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Mindenki őrszem.
Olyan kevesen vagyunk az 

európai embertengerben, hogy 
minden egyes embert meg kell 
becsülnünk, aki hü az emberi 
gondolathoz, Minden kicsi 
kunyhót, mely künn szerény
kedik valahol a homokbuckák 
sovány világában számon kell 
tartanunk.

Ott kell állnunk minden 
munkás, napszámos mellett s 
amikor komoly arccal átveszi 
a szerény napszámot, igye
kezzünk néhány jó szóval biz
tatni, erősíteni hitét ; arcának 
komor redőit elsimítani.

De ne feledkezzünk el arról 
sem, hogy nemcsak a megél
hetés gondja teszi komorrá a 
lelkeket, hunem számoljunk 
azzal a ténnyel is, hogy a 
germán és szláv eszmeáramla
tok átszivárognak a határokon 
és rombolólag hatnak a ke
délyekre.

A faji kérdéseket nagyon 
óvatosan kezeljük. Nagyon éles 
borotva ez a kérdés, mely a 
hozzá nem értő egyén, vagy 
épen gyermek kezében veszé
lyes sebeket ejthet.

Politikai gyermekcipőben 
járnak azok, akik állandóan a 
fajtájukat emlegetik s ez által 
épen a nemzetiségek leikéből 
váltják ki reakcióként a ki
sebbségi öntudatot.

Különösen óvatosan kell 
kezelni a kérdést azokon a 
helyeken, ahol vegyes a la
kosság.

Társadalmi összejövetelek 
sűrűn adnak alkalmat megfi
gyelésekre ; alig van összejö
vetel, ahol a kisebbségi kér
dés szóba ne kerülne ; de a 
magán érintkezések során is 
keresik az alkalmat, hogy ki
sebbségi igényeikről szóljanak.

Nagy erősségünk a Hóman- 
féle iskolatörvény, az ezeréves 
államfentartó politikai bölcses
ség modern kikristályosodása 
és alkalmas arr.a, hogy a ki
sebbségi nyugtalanságokat — 
amennyiben lehet — levezesse.

Baja város mint kulturcent- 
tum erős fókusza a nemzeti 
érzésnek, de nem elég erősek 
az iskolán kívüli kapcsolatok 

közte és a megye nemzetiségi 
községei között.

Az egész város polgárságát 
át kell, hogy hassa a felelősség 
érzése ; a hétköznapi munka 
fáradalmai nem tehetnek ben
nünket közömbösekké ezzel a 
nagy horderejű kérdéssel szem
ben.

Holnap megbeszélést tartanak az egye
sületek a bajai tiltakozó gyűlés ügyében

Holnap, szerdán este a ba
jai társadalmi egyesületek el
nökei együttes megbeszélést 
tartanak a trianoni gyászos 
évforduló ellen tiltakozó ün
nepély rendező bizottságával. 
A megbeszélésnek fontos tárgya 
van, mert a revíziós törekvé
seket megfojtó 25 francia bé-

Meglepetésekkel szolgált a reálgimnázium 
tornacsapatának nagyszerű teljesítménye.

Talán soha nem fordult a bajai 
közönség olyan határtalan érdeklő
déssel a Ciszterci Rend bajai III. 
Bélu reálgimnáziumának sportbemu- 
tatója felé, mint az a mostani tor 
naünnepségnél volt tapasztalható, 
amikor egyúttal a testnevelési főis
kola tehetsége,?, tanítványának h 
gimnázium fiatal uj tornatanárának 
a bemutatkozója is volt. Hegy ez a 
„premier" Szabó József tanár és 
a gimnázium sportéletében is for
dulópont, azt a gimnázium hívei 
nemcsak meglepetéssel, de jóleső 
örömmel is állapították meg, mert 
az eredmények igen igen jók voltak.

A szép tprnabemutató előtt 
Szabó József tanár pár kö- 
ezönlő szót mondott, jelentve, hogy 
ez az ünnepség nemcsak Baján, de 
tanári, minőségében is az első tor 
navizsga.

