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„Uj világ".
Ezen a cimen uj gazdasági heti

lap indult meg, melynek főszerkesz
tője dr. Béldi Béla országgyűlési 
képviselő. Dr. Béldi Béla országgyű
lési képviselőt a siklósi kerület küldte 
be a parlamentbe s ahhoz a fiata
labb generációhoz tartozik, mely a 
közgazdasági egyetemet végezte s 
magával hozta a közgazdasági egye
tem egész mentalitását.

Magyarország hosszú évszázado
kon át inkább a jogászok, mint a 
közgazdák országa volt; a kereske
delem és ipar nern volt a nemesek 
foglalkozása s még ma is sok dzsentri 
családdal találkozunk, melyek gyer
mekeiket a világért sem adnák ke
reskedelmi vagy ipari pályára. A 
mezőgazdálkodás tudománya egye
temét még ma is nélkülözi.

A nagy közönségnek kevés érzé
ke volt a gazdasági kérdésekhez s 
hosszú évtizedeknek kellett eltelni, 
mig odaértünk, hogy a gazdaságtu
domány egyetemi tanításának szük
ségességét belátták. Ekkor érkezett 
el a közgazdasági egyetem felállítá
sának ideje. Az egyetemet fel is ál
lították ; a legjobb gazdasági szaktu
dásokat tanítanak ott s most már 
sűrűn 'elátkozunk a közigazgatási 
szolgálatban közgazdasági egyetemet 
végzett fiatalemberekkel és a közé
let porondjára is mind sűrűbben ke
rülnek olyan közéleti férfiak, akik 
a közgazdasági egyetem felállításá
ban kicsúcsosodott, megváltozott 
korszellemnek s az ennek nyomán 
kibontakozó uj világnak reprezen
tánsai.

Az igy megváltozott korszellem 
éreztette hatását az újságokra; a 
közgazdasági rovatok megnöveked
tek; a gazdasági lapok megszapo
rodtak; általában a közönség nem
csak a gazdasági rovatokat olvas
gatta szorgalmasan, hanem mindig 
nagyobb tömegekben látogatta a 
gazdasági vonatkozású előadásokat 
ís.

Uj generáció keletkezett, mely 
megszokta az élet problémáit gaz
dasági szempontokból mérlegelni; 
ezzel együtt uj szükséglet is kelet
kezett, melyet ezekkel a kérdések
kel az uj generáció szellemében 
megírt lapoknak kell kielégiteni.

Ilyen lapnak kell üdvözölnünk az 
Uj Világot, melynek főszerkesztését 
dr. Béldi Béla országgyűlési képvi

selő a május huszadiki számban 
vett át.

A lap keresztény gazdasági heti
lap; programját a vezércikkben adja 
meg.

Amikor a keresztény jelzőt ol
vastuk a címben, egy pillanatra meg
álltunk. A gazdasági életnek — úgy 
tanultuk — vannak törvényei, me
lyek felekezeti és világnézeti kü
lönbségekre való tekintet nélkül 
kérlelhetetlenül érvényesülnek.

A keresztény mozgalmakban min
dig láttunk olyan szélsőségeket, me
lyek a gazdasági és politikai élet 
reálitásaival nem számoltak s vég
eredményükben nern sokat használ
tak a keresztény társadalomnak sem.

A vezércikk ettől a hibától telje
sen mentes. Bevezetőjében azt Írja : 
„Nincs könnyebb, mint lekottázni a 
jelszavakat, felfesteni a tobzódó szí
neket, felgyújtani a korforduló fan
táziáját — és azután nézni, mint 
valósítja meg mindennapi apró rea
litásait az élet."

Dr. Bíildi Béla főszerkesztő ebbe 
az egeket vívó, világot megváltó 
nagy jelszavak hirdetésébe nem 
ment bele; hanem amint maga is 
mondja, ennél nehezebb programot 
választott.

