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Negwercm hősi diákjának emlé
két méltó fénnyel és ünnepséggel 
aotta fel a bajai állami tanító

képző-intézet.
„Idézlek Benneteket, hősi tanítványaim, Szibéria hómezői, 

Ocberdő halálsziklái és az édes anyafőid testéből**  — 
mondotta az ünnepség szónoka.

Szomorú gyászában is méltóság
teljes és impozánsan felemelő ün
nepe volt vasárnap a bajai áll. ta
nítóképzőnek. A világháborúban el
hunyt negyvenegy hősi növendéké
nek emlékét e napon avatta a ne
ves bajai intézet. Miskolczy Ferenc 
bajai művész terve alapján Med- 
gyesy Ferenc szobrászművész vésője 
formálta szoborrá a hős bajai ta- 
nilónövendékek emlékét.

Az avatási ünnepség valóban ün
nepe volt az egész város társadal
mának. Az egyházi, katonai és köz
életi előkelőségeken kívül nagyszá
mú ünneplő közönség és az isko
lák öntudatos nagy tábora vonult 
fel az ünnepség színhelyére, hogy 
részt kérjen a patinás bajai iskola 
büszke gyászából.

Kezdődik az ünnepség.
Az intézet főépületét és interná- 

tusát összekötő árkádok előtt dél
előtt 11 órakor az ifjúsági énekkar 
Hiszekegyével vette kezdetét az ün 
népség. Amler Antal c. főigazgató, 
az intézet volt igazgatójának nemes 
veretű emlékbeszédét Chobodiczky 
Alajos intézeti tanár olvasta fel.

Az intézet — mondotta többek 
között — egykor a győztes háborút 
akarta megünnepelni ugy, hogy fiait 
győztesen, homlokukon cserfakoszo- 
ruval látja hazatérni. Nem sikerült: 
a magyarnak félvilággal kellett meg
küzdenie, bevonultak a tanárok és 
kellettek a fiatalok is és, az intézet 
párhuzamos osztályaiban lassan min
den második hely üresen maradt. 
Es most az intézet negyvenegy hősi 
diákját gyászolja. Álljanak itt a 
nevek :

Antal Ferenc, Böndör Pál, Brandt 
Imre, Buru Mihály, Caltun Illés, 
Czeke Károly, Dilhnann Lajos, 
Francz András, Francz József, Fe- 
hérváry Marián, Földes Ferenc, 
Gönczöl Pál, Haris Vendel. Hararoza 
György, Heigl Ernő, Heil Ede, Hor
váth Ferenc, Jós György, Knapp 
Kálmán, Kollár Jakab, Kornbach
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Fülöp, Linka Zoltán, Lung Lénárd, 
Loschert Ede, Nyirati György, Őrt 
János, Perényi Hugó, Pócza Béla, 
Ridinger György, Rónay Jenő, 
Róth Antal, Szálas Dezső, Szeifert 
(1917), Slezák Ferenc, Szohner 
Gyula, Szorg György, Tóth Imre, 
Tufner József, Tyirity István, Va
dász László, Vértes Ernő.

Idézlek Benneteket hősi 
tanítványaim ...

„így idézlek Benneteket, hősi ta
nítványaim — tolmácsolja a szónok 
— Szibéria hómezői, a Doberdó 
halálsziklái és az édes anyaföld tes
téből.” Hősi szellemetek kiáltsa a 
világnak „Ne bántsd a magyart''. 
És kiáltsa az itthon levőknek is: 
„Magyar ne bántsd a magyart". 
Példátok s szomorú emlék hir
desse megdicsőülésteket mindörök
ké."

A nagyhatású felolvasás után az 
ifjúsági énekkar háborús kalonanó- 
tákat énekeli. Egymásután hangzot
tak fel az emlékező csendben a 
busongó szép katonadalok.*  „Hideg 
szél fuj, édesanyám", Erdő, erdő, 
de szép kerek erdő", „Kimegyek a 
doberdói harctérre", ..Szinaranyból 
van a béke trombitája".