A többiről már az eredmények 
beszéltek. Kiemelkedő esemény volt 
a felső osztályok inazgásos szabad 
gyakorlata., apely úgy volt megkon- 
s.tíuálya, hogy öt percen át . a diá 
kok testük minden részét mozgatták. 
A nyolc évfolyam együttes szabad
gyakorlatai is szépek, fegyelmesettek, 
egyöntetűek voltak. Sikert aratott 
a játékos lornabemutató is. A tanár

Mindenki őrszem 1 
Legyen mindenki ott, 

él és dolgozik, áldozatkész 
munkása a szociális igazság
nak ; de legven figyelő őrszeme 
a nemzeti gondolatnak is, fel- 
világositója a jóhiszemű té
velygőknek ; öntudatos védel
mezője az ezeréves nemzeti 
öntudatnak.

ahol

Helle István.

ketervről lesz szó.
Baja város közönsége junius 

3-án este tiltakozó nagygyű
lésre készül.

A tiltakozó gyűlésnek im
pozáns nagy programja lesz, 
melynek részletei, valamint 
pontos ideje felöl ugyancsak 

| holnap döntenek.

egy kézintésére a háromszáz diák 
nagy huj-huj hajrával kipirult arccal, 
játékos izgalommal beront a pályára : 
második kézintésre a háromszáz 
gyerek mozdulatlanul megáll, har
madik intés és abban a pillanatban 
már játszanak.

Ezenát is láthattuk, hogy a já
ték milyen jó nevelő erő s mennyire 
megfér a^fegyelemmel.
, Nagy érdeklődést váltott ki egy 
egészen cégszerű kosárlabda játék.

A gimnázium az első vidéki inté
zet, ahol ez a kosárlabda bemutató 
szerepelt; a hozzávaló állványra.*280  
pengőt áldoztak. A játék a VII. és 
VIII. osztályok között folyt lg. Ered
mény 13 : 6 a VII. javára. • Általá
ban a VII esőknek kedvezett e sze1- 
rencse a futballmérkőzésben isS;l<-.rfe 
győztek a Vili, osatály ellenében. 
Az. atlétika is meglepetésekkel szol
gált. A gátfutás után a magasugrás 
szolgált szenzációval Ruhl V H 
160 centit ugrott. A 10Q m.. 4 
tást Vágvölgyi nyeriáj 
pen dolgozó I. és II. 
csapatában igéretesJgbfV<th*Uég  
elsős kisdiák : Friedrich sI^or^ékj.A- 
főaltrakcié talán njégi>,.a .n«Mb'ar 
sétapalotás volt.

Az ünnepség "víjin ■■■ TeKRl I

Ányos igazgató szép beszédben meg
köszönte Szabó József tanár 
munkáját s azt az elvi jelentőségű 
kijelentést szögezte le a plénum 
előtt, hogy a testnevelésről, — me
lyet idáig sokan mint alárendelt
szerű tantárgyat kezeltek, — most 
látja, hogy teljesen egyenrangú a 
szellemi tantárgyakkal.

Az ünnepély végén a diákok nagy 
rózsacsokrot nyújtottak át tanáruk
nak.

Háromszáztizenhat 
pengőt gyűjtöttek a 
bajai női egyesületek 
Hősök Vasárnapján.

Hősök vasárnapján a bajai női 
egyesületek gyűjtést rendeztek a 
bajai hősi sírok karbantartási költf 
ségeire. A gyűjtés reggel 8 órától 
déli 1 óráig tartott. A hét egyesület 
gyűjtési eredménye a köve 
Szoc. Missziótárs. 
Mansz 
Izr. nőegylet 
Loránlffy egylet. 
Evangélikus hölgyek 
Tiszti hölgyek 
Kath. női Egyesülés 
Kereskedelmi isk. tanárnői 
ízt. Margit Leányklub

összesen : 315 96 P.

p

?
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Súlyos szerencsétlen
rég történt egy bajai 

ipari üzemben.
Tegnap délután súlyos sze

rencsétlenség játszódott le Ba
ján a Szieberth-féle bőrfeldol
gozó. üzemben, ,

Itt volt alkalmazásban' Lié> 
bér Erzsébet bajai leány, aki 
munka közben fétffíéfft ál 
váiíyra;:hogysfegy■ < bőrköteti 
lehóiáö'n. Lfébér -Erzsébet v;Vii eB lehozzon. Liebér exzsebet ví 

s&fiv ‘ tedfogyan mégttígdtl, az állván 

éh 1kícllftoFWR $a leópy hai osztály- lórha- g05 sikoltással a földrezuhan
Olyan fizéreáfiátf^nül esett 1 
|Í0gV á tóba Is a karja 
(orKtf, Igen sulyös állapotbi 
hitték a kórházba. -.rassa

is e
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

cikkek
nagy választékban

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Szentiványi Béla 
búcsúja Bajától.