Amint írja : „Ez a program : a 
szürke józanságok, a kis problémák 
jó megoldásának programja. Nem 
is program : maga az élet. Ahogy 
az éhségünk kopogtat, ahogy a szi
vünk dobban; ahogy a magyar sors 
tovább biceg a nehéz évek mankó
ján — ez a mi megírni valónk, ez 
a mi programmunk.

Nem vagyunk nagy étküek, nem 
akarjuk két vállra fektetni a kapi 
talizmust, de játékszergátjai sem 
akarunk lenni az áradó holnapnak."

„Nem vagyunk kereszteslovagjai 
semmiféle izmusnak" „A haladás és 
józan fejlődés barázdáit akarjuk 
szántani." ,,A nemzet minden ré
tege szomjas lélekkel várja egy uj 
életnek kialakulását**  természetes, 
hogy eközben — pro és contra — 
különböző gyökértelen szélsőségek 
jelentkeznek. De amint nem lehet 
arról szó, hogy akár társadalmi, 
akár gazdasági szempontból máról- 
holnapra egy a jelen konstrukcióval 
ellentétes rend alakulhasson ki, ép- 
ugy elképzelhetetlen, hogy a mai 
gazdasági, társadalmi keresztmetszet 
évszázadokon át változatlanul ma
radjon.”

A fejlődő átalakulás és megfelelő 

átmenet szükségességét hirdeti s re 
méli, hogy az elvek és eszmék tár 
sadalmi és gazdasági harcaiban a 
keresztény etika győz.

A magyar gazdasági jövőt a me
zőgazdaság, ipar, hitel és kereske
delem szerves együttműködésével 
óhajtja biztosítani. Ellensége a köz
gazdasági demagógiának. A kapi
talizmust termelési szervezetnek és 
nem társadalmi formáuak fogja fel. 
Küzd vámszedőinek túlkapásai ellen, 
akik végeredményben épen a kapi 
talízmusnak a legnagyobb ellenségei.

Bukarestben lesz a kisantant Értekezlet.
Az értekezletre Benes és Pál régensherreg is leutazik.
Pál jugoszláv kormányzóherceg és 

Benes cseh köztársasági elnök jú
nius 6-án érkeznek Bukarestbe. 
Ugyanekkor tanácskozik Bukarest
ben a kisantant államok három kül 
ügyminisztere. Pál jugoszláv kor
mányzóherceg és Benes cseh köz-

Szép ünnepséggel tegnap áldozott 
Baja város hazafias közönsége a 
világháborúban elesett hős fiai 

emlékének.
Hazafias Öntudattal és komoly 

méltósággal tegnap emlékezett Baja 
város magyarsága a nagy világégés 
valamennyi nemzetének legfájóbb 
és legnemesebb ünnepéről, a hősök 
napjáról.

A középületeken, intézményeken 
a magyar színek mellett fekete 
zászló lengett, figyelmeztetve a nem
zeti gyász tragikumára.

Baja várost különösebben és mé 
lyebben érintette a magyar mementó, 
mert hiszen a déli végek e centru 
ma nagyon sok hős fiát áldozta a 
magyar ügyért, elszenvedte a szerb 
jármot és viseli még ma is a meg
csonkított vármegyének minden ba 
ját és keservét. Baja város közön
sége rétszeresen viselte a gyászt a 
Hősök vasárnapján, mely külsősé

: geiben is szép ünnepségben jutott 
I kifejezésre.

Már kora reggel a levente testű 
I letek zenés ébresztője jelezte az 

ünnepet. A templomokban a dél
előtt folyamán mindenütt kegyeletes 
gyászistentiszteletet tartottak. Dél 
előtt 10 órakor a ferenciek templo-

A komoly, tartalmas program a 
felelősségét átérző politikus megnyi” 
lalkozása ; minden sorát valamilyen 
operatőr gondos elővigyázatával irta 
meg; olyan operatőrnek a gondos
ságával, aki tudja, hogy egy félmi- 
liméter mellévágásával helyrehozha
tatlan sebeket üthet.