Megrázó aktusa volt az ünnep 
ségnek mikor Tóbiás Ferenc V. éves 
tanitónövendék Gyula diák: Bol
dog szunyadókhoz cimü versét in
terpretálta, nagyszerű előadó nővel. 
Ezután az ifjúság Herr György zon
goraművész, intézeti tanár vezetésé
vel Rudnai: Hősök cimü énekével 
aratott megérdemelt nagy sikert.

Dobosy Elek igazgató át
veszi a szobrot.

Az ünnepségnek megkapó része 
volt Dobosy Elek igazgató remek 
beszéde mellyel a hősi szobrot át 
vette:

Mélyen Tisztelt Vendégeink I
Kedves Tanulóifjúság 1
Az intézet volt tanítványainak és 

Baja város közönségének nemes ál
dozatkészsége lehetővé telte, hogy 

Medgyessy Ferenc és Miskolczy 
Ferenc művészek létrehozzák az 
intézet hősi halott tanítványainak 
emlékét megörökítő eme szobor
művel.

Ezzel a szoborművel hálánkat 
rójuk le azoknak, akik legnagyobb 
kincsüket, életüket áldozták fel a 
haza oltárán. Az ő emléküknek hó
doltunk az avatóbeszéddel. Az ő 
emlékük megörökítéséért készült 
elsősorban ez az emlékmű.

Nem történhetik azonban egy 
nevelő intézetben semmiféle fonto
sabb esemény anélkül, hogy azt a 
nevelés érdekében ne hasznosítsuk.

Amikor a szobrot az. intézet ne
vében átvenni készülök, kettős fel
adat vár rám. Egyrészt a szobor 
intő szavait kell az ifjúság részére 
tolmácsolnom ; másrészt fogadalmat 
is kell tennem, hogy ezeknek az 
intőszavaknak a szellemében fog az 
intézet a jövőben is működni.

Kedves Tanulóifjúság I
Nem véletlenségből történik, hogy 

a hősi emlékműveket az iskolák ka
pui közelében állítják fel. Az inté
zeti szellem őrei ők, akik vigyáz
nak arra, hogy az intézetek nemzeti 
szellemben működjenek és akik 
figyelmeztetnek, buzdítanak bennün
ket a legtökéletesebb kötelességtel- 
jesitésre.

Mikor minden reggel kalaplevéve 
tiszteletet adunk hőseinknek, hall
gassuk meg és kövessük ennek az 
emlékműnek az intő szavait:

Tolmácsolom ezeket: Nemzetek 
feladatait történelmük határozza meg. 
A történelem kijelöli, megmutatja 
az utat, amelyen a nemzetnek ha
ladnia kell és megállapítja az utat, 
amelyen a nemzetnek haladnia kell. 
Ezek elől a feladatok elöl kitérni 
nem lehet, de nem is szabad. Ezért 
necsak eltüröi legyünk a történe
lemnek, de cselekvő hősei is.

A történelemnek mindenekelőtt 
abban a munkájában kell résztven- 
nünk, s velünk együtt minden ma 
gyár embernek, hogv nemzetünk a 
történelmi feladatok teljesítésére ké
pessé nevelődjék, azt vállalhassa és 
teljesíthesse.

Ezt csak úgy teljesítheti, ha a 
maga értékes sajátságait megőrzi 
és tovább fejleszti és ha hatalmas 
és erős lesz. Népnek csak úgy van 
létjogosultsága, ha nemzet s ha meg
vannak a maga értékes sajátságai.

Ne szégyeljük magyarságunkat és 
magyarságunkra jellemző tulajdon-

Haiyban aagyadévra 6 penge
Helyben efiy hónapra . 2 pengi
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ságainkat, ragaszkodjunk azokhoz. 
Szeressük a magyar nyelvet, a ma
gyar dalt, a magyar ruhát. Ne en
gedjük eredetiségünket elfajulni. Le
gyünk magyarabb magyarok.

Hazáját, ezt a területet, ahol szü
lettünk s ahol meghalnunk kell, ahol 
földi életünket le akarjuk élni, 
amelyhez ezer szál fűz bennünket; 
mindenkinek szeretnie kell.

Tüzes, erős magyarság, lángoló 
hazaszeretet biztosíthatja csak nem
zetünk fennmaradását és felvirág
zását.