Szentiványi Béla, ki augusztus 
hó 15 ével Budapestre szerződött, 
junius hó 13 án rendezi bucsuelő- 
adását a Nemzeti Szálló nagyter
mében. Színre kerül Tolsztoj világ
hírű színmüve a Kreutzer szonáta. 
Laura szerepében Szentiványi fele 
■égé Sz. S.^lgó Ilona búcsúzik a 
bajai közönségtől, kinek művésze
tében már régen gyönyörködhettünk. 
A Kreutzer szonáta beli szerepek a 
müvészpárnak parádés szerepei és 
igy eéY maradandó^éhnénnyel bú
csúznak el Szenliványiék a bajai 
közönségtől.

A bajai közönség szívesen em
lékszik vissza Sxenliványiák művé 
szí sikereire és arra, hogy Szent
iványi mindenkor mindent elköve
tett azért, hogy nekünk kulturális 
szórakozást nyújtson. Emlékezzünk 
kilenc esztendő előltre, mikor Szent- 
iványiék az Alapi féle Kamara Szín 
házzal jöttél először Bajára és mint 
a társulat oszlopos tagjai egyszerre 
meghódították a közönséget.

Nyolc év előtt már Szentiványi a 
saját Kamara társulatával látogatott 
el hozzánk és a Faust, Képzelt be
teg, Három testőr, Liliomfi, Haza
járó lélek és a többi klasszikus elő
adásokkal valóban kuliurát hozott 
Bajára. Országos kőrútján minden 
esztindőben ellátogatott hozzánk és 
igazgatásának utolsó esztendejében, 
mikor az ,,Avante garde“ előadá
sait mutatta be, letelepedett itt. Itt 
ünnepelte társulatával az 1000 ik 
előadását is a ,,Krétakör" bemuta
tásával és még ma is magunk előtt 
látjuk ,,Hajlong" szerepében felesé
gét, kiben egy nagy és őszinte mű
vésznőt ismertünk meg.

Szentiványi mint nagy idealista 
itt akarta megvalósítani az egész 
vidéki színészet érdekében elgon
dolt tervét az „állandó bajai szín
házat." Hogy ez nem sikerült, nem 
rajta múlott. Majd a ..Jédermann, 
Columbus, Passió, Üzen a Bácska" 
és sok más nagyszabású előadások 

rendezésével tette nevét népszerűvé 
Baján olyannyira, hogy egy egy na- 
gyobbszabásu előadást Szentiványi 
nélkül már el sem tudtunk képzelni. 
Felekezeti és politikai szempontok 
soha nem érdekelték és a Katolikus 
Egyesülés előadásait ugyanolyan lel

Érettségi vizsgálatok a bajai 
iskolákban.

A bajai középiskolákban részben 
már elkezdődtek, részben ezután 
lesznek az érettségi vizsgálatok.

A reálgimnáziumban a szóbeli 
érettségi vizsgálatok junius 12, 13, 
15 és 16 ik napjain lesznek. Érett
ségi biztosok : dr. Kiss Albin főigaz 
gató, a Ciszterci Rend és dr. Koch 
Nándor a kultuszminiszter kikülde
tésében.