A lap foglalkozik a gazdasági élet 
minden jelenségeivel és mindenkinek 
a legmelegebben a figyelmébe ajánl
juk annál is inkáb■> mert 5 P ős egy 
évi előfizetési dijával a legolcsóbb 
szaklapok közé is tartozik.

társasági elnök résztvesz a junius 
8 iki ünnepségeken, juniuz 9 én pe
dig Turn Szeverinbe mennek Ká
roly királlyal együtt, ahol résztvesz- 
nek a II. Károly nevű hajó vizre- 
bocsátási ünnepségen.

mában, a kiscsávolyi, józsefvárosi, 
szentislváni, széntjánosi templomok
ban a református és evangélikus 
templomokban, délelőtt fél 11 óra
kor a belvárosi templomban és dél
előtt 11 órakor az izraelita temp
lomban volt kegyeletes gyászisten
tisztelet.

Reggel 8 órától délig a Szociális 
Misszió vezetésével a bajai hölgyek 
gyűjtést rendeztek a hősi sírok kar
bantartási költségeire.

Az esti ünnepség 7 órakor kez
dődött a Déry kertben. A hősök ha
talmas fehér emlékoszlopa két ol
dalán a nemzeti színeket és a vá
ros színeit viselő lobogókkal a ha
tásos megvilágításban igen megkapó 
kép volt.

Az emlékoszlop mellett a front-’ 
harcosról és vitézek állítottak dísz
őrséget.

Az ünnepségen a különböző ha
tóságok testületek a város és a 
megye törvényhatóságának vezetői 
iskolák egyesületek i ntézmények és 
nagyszámú közönség jelent meg. 
Valamennyi bajai templomban öt-
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Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAH BAJA
percig zugiak a harangok, majd a 
Bajai Daloskör hatásos,,Hiszekegy-e" 
után vitéz Kemény Zoltán magyar 
érzéssel szavalt. Az ünnepi beszé 
det vitéz Losonczy György mon 
dotta ; drámai képekben aposztro
fálva a magyar hősöket, akik éle
tükkel és hősiességükkel gyönyörű 
példát állítottak az utókornak.

Az ünnepségnek kiemelkedő ré
sze volt Szeremlei Lőrinc megrázó 
erejű szavalata. A tartalmas emlék
ünnepélyt a Bajai Daloskor a Him
nusz eléneklésével fejezte be. Ez 
utáu a helyőrség, a vitézek, a hadi
rokkantak, a frontharcosok, a rend 
őrség, a társadalmi egyesületek Baja 
és Bácsmegye törvényhatósága és 
Baja város közönsége nevében 
megkoszorúzták az emléket.

Megérdemelt siker 
jegyében folyt le 

a Liszt Ferenc-Kör zeneisko
lájának kétnapos növendék

hangversenye.
Minden zeneszerető embernek 

igaz örömére és gyönyörűségére 
szolgált az a növendéknivón már 
felülálló pompás hangverseny, mely
nek ajándékában két estén át ré
szesítette a bajai közönséget a Liszt 
Ferenc Kör zeneiskolája. A kitűnő 
bajai zeneiskola elsőrangú vezetés 
és irányítás mellett dolgozó kis nö
vendékei .sok ambíciót, szorgalmat, 
tudást mutatlak és nem egynek já
tékában már komoly ígéretes tehet
séget láttunk megcsillanni. A művé
szet csarnokának kis ajtónállóit szí
vesen és örömmel tapsolta meg a 
közönség és ez az önkénytelen és 
lelkes elismerés őszinte visszhangja 
volt a kedves hangverseny sikeré
nek.

A szerdai hangverseny kis játé 
kosait alább ismertetjük.

Alföldy József, Székely Judit, 
Brück Anna, Szemző István, Bog
nár József, Czigler Irén, ifj. Horváth 
Kálmán, Lestyán Erzsébet, Beleznay 
Ilona, Kont Irén, Tallósi László, 

Miklósy Emil, Bettelheim Imre, Rock- 
stroh Herta, Ács Miklós, Tímár Ág
nes, Aczél Lydia, Batkay Antal, 
Tallósi Dóra, Aszalós Zoltán, Fehér 
Anna, Mendler Mihály, Reiner Já
nos, Csorba Erzsébet, Reich Valéria.