De, a hazaszereteten kívül szük
séges még, hogy a magyar nemze
tet a nemzeti eszme tegye egysé
gessé. Csak igy lehet a nemzet erős 
és hatalmas. A nemzeti eszme a 
nemzet tagjainak öntudatra ébredé
se. Tudata a közösséghez való tar
tozásnak, tudata annak a vágynak, 
hogy a nemzet méltó helyet foglal
jon el a népek tengerében, tudata 
a revíziónak, Nagymagyarország fel
támadásának, tudata annak a kíván
ságnak, hogy a nemzet fentmarad- 
jon mindörökké!

Ez a szobor figyelmeztet bennün
ket arra is, hogy a nemzetek fel
adataikat nemcsak a nagy emberek 
munkája segítségével teljesíthetik. 
Részt vehet és részt kell abban 
vennie minden magyar embernek. 
Minden embernek pontosan, becsü
letesen, Istenfélő lélekkel kell telje
sítenie mindennapi feladatait. Min
den embernek tehát tökéletes em
bernek kell lennie. Hazaszeretet, 
nemzeti eszme, kötelességteljesités 
ez a hármas feladat, amelyet min
den magyar embernek vállalnia kell 
a szebb és boldogabb magyar jövő 
érdekében.

Erre int ez a szobor minden ma
gyar embert, de a magyar tanító
nak még többet mond :

„Magyar tanító, nem elég az, 
hogy magad értékes ember légy, 
értened kell ahhoz is, hogy máso
kat is ilyen értékes emberekké tudj 
művelni. Magyar tanító, a Te be
csületes munkád felépítheti még az 
uj, szebb és boldogabb Magyar
országot I"

Kedves fiuk I Tanuljanak meg 
tiszta lélekkel imádkozni; becsület
tel élni, de ha kell, becsülettel meg
halni a hazáért I

Ezt a szellemet kaptuk elődeink
től, ezt a szellemet ápoljuk most s 
ezt akarjuk csorbítatlanul átadni 
utódainknak is !
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Keztyiit REINHARDT Hálóinget
divatcsarnokbúi Baja. — Tel. 118.

Ezzel az ígérettel és azzal a kí
vánsággal veszem át a szobrot, hogy 
mi bízunk a magyar ifjúságban, 
adja Isten, hogy ne hiába !

Lelkes taps követte a beszédet, 
majd Lázár József IV. éves tanító
jelölt Sass Ede: Magyar végrende 
letét szavalta el meleg átéléssel.

A tiszteletadás és a ke*  
gyelet koszorúi.

A ,.Szózat**  után a kegyelet és 
hódolat babérkoszorúival övezték 
az emléket. Elsőnek vitéz Gergely 
Zoltán alezredes a helyőrség koszo
rúját, majd vitéz Temesy Ákos ez
redes a Vitézi Szék a frontharcosok 
és hadirokkantak koszorúját helyez
te el a szobor lábainál.

Mély megilletődés, majd felzugó 
taps kisérte dr. Borbiró Ferenc pol
gármester beszédét, aki a város 
színeivel diszitett koszorúját a kö
vetkező beszéddel helyezte el:

Mindenki életének értéke annyi, 
amennyivel a közt vele gazdagítani 
volt képes.

Bensőséges érzésem, hogy ez az 
emlékmű nem tanítványokat örökít 
meg. Nem azoknak neveit, akik 
ennek az intézetnek a falai közt 
csak arra készültek, hogy szavak
kal, előadásokkal legyenek majd 
tanítói a jövő ifjúságának, de akik
nek — a haza hivó szava korán 
kiszólitván őket az iskola padjaiból 
— könnyes szemekkel láttuk még 
bimbóban megszakadni életét. Ez 
az emlékmű örök dicsőségét azok
nak hirdeti, akik tanítványokból 
halhatatlan tettükkel egyszerre ta
nítómesterei lettek az egész nem
zetnek !

A város hódoló koszorúját a ma
gyar virtus e gyönyörű emléke előtt 
í zzal a büszke érzéssel teszem le, 
hogy a mi körünkben él, működik 
az az intézet, amely az ugartörés
nek, a magvetésnek verejtékes 
munkájára, — ha kell — vérüket 
is áldozni tudó tanítókat nevel a 
hazának.