A Papp Váry Elemérné IV. évfo 
lyamu női felsőkereskedelmi iskolá 
bán 18 növendék elöroláthatóan ju
nius 9—10 napjaiban érettségiz. Az 
osztály vizsgán valamennyi növendék 
kitűnő eredményt ért el. Érettségi

Nyolc hónapi börtönre ítélte a törvényszék 
a sarai kőművest, aki a mulatós után 

leütötte és kirabolta társát.
Petrovácz Gyula garai kő

műves április 16-án együtt 
mulatott Baján Molnár József 
monostori gazdával a Pestalits- 
féle vendéglőben. Molnárnál 
pénz volt s igy végigjárták a 
vendéglőket. Az egyik ven

Csütörtökön üdvözli a bajai és bácsmegyei 
orvosi kar, a vitézzé avatott dr. (Márcz) 

Mezödy Jakabot.
Dr. vitéz (Márz) Meződy Ja

kab közkórházi főorvost a kor
mányzó a bácskai és bajai vi
tézekkel vasárnap avatta fel. 
A közkórház népszerű és te
kintélyes főorvosát ez alka
lommal a bajai és bácsmegyei 

kesedéssel és művészettel rendezte 
meg, mint az Izr. Nőegyletét. Lég 
Utóbbi müve, melyet fáradságos 
munkával dr. Gondán Feliciánnal a 
lelkes kulturemberrel egyetemben 
szervezett mtg a „Baja Bácskai 
Közművelődési Egyesület" volt.

biztos : Barcza József a kecskeméti 
kereskedelmi iskola igazgatója, a 
kereskedelmi és közlekedésügyi mi
nisztérium kiküldetésében.

A Türr István IV. évfolyamú fiú 
felsőkereskedelmi iskolában az érett
ségi vizsgálatokat előreláthatóan jú
nius 12, 13-án tartják meg. Érett 
ségire megy 19 diák. Érettségi 
biztos: dr. Andreich Jenő közgaz
dasági egyetemi magántanár.

Az érseki tanitónőképzőben va
lamint az állami tanitóképzőintézet- 
ben a képesítők idejét még nem 
állapították meg.

déglőben hajnaltájban Petro
vácz leütötte Molnárt s a pén
zét — kb. 32 pengőt — elra
bolta. Petrováczot rablás bün
tette miatt a törvényszék 8 
hónapi börtönre ítélte. Az 
ítélet nem jogerős.

orvosi kar meleg ünnepelte- 
tésben akarja részesíteni. A 
bankett, illetve ünnepély csü
törtökön este a Nemzetiben 
lesz. Az üdvözlő beszédet dr. 
vitéz Zákány Andor bajai 
tisztifőorvos mondja.

Alapi Nándor 
Kamaraszínháza 

Baján.
Már jelentettük, hogy Alapi Nán

dor Kamaraszintársulata Bajára jön. 
Előadásait pünkösd előtti szombat 
este már megkezdi.

A társulat csupa elsőrendű, ki
próbált fiatal erőkből, áll kiknekjava 
része már a budapesti színházak
ban is játszott.

A társulat hét férfi és hét nő tag
ból áll.

Műsora kizárólag klasszikus kül
földi és magyar színdarabokból áll. 
Tekintettel a közönség mai megvál
tozott szegemére, mely a nehéz 
problémák helyeit, a könnyebb szó
rakoztató elemeket keresi a színház
ban, a társulat a nehéz műfajokat 
lehetőleg mellőzi.

Játszani fogják Ibszent, Schawt, 
Herhardt, Haupt mafut; a magya
rok közül Herczeg Ferenctől a Kék 
Ruhát ; Molnár Ferenctől a Vígszín
házban nagy sihert aratott: Nagy 
szerelmet; Hunyadi Sándortól a Lo- 
vagias ügyet stb.

A színésznők között találjuk Nagy 
Klára drámai színművésznőt, Sze
gedi Edilh drámai szendét, Pór Irént, 
Révész Nellit, Révész. Emil titkár 
bajai földink kiváló müvésznőleá- 
nyát; a férfiak között Hortobágyi 
Artúr helyettes igazgatót, jellemszi- 
nészt, kitűnő komikust, a pozsonyi 
színház volt rendezőjét. Ihász László 
jóveretü művészt, néhai Ihász 
László híres színész fiát, Fellegi Ist
vánt, Mohácsi Lajost, kik mind ki
tűnő erősségei a kamarai együttes
nek.

A társulat tartja régi jó hírnevét 
s ha lehet, még emeli is a művészi 
nívót.

