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FERENCIEK-TERE 2. SZÁM
Felelői ixerkeaxtő és telelői kiadó i ELŐFIZETÉSI LEM!

0 r. K N É Z V LEHEL
Helyben negyedévre 

Helyben egy hónapra .
6 peeft
2

Nepgondok!
Bámulatos, hogy mennyire fáj a 

Nép feje — í. csáklyásoknak I
Általában kedvenc témája az el

lenzéki lapoknak a Nemzeti Egység 
szervezkedése és belső pártélele; 
legyünk egyébként tárgyilagosak és 
ismerjük el, hogy ez a párltaktika 
meglehetősen kölcsönös, mert a 
Nemzeti Egységhez tartozó lapok is 
lehozták annak a hét kisgazdapárti 
képviselőnek a memorandumát, akik 
igen erős kritikát gyakoroltak Eck
hardt Tibor politikája felett főként 
azt nehezményezvén, hogy a párt
vezér nem gyakorolta alkotmányo
san a pártvezéri jogokat, hanem ön
kényesen szabta meg a követendő 
politikai irányt.

Eckhardt Tibor indiscreciót em
legetett s még most sem zárultak le 
annak a belső vizsgálatnak aktái, 
mely ki akarja deríteni, hogy kinek 
a révén került a lapokba a hét. 
ellenzéki képviselő memoranduma ?

Most a 8 Örai Újság foglalkozik 
hosszú cikkben a Nemzeti Egység 
országos szervezetével s megkísérli 
ugyanazokat a vádakat, amelyeket 
a kisgazdapárti elégedetlenkedő kép
viselők memorandumba foglaltak, a 
Nemzeti Egység vezetőségével szem 
ben is hangoztatni.

A copia azonban igen gyenge, 
rossz és erőtlen. Alig lehet párt
szervezetet elképzelni, mely alkot
mányát tökéletesebben kiépítette 
volna, mint a Nemzeti Egység pártja.

Néhány hét múlva lesz három 
esztendeje annak, hogy a párt szer 
vezkedése pontosan előirt formák 
szerint megindult s azóta a képvi
selőválasztáson, törvényhatósági vá
lasztásokon, Oti választáson s igen 
sok társadalmi s rokon vonatkozású 
közéleti megmozdulásnál érvényes! 
tette erejét; de hatalmas munkát 
végzett a széles néprétegek alkot
mányos életre nevelése terén is; ma
radandó nyomokat hagyott a nem
zeti érzés, továbbá az egymásra 
utaltság és sorsközösségi érzésnek 
erősítése, tudatosítása körül.

Most, amikor a történelmi sors
forduló válságos perceiben a gaz 
dasági nyomorúság vámszedői szél 
Bőséges bujlogatással igyekeznek el
lentéteket szítani s a zavarosban 
halászni ; amikor rclytélyes kezek 
eddig ismeretlen, de szemmel látha
tóan egyforrásból fakadó irányítás

sal bujtogafják a nemzetiségeket — 
pártokon felül álló erkölcsi értéket 
jelent az a sziszifusi munka, melyet 
az országos pártszervezet egységes 
és céltudatos irányítás mellett há
romezer kétszáz faluban végez a 
nemzeti gondolat és felelősségérzés 
megerősítése terén.'

Nagy erőpróba várhat ránk, a 
nagy erőpróba nem támaszkodhat 
lelketlen tömegek nyers erejére, 
hanem erkölcsileg vértezett, minden 
áldozatra kész, önfegyelmezett tö

A lengyel külügyminiszter 
ma Belgrádba utazott.

Nagy jelentőségű esemény ' 
színtere lesz néhány napon át i 
Belgrád. A lengyel külügymi
niszter Belgrádba utazott, hogy 
ott Lengyelország és Magyar
ország viszonyáról, a népszö
vetség reformjáról és Jugo- 

, szláviénak egy harmadik ál- 
• Iámhoz való „viszonyáról" tár- 
! gyaljon.