Tisztelet a tanári karnak, amely 
ezt a lelkületet ápolja és fejleszti; 
elismerés az ifjúságnak, amelynek 
lelke tüzet fog és olthatatlan láng
gal ég e tanításra ; mély hódolat 
azoknak, akiknek hősi áldozatát 

művészi ihlet véste kőbe, nem csak 
nektek de minden magyarnak : példa
képül I

A ,,Türr István" fiú felsőkereske
delmi nevében Mittler Endre, Csonka 
Bácsmegye Általános Tanító Egye
sülete nevében Birinyi József ko- 
szoruzta meg az emléket. A Pap- 
Váry Elemérné felsőkereskedelmi 
női iskola vérpiros pünkösdi rózsa 
csokrát Reich Valéria hozta. Koszo

A bajai, halasi és félegyházai kaszárnyák 
ellen irányuló utasításokra akadt a jános
halmai csendörség a kaszáskeresztesek 

lefoglalt pártlevelezésében.
Böszörmény Zoltánt, a ka

száskeresztes „népvezért" több 
társával együtt a jánoshalmai 
csendőrség letartóztatta és fe
dezettel Jánoshalmára vitték, 
hogy az ott folyó nyomozás 
során személyesen is kihall
gassák.

Értesülésünk szerint a „nép
vezér" letartóztatása azért vált 
szükségessé, mert a lefoglalt 
pártlevelezés során a bajai,

A vörös front hatalmas előretörése 
a franciaországi választásokon.

73 kommunista-párti képviselő került be a francia 
parlamentbe.

Vasárnap folyt le a francia vá
lasztások második menete, amely
nek eredménye az, hogy valóságos 
vörös hullám borította el Francia
országot. Vörössé változott maga a 
főváros is, mert a megválasztott 39 
párisi képviselő közül 19 kommu
nista a többi szociáldemokrata.

Az országos választásoknak is a 
két marxista-párt a leguagyobb 
győztese. A szocialisták és kommu

Lángban áll az abesszin főváros.
Hullák százai az utcákon. — Elmenekült a négus. — 

Diadalmámor Olaszországban.
Az olasz hadtestek már annyira 

előrehaladtak, hogy a négus jónak 
látta ha elmenekül. A négus elme 

rút helyezett el a mohácsi tantestü
let, az ünneplő intézet tanári kará
nak koszorúját Desics József h. igaz
gató, az ifjúságét Csillag Ferenc 
tanítójelölt helyezte el az emlék 
előtt. A hatásos ünnepségen meg
jelentek Miskolczy Ferenc és Med- 
gyesy Ferenc művészek is.

Az ünnepség mindenben méltó 
volt az intézet öntudatos magyar 
szelleméhez.

i halasi és félegyházai kaszár
nyák ellen irányuló utasitások-

' ra akadtak. Fekete Imre a já- 
' noshalmai „vezér" épen a ba- 
' jai kaszárnya szemrevételezé- 
I sére készülődött, amikor letar- 
! tóztatták.

Böszörményi kihallgatása a 
I jánoshalmai községházán folyik, 
i majd onnét Pécsre szállítják. 
[ A tanúkihallgatások után még 
| újabb letartóztatások várhatók.

nisták olyan nagy mandátummeny- 
nyiségre tettek szert, amilyenre ők 
maguk sem számitottak. A kommu
nisták megnégyszerezték mandátu
maik számát. A szocialisták 146 
képviselővel vonultak a parlamentbe. 
A „baloldali néppárt**  elnevezés 
alatt egyesült vörös és a vörös szín 
különböző árnyalatait magában fog
laló pártok 375 tagból álló többség
gel rendelkeznek.

nekülése után a borzalom órái sza
kadtak az abesszin fővárosra. A 
belső forradalom kitörését nem tud

ta a négus megakadályozni. Elme
nekülése után a csőcselék kifosztotta 
a császári palotát, majd több fegy
ver és lőszerraktárt feltörtek. Az 
örjöngő tömeg egymásra támadt és 
üdvözölte egymást. Nagyobb részük 
rabolni és fosztogatni kezdett.

A lázadással kapcsolatban a kö
vetségek védelmi állásra helyezked
tek. Az amerikai és francia követ
ség épületére több sortüzet adott 
le a tömeg.