Reméljük az ügybuzgó titkárnak : 
Révész Emilnek sikerül megfelelő 
számú bérlőt gyűjteni. Kitűnő üz
leti érzékére vall, hogy tisztviselők
nél a hónapvégi gazdasági helyzetre 
való tekintettel lehetségessé teszi, 
hogy a bérletjegyeket elseje után 
fizethessék.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet ktráiyiié-u«a 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosaorankotfóst pontatlanul jóró órójával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Petitem járt férfi és *«l  kerérék 2 évi |étéfiés*il  mér 6 pea«*<4U

és bnttmnmkövUcet a UfrM^aabb áron v«M«k.
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I Az Altra Biztosító R.T. | 
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, Á 
Olasz Állami Biztositö Intézet, magyarországi

í leányvállalatának) jj

bajai főügynöksége. H
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

Jó alkalomul kínálkozik az éjfél 
kor Bácsalmás és Bálaszék felé in

Lángban áll Palesztina.
Általános összeütközések Jeruzsálemben.

Egész Palesztina lázban van. Sza
kadatlanul folytatódnak a zavargá
sok, lövöldözések, gyújtogatások és 
bombavetések, a hatóságok pedig 
szinte tehetetlenek a merénylőkkel 
szemben.

Názáret közelében megtámadlak 
a rendőrséget is, amely kénytelen 
volt a fegyverét használni. Termé
szetesen a kommunisták igyekeztek 
kihasználni a zavaros helyzetet a 
maguk javára. Mindenféle gyujto-

A legközelebbi napokban döntés várható 
a Phönix ügyben.

A Phőnix Biztosító Társaság ügyé
nek likvidálása még folyamatban 
van és ez ügyben úgyszólván heten 
ként vannak megbeszélések a pénz
ügyminisztériumban. Egyelőre még 
nem alakult ki a végleges megoldás 
módja, különböző lehetőségek me
rültek fel a Phőnix biztosítási slock- 
jának átvételére vonatkozólag, hogy

HÍREK
— Kedvezményes utazás Sze

gedre. A május 31-én kezdődő, 
junius 11-ig tartó VIII. Szegedi 
Ipari Vásárra 50 százalékos vasúti 
kedvezménnyel lehet Szegedre utazni. 
Ezenkívül a Mávaut is kedvezményt 
adott a Szegedi Ipari Vásárra uta
zóknak. Csongrádról a menettérti 
jegy 5 pengő. A kedvezményes áru 
menettérti jegyet május 29 tői juni
us 12-ig. A vasúti kedvezmény má

28-tól  junius 11-ig érvényes a 
Szegedre utazásra, mig a visszauta
zásra május 31-től junius 13 ig.

— Ellopták a kerékpárját. Ar- 
nold János feljelentést tett a rend 
őrségen, mert 25-én délután isme
retlen tettes bátyja tulajdonát képe 
•ző kerékpárját ellopta. 

duló vonatokra tekintettel az arra 
lakók színházba való invitálására.

g Jósokra és nyugtalanság keltésére 
törekszenek. Jeruzsálemben vasár
nap az arabok és az angol katona
ság között összetűzésre került sor, 
A formális utcai harcok nyomán 
több halálos sebesülés történt. Az 
angol főbiztos újabb csapatösszevo
nást és megerősítést kért, főképen 
pedig nagyszámú repülőgépet. A 
rendőrség állandó harci készültség
ben van a katonasággal karöltve.

a Phőnix személyzetéből mennyit 
tartanak meg és hogy már junius 
elsején történjenek e meg a felmen
tések.

A tárgyalások egyébként már 
annyira előrehaladott stádiumban 
vannak, hogy a legközelebbi napok
ban döntés várható a PhŐDÍx ügy
ben.

— A gyomorfájás, gyomornyo
más, bélsárpangás, alhasi vérbőség, 
nagyfokú erjedés, rossz emésztés, 
fehér nyelvlepedék kábultság, fülzu- 
gás, halvány arcszin, migrén, ked
vellenség a természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz haszná
lata által igen sok esetben hamaro
san elmúlik.

— A Zárda iskolák tegnapi tor
naünnepélyéről holnap közlünk rész
letes beszámolót.