A látogatásról kiadott hiva- 
■ talos kommüniké szól erről a 

„harmadik" államról. Azt hisz- 
szük, nem nehéz kitalálni, hogy 
ez a „harmadik" állam csak 
Magyarország lehet.

A lengyel külügyminiszter 
arra vállalkozott, hogy abban 

| az esetben igyekszik Jugo
szláviára hatást gyakorolni, 
„ha lehetősége kínálkozik an
nak, hogy kiegyenlitse azokat 
az ellentéteket, amelyek ma 
még Jugoszlávia és egy har
madik állam között mutat
koznak."

Reméljük, hogy Belgrádban 
a józan belátás kerekedett fe
lül s a maga biztonsága de 
Európa békéje érdekében is 
hajlani fog a lengyel tanácsra.

A kissé dodonai modorban 
fogalmazott hivatalos közle
mény tág teret ad a fantáziá
nak; de a józan mérséklet is

Az intézeti magyar ruha térhódítása 
a zárdaiskolák látványos tornaünnepélyén.

A zárda iskolák évről-évre több 
újat és látványosságot szolgáltató 
tornaünnepségei Borában is nagyon 

megek erkölcsi energiájára.
Zajtalan, személytelen, görögtüzes 

külsőségekkel nem járó munka 
folyik itt, melynek kevés a külső 
dicsősége, de annál több a munka- 
terhe s annál nagyobb a felelőssége.

Ne fájjon a csáklyásoknak a feje : 
a Nemzeti Egység központja fárad 
hatatlan energiával irányítja a szer
vezet munkáját egyre lendületesebb 
tempóval készíti elő a« uj korszel
lem kialakulását és győzelmét.

kell, hogy olyan változásokat 
hozzon, melyek lehetővé te
szik Magyarország boldogulá
sát.

Egy nagyon jól elgondolt 
külpolitikai akció kontúrjai 
bontakoznak ki előttünk, mely
nek látható elemei a lengyel 
külügyminiszter belgrádi és 
Hómann Bálint közoktatásügyi 
miniszter berlini látogatása.

Ebben a külügyi akcióban 
egy sajnálatos momentum van 
s ez Gömbös Gyula miniszter
elnök kényszerű távolmaradá
sa; reméljük, hogy egészségi 
állapota helyreáll, hogy a meg
indult külpolitikai koncepció 
befejezésében már közvetlenül 
részt vehet.

Bizonyos, hogy ma az egész 
nemzet feszült figyelemmel ki
séri a Belgrádban történő ese
ményeket; talán évszázadokra 
dől el ott a középeurópai né
pek sorsa; lehet, hogy a bé
kés megértés szelleme kerül 
felül; de lehet, hogy a fékte
len gyűlölet fog győzedelmes
kedni; a magyar nemzet mind
két érzésre képes; vágyik a 
jó szomszédi viszonyra, de fa
natikus végzetes gyűlölettel és 
dacos elszántsággal.

értékes helyet foglal el az a szép 
sportbemutató, mellyel hétfőn gyö 
nyörködtette a bajai közönséget az 

intézet osztott elemi iskolája és a 
polgári négy párhuzamos osztálya. 
Annyi nemes igyekezetei, annyi ha
ladást és főleg sporszerüséget iga
zolt a többszáz növendék tornabe 
mutatója, hogy az a zárdától szép
hez szokott közönség várakozásait 
is felülmúlta. M. Famózának a nö
vendékek kedves és fáradhatatlan 
tornatanárnőjének tehetségét és szak
tudását remek teljesítmények hang
súlyozottan is kiemelték.