A csütörtöki hangversenyen a kö 
vetkezők játszottak :

Tóth Erzsébet Balassa György, 
ifj. Kiss György, Bogner Magda, 
Volkmayer Ilona, Wittenberg Béla, 
ifj. Bernhart Sándor, Erdélyi Berta, 
Szvetnik Miklós, Hahn Magda, Reich 
Antónia, Stern György, Bettelheim

Hírek a nagybaracskai petícióról.
Erről semmi hir sincs. Híre

ket éppen a kisgazdapárt ter
jeszt és fantáziái. Mindenesetre 
örvendetesnek tartjuk, hogy a 
kisgazdapárt annyira fontos
nak tartja azt, hogy gróf Teleki 
János benn maradjon a parla
mentben, hogy kétféle kombi
nációt is talált ki arra az esetre, 
ha netalántán mégis átírnák a 
mandátumot dr. Mojzes Já
nosra. Azt írja, a kisgazdapárti 
újság, hogy dr. Marschall Fe
renc államtitkár lesz s akkor 
gróf Teleki János a jánoshal- 
mai kerületben lép fel ; vagy 
ha ez a kombináció nem men
ne, akkor dr. Alföldy Béla 
lenne az OTI vezérelnöke s 
akkor Bácsalmáson lépne fel

A tanítók.
A kultusztárca tárgyalásával 

kapcsolatban természetes, hogy 
a tanítókat több Ízben aposz
trofálták.

Az ellenzéki képviselők ki
fogásolták, hogy a tanítók po
litizálnak. Természetesen csak 
azokat, akik a Nép javára po
litizáltak. Azokról egy szót 
sem szóltak, akik az ellenzék 
javára politizálnak.

Mint valami rendkívüli dol

| Zsuzsa, Sándor András, Czigler Irén, 
| Reich Valéria, Palló József, Batkay 
I Magda, Eisenberg Ottó, Pápa Zsu

zsa, Búzás András, Rollberg Zsuzsa, 
Géczy Imre.

Nem tudunk elmenni a két hang
verseny mellett auélkül, hogy igazi 
meleg köszöntéssel ne forduljunk a 
művészi szépet és nemeset zászló
jára iró értékes zeneiskola működé 
se felé és ne állapítsuk meg, hogy 
a Liszt Ferenc Kör, mint minden
kor most is fényesen igazolta, hogy 
hivatása magast tán áll.

Teleki.
Mi nem értjük ezt a kom

binációt! Miért engedné át a 
nagybaracskai kerület másik 
kerületnek gróf Teleki Jánost, 
ha a kerület kisgazdapárti ér
zelmű polgársága is ennyire 
ismeri már gróf Teleki János 
kiváló közéleti egyéniségét ?

Mi egyéb hírekről nem tu
dunk ; csak azokról a termi
nusokról, amelyeket a kisgaz- 
dáék jó néhányszor elterjesz
tettek, hogy most már bizto
san meglesz a döntés.

A múlt héten már ökröket 
is vittek ki Nagybaracskára 
ökörsütés végett. Most nem 
tudjuk hizlalják-e vagv sová- 
nyitják az ökröket ?

got tüntetik fel az ellenzéki 
szónokok a tanítók politizálá
sát ; pedig akik a falusi életet 
ismerik és akik a politikával 
foglalkoztak, azok nagyon jól 
tudják, hogy amióta parla
menti élet van, a tanítók min
dig foglalkoztak politikával. 
Bármely politikai rendszert 
vegyünk, a szabadelvű kortól 
kezdve a koaliciós uralomig — 
mindig a politikai élet első 

vonalában voltak a tanítók ; 
ami igen természetes is, mert 
hiszen a tanítóság a falu éle
tének vezető eleme, mely épen 
hivatott arra, hogy az alkot
mányos életre elő nem készí
tett széles néprétegek politi 
zálását irányítsa.