— Rendőrhatósági engedély 
kell a fegyvertartáshoz. A rend
őrség közhírré lesei, hogy minden 
olyan légfegyver (légpisztoly), továb
bá riasztó és gázpisztoly, amelynek 
lövedéke as ember testi épségére, 
illetve egészségére komoly veszélyt 
jelent, csak rendőrhatósági engedély- 
lyel tartható, viselhető és vásárol
ható. Akinek ilyen fegyver (pisztoly) 
rendőrhatósági engedély nélkül van 

birtokában, köteles annak tartására 
és viselésére legkésőbb 60 napon 
belül engedélyt kérni. Nem szüksé- 
g s engedély a kifejezetten játéklég 
fegyverekre (pisztolyokra) és az 
olyan riasztó pisztolyokra, amelyek 
az ember egészségére, vagy testi 
épségére káros hatással nincsenek.

— Az arcbőrt elcsúfító számos 
tlsztátalanság, mint gyulladásos 
pirosságok, pörsenések és pattaná
sok, amelyek elégtelen emésztés kö
vetkeztében támadnak, a természet
adta „Ferenc József**  keserüviz 
használata által — reggelenként fél 
pohárral — rövidesen eltűnnek.

— Pénztárosnői állásra vállalko
zik egy fiatal jómsgjelenésü leány 
4 polgári végzettséggel. Cím a kia
dóban.

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

EBstdidA 500 köbcentiméteres, 
tiCiUU oldalkocsis motorke
rékpár. Várady érsek ut 47. szám.

KRISZTMANN kályhás
Halár-u. 8. sz. alatti

(Nagymalommal szemben) 
háza (elköltözés miatt) eladó.

Ugyanott raktáron lévő 

cserépkályhák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK,

URÁNIA
1935. májas hó 2S-án,
1935. május hó 27-én,
1935. május hő 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.
Végre egy komoly 
akció az uszósport 

érdekében.
Épü! a Bajai Sport Egyesület 
33 méteres versenypályája.

A Kamarásduna eliszapodása foly
tán előállott 10 éves kényszerű stag
nálás után, amelyet csak itt olt sza
kított meg közben egy-®gy szárny
próbálgatás, végre komoly mederbe 
terelődött a versenyuszás ügye.

A BSE agilis vezetősége utánjá
rást, munkát és fáradságot nem ki
méivé, keresztülviszi régi kedvenc 
tervét : részben a Magyar Úszó 
Szövetségtől kapott segélyből, rész
ben saját pénzéből 1600 pengős be
fektetéssel 33 méteres versenypályát 
építtet. A hónap végére elkészülő 
uszópályát — amiként a tavalyi 
ideiglenes pályát is — az ingyen
uszodával szemben a csatorna ele
jén helyezik el.

Az állandó uszópálya létesítésé
vel reméljük, újból fejlődésnek in
dul uszósportunk, amely egy jó év
tizeddel ezelőtt városunknak sok 
dicsőséget és a BSE-nek az uszó
sport terén komoly hírnevet szer
zett.

1 .aptulajdonoa:
«». KNÉZY LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

1
Km 1 Állomások 2

0 715 ir <*•  Bácsbokod vasútállomás rk. 1425

3 7” Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 7“ Gara vasútállomás 1345
16 goo Gara községháza 1340
24 830 Csátalja községháza 1320
25 8» Csátalja vasútállomás 1315
28 8” Nagybaracska piactér 1305
29 8<o Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 12<o

39 910 Mohácsi iskola f. rn. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart j id. 1215

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

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat 
csÁraua ró.

w Egyszerű cementlap 
I* Díszes

Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-iap

Kutgyiirü 
Cementcsövek

SCementvá'yuk
Kátrán1

® NAGY VÁLASZTÉKBAN

5
oq

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Uitököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

A Máv. menetrend május 15-től:

lek é> Goidberger

Érkezés Honnan? Inc ulás 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 3 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 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

76 47 Pécs, Bálaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

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

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

78 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalai 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 19
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

CUKORBITIMKNIK
TRESFAR IN

kenyér, metélttészták, kétszersültek, te&sdtemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő 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 sz. 
külön elválasztott ház 

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele Stőklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművaanél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

If É O T K ff Szánkaretkedeimi 
W E Bt I E 3 Részvénytársaság 

Bajai fiókja. Ferencieh-tare 2. Telefon; 81.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben b ázho z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

május 25-tól junius 1-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógy szertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek é< Goidberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Baia.