Az olasz csapatok már a város 
alatt vannak. Egész Olaszország di
adalmámorban ujjong, mert most 
már kétségtelen, hogy Abesszíniából 
olasz gyarmat lesz.

Megafon.
A megafon ma már olyan kultur- 

szükséglet, hogy anélkül a töme
gekhez szólni egyáltalán nem lehet.

Különféle hazafias és közérdekű 
alkalmak teszik szükségessé, hogy a 
szónok szavait mindenki meghallja, 
aki a gyűlésre elmegyen.

Egy alkalommal szó volt arról, 
hogy a város beszerez egy mega
font; akkor azonban a konzervatív 
felfogás annyira felzudult, hogy a 
javaslatot iekellett venni a napi
rendről.

Legutóbb az alispáni banketten 
éreztük a megafon hiányát; mert a 
másik szobában egy szót sem lehe
tett hallani az elhangzott beszédek
ből.

De emlékezzünk a Déri-kertben 
tartott hősi emlékmű előtti ünnepé
lyekre; a szónokokat a megjelent 
közönség fele sem hallja.

Vannak bácskai községek, külö
nösen Katymár; ott minden nyilvá
nos alkalommal megafon gondosko
dik arról, hogy a beszédek hallha
tók legyenek. Baja városa nem ma
radhat Katymár megett.

— Elhízott egyéneknél a már 
régóta szívesen alkalmazott termé
szetes „Ferenc József" keserüviz- 
kura a bélmüködést erőteljesen elő
mozdítja, az anyagcserét tetemesen 
élénkíti, a zsirmennyiséget megfele
lően lecsökkenti és a testet köny- 
nyeddé teszi.

Minden múlandó,
Hz 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 bosszankodóst pontatlanul járó érájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontoson járó férfi és nél karórák I évi IttMtéssal mér « vénáétól,

és brilEánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Csütörtökön Vaskuton 
lesz az ovönőszak- 

osztály gyűlése.
A ,,Csonka Bácsbodrogvármegyei 

Általános Tanítóegyesület Óvónői 
Szakosztálya" 7 én csütörtökön dél
előtt 9 órakor Vaskuton a községi 
kisdedóvó intézetben tartja rendes 
gyűlését Lázár János a kiscsávolyi 
igazgató elnöklésével. A gyűlésen a 
vaskuli ovoda növendékeivel gya
korlati bemutatót tartanak. Dernkó 
Erzsébet és Sólyomvári Mária az 
ovodai oktatás körébe vágó szake
lőadást tartanak.

Egy szentistváni 
uricsalád gyásza.
Mély gyász ért egy közismert 

szentistváni uricsaládot. Özv. Bor
bély Lászlóné született Hampel Ilona 
özv. Görbe Gyuláné gyógyszerész- 
né édesannya vasárnap este 77 éves 
korában Szentistvánon meghalt. Az 
elhunyt úrasszonyt ma, kedden dél 
után 4 órakor a Szent István ki- 
rály-ut 89 számú gyászházból a 
római katolikus egyház szertartásai 
szerint a szentistváni temetőben 
fogják földi nyugovójára helyezni. 
Özvegy Borbély Lászlóné halála 
közvetlenül érinti a Borbély, Ku- 
binszky, Kiss, Schneidler, Várady 
és Wallner családokat. Az elhunyt 
urinő lelkeüdvéért az engesztelő

URÁNIA
Május 6-án
Május 7-én

Budipesttel egyidöben 
mutatjuk be

Harry Baur és 
és PierreBlanchar

A 
szerelem 

orvosa
A legszebb francia film 10 f.

Ezenkívül:

A nagyherceg 
pénze

Szenzációs vígjáték 10 felv.

Híradó.

szentmise áldozatot szerdán reggel 
eHync£yed 8 órakor a szentistváni 
plébánia templomban fogják bemu
tatni.

Hat hónapi börtönt kapott 
Lakatos Mária a bácskai 

cigányjósnő, aki már 
„ügyésznek is jósolt".

Lakatos Mária bácskai cijjányasa- 
szony, ahol csak tehette elővette a 
kártyáját és a falvakban sorra jó
solgatta a szerencsét a hiszékeny 
embereknek.