Mindig hangoztattuk, hogy 
Nemzeti Egység szervezkedé
sében kevés a politika, sok
kal több abban a politikán 
felüli erkölcsi, szociális, kultu
rális és gazdasági tartalom. 
Azoknak a tanítóknak, akik 
a szervezet életében intenzi
vebben részt vettek, módjuk 
volt erről meggyőződni és 
épen ők az alkotmányos életre 
való nevelő munkának legér
tékesebb munkásai.

A Nemzeti Egység táborá
ban nemzeti épitő munka fo
lyik ; a szélsőséges demagógia 
és személyeskedő harcmodor 
napja leáldozott.

Hogy a széles néprétegek 
ben a nemzeti érzés, az egy
másra utaltság és a sorsközös
ség gondolata megerősödött, 
abban jelentékeny része van 
a Nemzeti Egység szevezetei- 
nek s azok keretében önzet
lenül működő tanítóságnak.

A titkos szavazás előesté
jén öntudatos, erős judiciumu, 
a gazdasági élet nagy törvény
szerűségeinek ismeretével biró 
választópolgársággal kell bír
nunk, hogy frázisok, bombasz- 
tók félre ne vezethessék.

500 köbcentimétere.,
KlOllV oldalkocsis motorke
rékpár. Várady érsek-ut 47. szám.

KRISZTMANN kályhás
Határ-u. 8. sz. alatti

(Nagymalommal szemben) 

háza (elköltözés miatt) eladó.
Ugyanott raktáron lévő 

cserépkályhák 
olcsó Áron kaphatók.

Minden múlandó,Hí ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan Járó férfi és női karórák 2 évi Jótállással már 6 pangótól,

brilliánáköveket a legmagasabb áron veszek.
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Harc az egyke 
ellen.

Nem újkeletű fakadás az a mé
lyen elszomorító jelenség, amit an
nál inkább is kemény birálat alá 
kell vennünk, mert az mélyen bele
vág nemzeti létünk gyökereibe.

Ha bármerre tekintünk szűk ha
tárainkon belül, láthatjuk azt, mi
lyen végzetszerü rögös utón kell 
vergődni azon szegény, de sokgyer
mekes családnak, akiknek nincs le
hetőségük arra, hogy csigamódra, 
saját házukban élhessék le amúgy 
is nyomorúságos életüket. A tehe
tetlen és szegény sokgyermekes csa
ládot valóságos bélpoklosként ke 
zeli a tehetős társadalom. Ahelyett, 
hogy mindenünnen kellő védelem
ben részesülne, verejtékes kálváriát 
kell járnia minden ügyes-bajos dol
gában, A sok gyermek tehát súlyos 
büntetésként nehezedik reá, mert 
akár lakás, állás vagy bármi után 
rohan, ami súlyos helyzetét meg
könnyítené, szemben találja magát 
a tehetős társadalom kihegyezett 
szuronyaival.

Ha tovább tekintünk, ugyan ki
nek szúrnak szemet az ilyen hang
zású felhívások : Gyermektelen há
zaspár vicének felvétetik, gyermek
telen házaspárt portásnak felveszünk, 
házmestert alkalmazunk, gyermek
telenek előnyben, stb. stb. Elő tör
vényeink, bár igen sok mindenre 
kiterjednek, ezt a súlyos dolgot nem 
érintik, nem veszik tudomásul, hogy 
az ilyen hírverés íajfentartásunk 
fáinak gyökereit rágja. Vagy az ilyen 
megbélyegző felhívás nem aztmondja, 
hogy te szegény ördög, ne nevelj 
gyermeket, mert akkor nem lehet 
reményed arra, hogy valahol egy 
biztonságos és nyugodlabb révben 
kiköthesd vihartól hányatott élet
hajódat. Elképzelhetjük, mennyi vi
harzó indulat, mennyi keserűség 
forr a sokgyermekes családapában, 
ha szemben találja magát az imént- 
jelzett felhívásokkal.