Igazán nehéz lett volna eldönteni 
melyik osztály melyik száma vitte 
el a pálmát : a közönségnek és a 
sportszakértőknek minden igen-igen 
tetszett. A kis elemisták ügyes igye
kezete alig maradt a nagyobbaké 
mögött. Különösen jóhatást keltett 
az intézeti egyenruha mellett az 
I—II. elemi osztály fehér pettyes 
piros ruhája. A III—IV. osztály 
megkapóau szép tulipános hímzésű 
intézeti mngyarruhájában remekelt. 
A tetszetős ruhácskák külön érteke, 
hogy a kisleányok az iskola-kézi
munka keretében maguk készítet
ték. Sok volna végigsorolni melyik 
szám miért tetszett leginkább és 
hatott lelkesitöleg a közönségre, de 
egy bizonyos, hogy a többszáz kis
leány ugyancsak többszáz főnyi cso- 
dálója közül senki nem akadt, akit 
a szép tornaünnepély a teljes elis
merés nyilvánításokra no ragadta
tott volna. Ezt a szép ünnepséget 
méltóképpen koronázta meg a pol
gári II., III. és IV. osztályának cso
daszép magyar nemzeti négyese. A 
zenés számokhoz kitünően alkal
mazkodott Lovas Lydia diszkrét 
precíz zongorakiaérete.

Szép eredmények 
a polgári fiúiskola 
tornaünnepélyén.
Gyönyörű napsütésben tartotta 

meg a városi polg, fiúiskola szom
baton d. u. tornaünnepélyét. Az in
tézet ifjúsága 8 oszlopban vonult 
fel a pályára, hol a Himnusz el
hangzása után 8 szépen felépített 
szabadgyarlatot mutatott be. A sza
badgyakorlatok mellett a padgya- 
korlatok kedvessége, a cserkészek 
füzért ánca gyönyörű látványt nyújtott. 
Hatásosan emelte a gyakorlatok 
szépségét a szinfónikus zenekar, 
melyet maga a tornatanár vezetett, 
igy vált lehetővé, hogy a gyakorta-
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Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

cikkek
nagy választékban

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
tok pontos és tökéletes kivitele és 
a zene aláfestő üteme nagyszerű 
harmóniát eredményezett a gyakor
latok es a zene között.

Az atlétikai számok mindegyike 
izgató érdekességü volt. 60 m. sík
futásban Kertész L. I. a. 8.8, Szi
kinger II. a. 8.5. 80 m. síkfutásban 
Mezei I. III. a. 11. 100 in. sikfu 
fásban Keil M. IV. b. 13 mp. Ma
gasugrásban Onódy L. IV. b 145 
cm. Sulylökésben Onódy L. IV. b 
12 96 m. 4x100 m. stafétában IV.

Tegnap tárgyába a törvényszék a bokodi 
legény ügyét, aki a mulatság végén 

leszúrta veszekedő barátját.
Bácsbokodon április 5-én 

Csintalan István és Lozsányi 
József legények egy tiltott bor
kimérésben mulatoztak több 
bokodi gazda társaságában.

A mulatozás hevében Lo
zsányi és Csintalan összekap
tak. Lozsányi állítólag Csinta
lan édesanyját szidta és bru
tális jelzőket használt. Csinta
lan rászólt, amiért Lozsányi 
még meg is támadta és ütle-

„Az érdekes szobor/1
Mit ir Révész Béla Bajáról és a bajai Jelky András 

szoborról.
Baja város készülő Jelky-szobra, 

miként Jelky András emléke is túl
nőtt a városon. Felfigyelnek rája. 
Mind több és több érdeklődő szem 
néz. Baja felé, melynek egyik leg
szebbé alakított tere fogja a keretet 
adni Medgyesi Ferenc műalkotásá
nak : a szép bajai Jelky-szobornak.

Révész Béla a híres zsurnalista 
ai egyik fővárosi lapban meleg han
gon ir Bajáról és Jelky András szob
ráról :

Érdekes város a határszélen Baja. 
Elvitték alóla a Bácskát. Trianon 
tönkretette ősi kereskedelmét, iparát 
és a város törhetetlenül élni akar, 

b. o. 51 5 mp. Kézenjárásban Hor
váth 1. II. b. 29 m. távolugrásban 
Onódy L. IV. b. 5 40 cm. Rudug 
rásban Békéi L. IV. a. 240 sm-es 
eredményt ért el.