A jós cigányasszonyt csalás miatt 
14 pengőre Ítélte a bajai járásbíró
ság. Az asszony itt tagadta, hogy 
valaha büntetve volt. Később meg
érkezett a törvényszékhez a priusza, 
melyből kiderült, hogy az ártatlanul 
hazudőzó cigányasszonyt éppen ki
lenc ízben büntették tneg hasonló 
üzelmek miatt. Az asszony bünte
tése a törvényszéken 6 hónapi bör
tönre változott. Mikor Lakatos Má
riával közölték az ítéletet letargiku- 
san megjegyezte ,,pedig már ügyész 
uraknak is jósoltam". Az Ítélet jog
erős. »

A „Prohászka**  baj
társi törzs műsoros 
tábora a Központiban

A „Turul" Szövetség Bácska Baj
társi Egyesületének Prohászka törzse 
szombaton este 8 órai kezdettel a 
Központi Szálló különtermében tá
bort tartott. A Törzs tagjain kívül 
pártolótagok és vendégek is meg
jelentek.

Dr. Hertelendy István törzsfő meg
nyitó szavai után dr. Hertelendy 
Béla dominusz, a nemzeti öncéluság 
gazdasági alapjairól tartott magas 
nívójú előadást. Az előadáshoz töb
ben hozzászóltak, közöttük Szélin
ger Nándor vezér is. Majd a mű
kedvelő előadásokon gyakran sze
replő Bartók Zoltán magyar nótá
kat énekelt, cigányzeuekisérettel. A 
nagy tetszéssel fogadott énekszámo
kat lelkesen kitapsolták a megje
lentek.

Csepregi József (Dodó) a Bajtársi 
Egyesület humoristája ügyesen ösz- 
szeállitott „vigpoharat" olvasott fel.

A műsort tánc követte. A baj
társak a reggeli órákig maradtak 
együtt jó hangulatban.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

Május 7-én délelőtt 11 órakor köz
igazgatási bizottsági ülés a vá
rosházán.

Május 9-én délután 3 órakor pénz
ügyi és jogügyi bizottsági ülés 
a városházán.

Május 13-án délután 3 órakor kis- 
gyülés a városházán.

Május 14-én délután 3 órakor a 
zárószámadás közgyűlése a vá
rosházán.

— Dr. Versényi Jenöné, dr. 
Csoör Andrea h. tiszti főorvos 
előadást tart a Rádióban. Érdé 
kés kulturális esemény foglalkoztatja 
Baja város közönségét. Május 7-én, 
csütörtökön délelőtt 10 óra 20 perc
kor dr. Versényi Jenőné dr. Csoór 
Andrea, Baja város h. tiszti főor
vosa előadást tart a Rádióban. Dr. 
Versényi Jenőné tudományos felké
szültségét és elismert orvosi tekin
télyét igazolja, hogy ez a kitüntető 
meghívás érte. A bajai tisztifőorvos- 
nő „Küzdelem a tüdővész ellen" 
cimen Budapest I. hullámhosszán 
fogja megtartani általános fontosságú 
s igy az érdeklődés központjában 
álló előadását.

— Uj OrVOSOk. Tataházán dr. 
Kovács Géza magánorvos megkezdte 
működését. Mélykuton megnyitotta 
rendelőjét dr. Gerencsér József ma
gánállatorvos.

— Kelebia község Hanák Imre 
borfogyasztási adóhátralékát, össze
sen 2917 pengő törlesztését havi 30 
pengő tőkében és a megfelelő ka
matban engedélyezte.

-— Kisdedek makacs székszo- 
rulásánái és nagyobb gyerme
kek gyomorbélhurutjánál reggel 
felkeléskor már egy negyedpohár 
természetes „Ferenc JÓZSOf**  kese
rüviz használata által is megszűn
jek.

— Cserkészelőadás. A bajai 
polgári fiúiskola 567. számú Mészá
ros Lázár cserkészcsapata vasárnap 
május 10-én délután fél 4 órakor 
műsoros előadást tart. A cserkész
programra belépődíj nincsen. A mű
sor megváltási ára 20 fillér.

— Halálozás. Hajósovics János- 
né az ismert nevű bajai hentes
mester felesége, ma délelőtt súlyos 
szenvedés után elhunyt. A hirtelen 
elhunyt fiatal asszony halála isme
rősei körében általános részvétet 
keltett.