De most fordítsunk egyet a dol
gon, állitsuk szembe a lesújtó fel
hívásokat az egyke elleni küzde
lemmel, E két elv között egy mér
hetetlen szakadék áll, amit ép ész

szel áthidalni alig lehet, Amig az 
egyik a nemzetfentartó erőt akarja 
gyarapítani, addig a másik mélyen 
belevág annak gyökereibe. E mély
reható ellentétek mellett lehet-e 
kedvező sikert várni az egyke elleni 
küzdelemtől? Lehet-e megpuhitani 
a kemény háziúr szivét, a magas 
igényű lakó jóindulatát ahoz, hogy 
a lármás haddal megáldott család 
lakást kapjon ? Persze a kemény 
háziúr, a magasigényü lakó régen 
elfeledték, vagy taláu sohasem is 
voltak gyermekek.

Ha valahol, úgy a sokgyermekes 
családokon kellene a nemzetvédel
met kezdeni, de nem a mai, hanem 
ennél sokszorta hatásosabb eszkö
zökkel. Az igazi nemzetvédelemnek 
•zen az. utón kell megindulnia, mert 
csak az állam és társadalom együt
tes munkája vezethet el a megkí
vánt sikerhez. Nem vallana szégyent 
az, ha a sok gyermekes magyar 
családok védelmét, minden téren 
való támogatását Írott törvények 
biztosítanák. Ahol ninc9 gyermek, 
ott nincs jövő, tehát teljesen meddő 
akkor a jövőért való küzdelem.

K. V.

HÍREK.
— Izr. Istentisztelet. Sovuosz 

ünnepen az istentiszteletek a kö
vetkező időben tartatnak. Kedden 
délután fél 8 kor, szerdán délután 
egynegyed 8 kor, Sachrisz, szerdán 
reggel fél 7-kor, csütörtökön reggel 
egynegyed 7 kor, Muszaf szerdán és 
csütörtökön délelőtt 10 órakor. 
Mazkir csütörtökön a reggeli és a 
délelőtti Muszaf imánál.

— Szabadságon a polgármes
ter. Dr. Borbiró Ferenc Baja vátos 
polgármestere ma megkezdette nyári 
szabadságát. A polgármester négy 
hétig marad a hivatalától távol.

— Ma délután van a zárda 
tornaünnepélye. Vasárnapra hir
dette a bajai zárda polgári leány
iskolája és az osztó elemi évvégi 
tornaünnepélyét. A hősök ünnepsége 
miatt a sportbemutatót ma, hétfőn 
délután 5 órakor tartják az intézet 
udvarán.

Fej-, váll-és ágyékrheumánál, 
ischiásnál, idegfájdalmaknál, szag
gatásnál és zsábánál a terrnéseetes 
„Ferenc Józ«ef“ keserüviz rendkí
vül hasznos háziszer, mert korán 
reggel egy pohárral bevéve, az 
emésztőcsatornát alaposan kitisztítja 
és méregteleniti. Egyetemi kliniká
kon szerzett tapasztalatok tanúsít
ják, hogy a valódi Ferenc József 
viz gyors, biztos és kellemes hatása 
hugysavfelhalmozódásnál és kösz- 
vényrohamoknál is kiválóan érvé
nyesül.

— Bajára jön Alapi Nándor 
Országos Kamaraszínháza. Pün
kösdre, vagy junius 3 án megkezdi 
14 napos bajai vendégszereplését 
Alapi Nándor Országos Kamara
színháza. Révész Emil titkár az en
gedély iránti lépéseket megtette. A 
bérletelőjegyzés megkezdődött és 
tekintettel a társulat művészi nivó 
jára nem kétséges, hogy a közönség 
is szívesen és örömmel fogadja Alapi 
Nándor vendégszerereplését.

— Pénztárosnál állásra vállalko
zik egy fiatal jómegjelenésü leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

— Trafikkezelőnőnek elmenne 
polgárit végzett jómodoru fialni le 
ány. Cim a kiadóban.