Az igazgató lelkesítő záróbeszéde 
után Benárík A. szavalt szivhezszó- 
lóan a zászlóról, majd utánna 
az ifjúság diszmenetben vonult el a 
nemzeti színű zászló előtt A gya
korlatokat Hock Károly tornatanár 
tanitolta be.

gelni kezdte. A békességben 
megháboiitott Csintalan erre 
elvesztette türelmét, kirántotta 
bicskáját és mérgében bele- 
szurt Lozsányi oldalába, úgy, 
hogy a szúrás a tüdőt érte. 
Lozsányi a szúrástól súlyosan 
megsebesült.

Csintalan a törvényszék elé 
került és jogerősen 2 hónapi 
fogházra Ítélték.

tud. A derék magyar város most 
úgy kerül elénk, hogy szobrot emel 
egyik fiának és ez az elhatározása 
a mód, az alkalom, ahogy ezt be
jelenő, országos figyelmet érdemel. 
Nem hadvezér, nem föur, vagy más 
ilyenfajta kiválóság, akinek emlékét 
fölmagasztalni akarja Baja város, de 
egyszerű szabólegény, a legszegé
nyebb bajai szülők gyermeke Jelky 
András, aki kétszáz év előtt halt 
meg és az emlékezete most föltá
madt. Ez a Jelky András hajdan 
világgá indult, példátlan viszontag
ságok között bejárta az egész föld
kerekséget, óceánokon vitorlázott, 

Afrikát, Ázsiát beutazta, végül az 
akkori holland köztársaság leghátul 
masabb gyarmatának fővárosában 
Batáviában állami szolgálatba lépett. 
Kitűnő katona lelt belőle, majd dip 
lomáciai feladatokkal bízták meg és 
oly kiválóan végezte el dolgát, hogy 
az elsodort magyar fiút csakhamar 
világhír övezte. A kétszáz év előtti 
holland és német irodalomban föl
jegyezték a meghaló legendákat 
Jelky Andrásról és e közlemények 
nyomán régebben magyar könyv is 
jelent meg róla. Jelky András 48 
éves korában hazatért és rövidesen 
meghalt.

Pompás, érdekes figura Jelky 
András, de amint mondani szokás, 
mégis csak egy szabólegény volt. 
Baja megmozdulása ezért válik ki a 

| mindennapi események közül és 
észre kell venni miért, kiért cselek
szik most olyan feltűnően a derék

Nem engedte fo^ialni s leütéssel fényé 
gette a végrehajtót egy bátmonostori 

gazda.
Hurton Márton bátmonoslori gaz

dánál ez évi január 16 án hivatalos 
kiküldetésében megjelent Csányi 
Kálmán végrehajtó.

Hurton éktelen haragra gerjedt, a 
fiatalembert leütéssel fenyegette s 
izgatottan az kiáltozta :

— Majd bemegyek a községhá
zára és fejükre ütök az uraknak.

A gazda ugyanis arra hivatkozott, 
kogy ő már megfizette a követelési

Marschall-iinnepségek Mélykuton.
Szombaton 23-án

délután 4 órakor érkezeit Bajá
ról, vitéz Bajsai Ernő alispán Itt 
— a községháza előtt — zenés fo
gadtatás a községi elöljáróság és a 
tantestület, élén dr. Horváth Alajos 
esp plébánossal. Köszönti Orbán 
Irma IV. el. o. tanuló. Ügyesen, 
szépen. Virágcsokrot adott át. Utá
na az elemi iskolák énekkara két 