— Tompái hírek. Tompa község 
10 pengő évi tagdíjjal belépett a 
Baja-Bácskai Közművelődési Egye
sületbe. — Víg Mária tompái lakos
nak 15 pengő segélyt szavazott meg 
a képviselőtestület. — A legutóbbi 
képviselőtestületi gyűlésen elhatároz
ták a földhaszonbérek 17 százalékos 
leszállítását. A képviselőtestület ha
tározatát a megye kisgyülése jóvá
hagyta.

— Eladó ház. A Mátéházi-ucca 
2. számú sarokház, jómenetelü fü- 
szerüzlettel együtt, szabad kézből 
eladó. Érdeklődni ugyanott.

Három szobás lakát 
összes mellékhelyiségekkel 

havi 25 pengőért 
azonnal kiadó Bővebbet
KÖZPONTI SZÁLLÓ főpincérénél.

3 esetleg 2 szobás 
konfortos lakást keresek 
azonnalra. Lehet villalakás 
is. Dr. Kar váz y János 
Vármegyeháza.

SPORT.
A Bajai Turul Sport Egylet 

kalocsai kirándulása.
A Bajai Turul Sport Egylet va

sárnap, 10 én Kalocsán, az ottani 
profi csapattal tart barátságos mér
kőzést. Ez alkalommal a vezetőség 
szeretné, ha drukkerek minél na
gyobb számban kisérnék át a csa
patot. Utazás a legnagyobb és leg
kényelmesebb Mavart kocsin lesz 
lebonyolítva. Utazási költség oda- 
vissza, pályabelépővel együtt 3 — 
pengő. Indulás valószínűleg 1 óra 
után. (Pontos idő később lesz kö
zölve.) Tekintettel azon körülményre, 
hogy a kísérők csak korlátolt szám
ban mehetnek, igy az utazni szán
dékozók lehetőleg mihamarabb je
lentsék be utazási szándékukat. Je
lentkezni lehet Firányi Vidor egyes, 
főtitkárnál, pénzügyigazgatóság II. 
em. 6. Telefon: Baja 7.

Laptulajdonos:
Dr. KM ÉZV LEHEL.

Hereföld
azonnal kiadó, a Hulla
házon túl, a vasútvona
lon innen.

Érdeklődni lehet Ottcnthál Mihály tulajdon osnál Kálmán 
király-utca 10, szám alatt.

CORSO
ttGESK «C~z:

Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Cecil 8. Be Miile
klasszikus filmalkotása

Cleopatra
a klasszikus ókor legendás 

szerelmi film 16 felv.

A második film :

A hindu
lándzsás

A legnagyobb filmszenzáció 14
felvonásban.

Híradó.
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Km. 1 Állomások 2

0 7'5 ir í Bácsbokod vasútállomás érk
A

1425
3 725 Bácsborsód 1415

11 7-15 Gara községhatár f. m. 1355
15 7« Gara vasútállomás 1345
16 8oo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132(>
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 124»
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225
48 925

u
érk. Mohács dudapart j id. 12'5

Ezé menetrend érvényes 1936. április 7-től.
X járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

Szujer János autóbusz vállalat 
csérauA 70.

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kutgyürü 
Cementcsövek
Cemenivályuk

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

PortSand cement » 
üstökös fehér cem. (l] 
Elszigetelő lemez « 

Kátránypapir és minden más építőanyag l'l
LEGJUTÁHYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

(árünhut és Társa J
A Máv. menetrend:

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra pprc óra perc

7 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

1 40
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 31 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd,

Bátaszék 10 35 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest

73 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 21 Bálaszék, Ujdombová

76 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 29 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 48 Gara

78 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

19 58
Ujdomhová , Pécs, 

Bátaszék 18 50
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

22, 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

Nvomaéntt Patronek éa Goldberger

CUKORBETEGEKNEK
T R E S F A R I N “eTmen,es

kenyér, metelttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

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

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes

motorkerékpárt 
keresek megvételre, Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

If É B T £ C Szénkereshedelmá 
w l®K 1 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavks kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és <'unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját Érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjeii 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
május 4-töl május 11-lg

Or. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

könyvnyomdáiéban Baja.


