jubiláló heidelbergi egye
tem diszdoktora lett. A heidel- 
bergi egyetem fennállásának 550. 

; évfordulóját fényes ünnepségek ke
retében ülte meg. Az egyetem a 

í jubilárls ünnepségek alkalmából több 
külföldi tudósnak és államférfiunak 

| a diszdoktori címet adományozta, 
így Hóman Bálint vallás és köz
oktatásügyi miniszternek a heidel- 

• bergi egyelem nemzetgazdasági sza
ka adományozta a diszdoktori címet. 
Rust német birodalmi miniszter és 
Schacht gazdasági miniszter igen 
meleghangú táviratban üdvözölték 
Hóman Bálint minisztert.

— Sarán a községi orvos meg
állapította, hogy Gyetvai Mátyásáé 
37 éves asszony tiltott műtét kö 
vetkezőben kapott vérmérgezést. A 
rendőrség már gyanúba vett egy 
szülésznőt, aki azonban tagadja a 

i tiltott műtétet. Gyetvainé a bajai 
kórházban meghalt.

Laptulajdonos : 
t»r. IÍH ÉSY LEHEL.

Uránia
«c==s:

Szombatra 3 Vasárnap 
“ijí” őrásjmísar ——- 

A legszebb filmek 
j sorozatából.

Elnök kisasszony
" Bűbájos zenés magyar vígjáték 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A legszebb színes film egyikének

India cézárja
Regényes történet India hős horából 10 felvonásban.

Minden előadás filléres helyárakkal.

Híradó! HíradóI

A Dobszay csárda
Jó halpaprikása,
Minden este várja, 
Nincsen sehol párja. 
Cigány húzza rája. 
Szúnyogok kizárva!

Kereskedőjétől kizárólag csak 
RÉDEY-féle VAJAT

kérjen, mert ez naponta 
háromszor í r i s s e n készül.

— Julius 8-ra halasztották a 
versenytárgyalást az iskolajavi- 
tásl munkákra. A váiosi iskolák 
szokásos nyári tatarozására tegnap 
délelőtt 11 órára tűzte ki a verseny
tárgyalást a mérnöki hivatal, A na
gyobb arányú javítási és átalakítási 
munkák irányában olyan nagy mér
tékű érdeklődést mutatkozott az 
építőiparosok részéről, hogy erre 
való tekintettel a tatarozási verseny
tárgyalást julius 8 ra halasztották, 
arai azt jelenti, hogy a munkálatok 
is eltolódnak.

— Ha az arcszine fakó, szűr- 
kÓSSárga, és tekintete bágyadt, ha 
szomorú, hangulata nyomott és ne
héz álmok gyötrik, ha a bél túlsá
gos rothadási folyamatai, gyomor 
fájás és epepangás kínozzák, olyan
kor tanácsos néhány napon át reg 
gél éhgyomorra egy-egy pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserű
vizet innia.



Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmós közölt

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

1 "T............... .. ........ .............................. .................

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Km. 1 Állomások 2

0 7'5 ir 1 Bácsbokod vasútállomás k. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 7” Gara vasútállomás 13«
16 go° Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132ü
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 S3S Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1 1225
48 925 y

ért. Mohács dunapart i 1
nd. 1215

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195.

g vékony lágy dorong 01 17 P
.5 vékony kemény dorong 30 P
$ aprított lágyfa q-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

j Lágy baltázott fa .... P 16'— 
’ „ vékony dorong . . . P 18*— 
J Kemény vékony dorong . . P 32'— 
l Ölenként házhoz szállítva!

ÍKutgyiirü Hódfarkú cserép Portland cement 
Cementcsövek Hornyolt cserép Uttököt fehér cem.

ICementvá'yuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez 
Kátránypapir és minden más építőanyag

J LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÚ

’ OsMut és Társa Ba’ja C— CTel™oLá160n

íf É fi 1" ££ C Szénkereikedelmi 
W K K 1 C 3 Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavks kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és > unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 29-tíil julius 6-ig
Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

A Máv. menetrend május 15-töl:
Érkezés Hon 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

14 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás

Z4 09 Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baia

/8 03 Gara

/8 27 Hercegszántó

/8 48 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd

Ind ulás H óvá?óra perc

40 Hercegszántó

5 19 Gara

5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
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

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< Goldberger 
könyvnyomd áj a 

Baja, Ferensiek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvomatnít Bakanek és Goldb »tfer kőnwnvnmrláiában Baia,