Laptulajdonos:
Or. KM ÉZV LSk.U.

URÁNIA
1935. május hő 16-án,
1935. május hó 27-án,
1935. május hó 28-án,

A legnagyobb sikerű filmkülönlegesség!

Örvény
(Asszony az örvényben.)

A bpesti Fórum állandó táblás házai 
bizonyítják az ez évi legnagyobb filmsikert

Csak tizenhat éven felülieknek.

Főszereplők:
Jeanne Boitel 
Jean Galland 
Maurice Maillot

Híradó.

SPORT.
Pünkösd vasárnap: A nagy
kanizsai Zrinyi T. E. aloszt.

döntöt játszik a BSE-vel.
A Nagykanizsai Zrínyi T. E csa- 

pala tegnap utolsó mérkőzését ját
szotta Dombóváron és azt biztosan 
nyerve 4:2 arányban a pécsi al
osztály bajnoka lett. Mint ilyen, a 
„Délnyugati Bajnokság" ér t két 
döntő mérkőzési fog játszani a ba
jai alosztály idei bajnokával a BSE- 
vel.

Az első mérkőzés Baján Pünkösd 
vasárnapján, a második junius 7- 
én Nagykanizsán kerül lebonyolítás
ra. A sporttársadalom körében az 
NZTE szereplése nagy érdeklődésre 
talál.

— Harmadik lett Budapesten a 
Bajai Evezős Egyesület. Tegnap, 
24 én Budapeslen tartott országos 
versenyen a Bajai Evezős Egyesü
let kormányos nélküli kettőspáreve- 
zős hajója, melyben Mamusich La
jos és Vincze Andor eveztek, nehéz 
versenyben 3-ik lelt. Mamusichnak 
és Vinciének ez első dublóvarsenye 
volt, további szereplésük komoly 
reményekre jogosít fel, annál is 
inkább, mivel a rendezőség súlyos 
mulasztása folytán verseny közben 
500 méternél a vezető bajai kettőst 
egy versenyen kívüli nyolcas aka
dályozta és az emiatti botrány foly
tán csak remek hajrával tudlak az 
utolsó helyről feljönni.

I Az Ajtra Biztosító R. T. |
(Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazloni, H 
Olasz Állami Biztoiitö Intézet, magyarortzági |

leányvállalatának) B

bajai főügynöksége. a
Baja, Haynald-utca 19. a

I Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, gj 
szavatossági-, autó-, élet- és a 

járadékbiztosításokat. i



Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között. 

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 71’ ii Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 8™ Gara községháza 1340

24 82° Csátalja községháza 132°

25 825 Csátalja vasútállomás 13'5

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. 1 1225

48 925
y

érk. Mohács dunapart j
II 
nd. 1215

7-től.
esetleges

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSATALJA 70.

g NAGY VÁLASZTÉKBAN

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-iap 
Favence (csempe) 
Mettiach-lap
Kutgvürű 
Cementcsövek
Cementvályuk

CŰ 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Uttökös fehér cem. ! 
Elszigetelő lemez .

Kátránypspir és minden más építőanyag
LEGiUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut ét Társa BAJA Telefonul60°

A Máw. menetrend május 15-töí:

r

Érkezés Honnan? Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

74 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

74 09 Ujdombovár !4 26 Bátaszék, Ujdomhová

76 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

78 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Z8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

78 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs. 

Bátaszék rs 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

08 Bpest, Sárbogárd 23 19
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapeat

NrwMtolt Bakosek 6. Goldberger

CUKORBETEGEKNEK 
TRESFARIN

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

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

Szeremlei-u. 83, sz. és Kakas u, 1 s-z. 
külön elválasztott ház 

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele OiOklakts.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnál vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

S Szénkereskedeimi
V EK I E > Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vadonban bármely állomásra és t unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

május 25-tél junius 1-ig 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

BakanekGoldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek4ere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

iban Baia.