város. A megdult Baja tulajdonkep
pen egyúttal önmagának szobrot 
állít, visszatekint a maga ősiességé
be és megérzi a nép erejét, mely 
már kétszáz év előtt oly remek 
emberpéldáuyt emelt a világérdek
lődés magasságába, mint Jelky And
rás volt. Baja város a nép fiát kí
vánja megörökíteni a szoborral, 
mely hirdetni fogja, hogy már év
századok óta a magyar nép tehet
sége, ereje oltalmazta ezt az orszá
got és ez az erő, hatalmasság vé
deni fogja a magyar jövendői is. 
Friss, fölbuzdult város Baja, amelyet 
Trianonnal ledönteni akartak, de 
ime földobbant mindennél ékeseb
ben üzen és a legkiválóbb magyar 
művésszel, Medgyesy Ferenccel 
megcsináltatja Jelky András szobrát. 
Ritkaszép, lendületes esemény ké
szülődik olt a határszélen.

s nem engedte Csányi Kálmánt fog
lalni.

A törvényszék ma tárgyalta Hur
ton ügyét. A gazda felindultságával 
védekezett s előadta, hogy a köve
telés valóban jogtalan volt,

Hurton Mártont a törvényszék 
hatósági közegelleni erőszak vétsé
gében mondotta ki bűnösnek s 14 
napi fogházra ítélte, de az ítélet 
végrehajtását 3 évre felfüggesztette 

szólamban énekelt. 5 órakor autón 
átment Jánoshalmára dr. Marschall 
Ferenc államtitkárért. Akivel 6 órára 
megjöttek. Hatalmas, mintegy 300 
főnyi tömeg, lelke9 éljenzés, zene, 
virágok koszorúk. Elsőnek a Posta 
utcán Kovács Ignác főjegyző meleg 
szavakkal üdvözölte. Úgyszintén Pre- 
hofferLajosa Hit. szöv. ügyv. igaz 
gatója. Szabó Ferike magyarruhás

Minden múlandó, Hz ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kkátyné-ucca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kertije a fölösleges bosnenkodtet pontatlanul járó Arijával. 

Óra vásárlás ás javitte csak szakembernél.
. ____________ Pe»o~« Járó férfi te mi Sertett 1 évi iMIMeral mér 6 peagMM.

Régi ékszereket, tört aranyat és bri&M^öveket a legmagasabb áron veecek.
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Az Arira Biztosító k.T.
(Az Istilutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olau Állami Eiztotité Intézet, magyarurtzági 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, 
szavatossági-, autó-, élet- és^atossagi-, autó-, elet- es 

járadékbiztosításokat.
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fiú csokor átadáskor üdvözölte. Majd 
átmentek a plébániára. Plébánia előtt 
Bácskai István ifj. egy. tag üdvözli.
8 órakor képleleplezés a r. k. ifj. 
egyletben. Dr. Horváth Alajos esp. 
bevezető üdvözlő szavai után ke
gyelmes Főpásztornak Marschall ál 
lamtitkárnak irt elismerő levelét fel
olvasta.

A gyönyörű kiállításon remekbe
szabott fényképet Vavró Péter egyl. 
tag ünnepi beszéde keretében lep
lezte le. Horváth Lajos tag ügyesen 
szavalt. Zeneszámok után este fél
9 órakor Alföldi G. „őrmester ur, 
jelentem alásan" c. zenés, táncos 
operettje következeit. Az átlagot 
nagybau felülmúló, dicséretre méltó 
és mindig elismerést megérdemlő 
szereplő gárda nagy sikert ért el. 
A nagyszámú intelligens közönség 
szűnni nem akaró tapsokkal és új
rázással kisérte a mindvégig élveze
tes figyelmet lekötő Mélykuton első 
alkalommal szinrekerült operettet.

A szereplő együttes olyat pro
dukált, ami a községnek dicsőségére 
szolgál. Szereplők voltak : Bánhegyi 
I. Jánosná, Dóra Jánosné, Laczko- 
vits lluska, vitéz Budai József, Dóra 
János, Horváth Lajos, Fodor Béla, 
Jávor József, Kiss László, Zakupszky 
Gyula és Bánhegyi. A zenekar tagjai; 
Horváth lluska, Deutsch Béla, Szöl- 
lösi Mihály, Szvelnik János, Halla 
Béla.

Vasárnap 24-én.
Reggel 8 órától a községházán 

felek kihallgatása a fél 10 órai szent
miséig. Szentmise után hősök ün
nepe. Fúvós zenekar, felvonulások. 
Szavalt: Horváth Lajos levente, Bog
dán Béla V. el. o. és Doszpod Etel 
VI. o. növendék. Az ünnepi beszé
det dr. Marschall Ferenc mondta. 
Tüzes, hazafias, reményt öntő nagy, 
lelkes beszéd volt.

Dr. Marschall Ferenc 4 órakor Bu
dapestre utazott.

— Gyenflélkteés Idején, külö
nösen ha a rosszullétet szorulás 
vagy keresztfájás fokozza, az enyhe 
is igen kellemes természetes 
„Ferenc József**  keserüuiz mindig 
puha, könnyű székürülést és kielé
gítő emésztést szerez.

HÍREK.
— Szemző Antal isk. látogató 

folyó hó 25 én és 26 án megláto
gatta a mélykúti beltéri fiú és leány
iskolákat. Kedden utazott vissza 
Bál monostorra.

— A MFTR f. é. junius 7—21 ig 
Becsben megtartandó Ünnepi Hetek 
alkalmával a „Fremdenverkehrsslelle 
dér Stadt Wien" vezetősége által 
kibocsájtott igazolvány alapián a 
használandó hajóosztálynak megfe
lelő 25 százalékos menetdijkedvez- 
ményt engedélyez az odautazásra 
junius 1-től 21-ig, a visszautazásra 
junius 8 tói 30 ig.

— Tolvajok a Szentgyörgy-ut- 
(ában. S/uszits Lajosné Szenl- 
györgy-utca 12. számú bajai lakos 
házában tegnap lőtt tolvajok jártak 
s a ruhaszekrényéből több darab 
fehérneműt elloptak. Szuszitsné csak 
ma vette észre a lopást, rögtön je- 
lontette a dolgot az álkimrendör- 
ségen ahonnét a nyomozást megin
dították.

— A nagybaracskai petiCió. A 
Magyarország közlése szerint az öt 
döntésre váró petició a tótkomlósil 
junius 8-ára tűzte ki a bíróság ; a 
nagybaracskai petició ügyében — 
a lap közlése szerint — több napos 
tanácskozás után arra a meggyőző
désre jutott, a közigazgatósági bí
róság, hogy további tárgyalásra lesz 
szükség, amire azonban csak junius 
vége felé kerülhet sor.

— Halálozás. Tegnap, kedden 
este 10 órakor életének 72 ik évé
ben elhunyt Baján Csermák Gyű- 
láné sz. Salamon Ilona a tekintélyes 
bajai hentesmesler felesége. Cser
mák Gyuláné holttestét a Mészáros 
Lázár utca 32. számú gyászházban 
ravatalozzák fel s onnét helyezik 
földi nyugovójára a Szent Rókus 
temetőben levő családi sírboltba. 
Temetése holnap 28-án délután 4 
órakor lesz az engesztelő szentmi
sét pénteken reggel 8 órakor a fe- 
renciek templomában fogják lelke 
üdvéért bemutatni.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Asztma és szikbetegség. 
mell- és tüdőbaj, görvély- és angol
kór, a bőr megbetegedései és furtin- 
kulózis eseteiben a mindig kellemes 
hatású természetes ..Ferenc József" 
keserüuiz az emésztőcsatornát ala
posan kitisztítja s a gyomor és be
lek működését kitünően szabályozza. 
Hírneves európai és amerikai klini
kusok luberkulótikus egyéneknél ta
pasztalták, hogy a betegség kezde
tén jelentkező székrekedések a 
Ferenc József viz használata foly
tán lényegesen enyhülnek.

M 011. 

'űrvény.
Az Uránia mozi előadása igazán 

páratlan a maga nemében. A leg
magasabb intelligencia, az igazi 
kristálytiszta művészet jellemzi e 
filmet és olyat produkál amit min
den intelligens embernek meg kell 
néznie. Talán nem is 16 éven felü
lieknek, hanem szigorúan az igazán 
felnőtteknek szól e film, de olyan 
magasztosan finom keretbe foglalja 
az élet eme majd mindennapi tra 
gédiáját, hogy az egész előadást 
csak átszellemült lélekkel tudtuk 
élvezni és valósággal bemutatni.

Szinte csodálatos, hogy az er
kölcsre oly keveset adó francia film 
gyártás ilyen magasztos szemszög

URÁNm
1936. május hó 26-áa?, 
1936. május hó 27-én, 
1936. május hó 28-án,

A legnagyobb sikerű filmkülönlegesség I

Örvény
(Asszony az örvényben.)

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

Csak tizenhat éven felülieknek.

Főszereplők: 

Híradó.

bői tudta nézni a kényes problé
mát és győzelemre tudta vinni a 
lélek tisztaságát a test vágyai fölött.

Olyan ez a film, hogy minden 
előadás előtt örvénylcnie kell a kö- 
zönségnck a mozi előcsarnokában 
és előadás után a leghálásnbban 
gratulálni Szi.'gyi igazgatón-k a 
gyönyörű előadásért. DrLP.

I .ap tulajdonos: 
i>r. Üflt'ZV í. éhet

Hirdetaiíény.
Buja Ihj város adóhivatala köz- 

I hírré teszi, hogy köztartozások fejé
ben lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nern adott bútorok, képek, köny
vek, rádiók, retikül falfestőmintala
pok, sablonok, söraporát, szfícsuar*  
rógép, autók stb. zálogtárgyak 1936. 
junius hó 6-án szombaton d. e. 
9—11 óráig szabadkézből fognak 
értékesíttetni. A venni szándékozók 
jelentkezzenek a városi adóhivatal 
24 számú helyiségében az eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi junius hó 6. 
napján d. e. 9 óráig Írásban vagy 
szóban meglehetik.

Baja, 1936. évi május hó 26-án.

ÍK S JS 500 köbcentiméteres,
oldalkocsis motorke

rékpár. Várady érsek-ut 47. szám.

Jeanne Boitel 
Jean Galland 
Maurice Mailtot



4 28.

esetleges

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km 1 Állomások 2

0 715 ír 51 Bácsbokod vasútállomás • k. 1425

3 7M Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 7« Gara vasútállomás 13«
16 8oo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315

28 8» Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 123°
42 915 Riha f. m. 1225
48 923 érk. Mohács dunapart j, d. 1215

7-től.Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nőm vállalok.

•»

B«&O=aHEg £S»'

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kuigyürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

a NAGY VÁLASZTÉKBAN

co 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement i 
Uitökfit fehér cem. | 
Elszigetelő lemez

H Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNY0SAB8 ÁRBAN KOPHATÓ

j| Grünhot ésTana B A JA. — Telefon 160.

A Máv. menetrend május 15-tőí

és Goldbertfer

Érkezés Honnan? Inc ulás Hová?óra perc óra perc

7
1

09 Gara 4 40 Hercegszántó

7
1

25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 4° 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

14 01
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bálaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaseék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Péus, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

23 i 08 Bpest, Sárbogárd 23 19
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

CUKORBITIMKNIK
TRESFARIN

kenyér, metéltté.zt»k, kétszer,ültek, tMsülwnény.k, 
cukrászsütemények, c.okoládé, bonbonok, sib.

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.

Szeremleí-u. 83. sz. és Kakas u. 1 sz, 
külön elválasztott ház 

eladó.
Esetleg FELERÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele öröklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaműv.Miél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

o É O T !£ C Szénkeresksdelmi 
W £ if I £ 3 Részvénytársaság 

Bajai fiókja. Ferenciek-texe a. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portiandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti 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 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek«. Goidberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

•an Bai».


