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A nemzetrombolás ellen.
A nemzet lelki épsége ellen törő 

irányzatok, a bomlasztó gondolatok 
hordozói ellen emelt szót a vasár
napi vitézi avatáson Magyarország 
kormányzója, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós. Az a férfiú tört 
pálcát a magyarság legszentebb esz
ményei és a magyur jövő ellen irá
nyuló törekvésekkel szemben, aki 
másfél évtizeddel ezelőtt a legmély
ségesebb szakadékból, a forradal
mak, a lelki szétzüllés és kétségbe
esés mélységeiből emelte ki a nem
zetet, hogy páratlan bölcsességével, 
erélyével, és államfői hivatotlságá- 
val uj életet teremtsen ebben az 
országban. Magyarország kormány
zója vasárnap délben szavait a vi
tézi rend uj tagjaihoz intézte, de 
azok tulajdonképen az egész nem
zethez szólották, s bizonyára vissz
hangra is találnak minden becsüle
tesen gondolkozó és hazafiasán érző 
magyar ember szivében. Arra intette 
a szózatában a legelső magyar em
ber az uj vitézeket, hogy ma, ami
kor a romboló irányzatok szállás- 
csinálói mindgyakrabban nyújtják 
ki csápjaikat a nemzet legértékesebb 
rétegei, elsősorban a magyar ifjúság 
fogékony lelke felé, legyenek a vi
tézek mindenkor büszke hordozói 
a nemzeti gondolatnak, a keresztény 
erkölcsöknek és a hazafias érzésnek. 
Ez a gyönyörű hivatás vár a vitézi 
rend intézményének régi és uj tag
jaira, de ezt az intelmet tulajdon
képen szivébe kell zárnia és meg 
kell fogadnia mindenkinek, aki hű
séges és hasznos polgára akar lenni 
ennek a hazának.

Mert ma csakugyan a legkülön
bözőbb irányzatok igyekeznek a 
legtetszetősébb és legváltozatosabb, 
nem mindig magyar földről szár
mazó jelszavakkal a nemzet leiké
hez férkőzni és annak minderőseb- 
ben ősszekovácsolódó egységét meg
bontani. Ezek az irányzatok a gaz
dasági válság okozta nehézségeket, 
a mai idők sok bajait, nyomorúsá
gát és keserűségét igyekeznek ki
használni és a mindennapi élet ezer 
küzdelmein keresztül akarják a ma
guk alattomos, sokszor rosszul lep
lezett céljait megvalósítani.

A magyar nemzet sok sok hálá
val tartozik az ország kormányzó
jának, akinek egyik legnagyobb cse
lekedete talán épen a vitézi rend 

intézményének megalkotása volt. Ez 
az intézmény a legszebb és legszen
tebb magyar hagyományokban gyö
keredzik, mert egyrészt harctéri ér
demeket, a magyar katona világ
szerte ismert és bámult vitézséget 
jutalmazza és az állampolgárok mii 
liós tömegeiből kiemeli éz különle
ges megbecsülésben részesíti azokat, 
akik vérzivataros időkben, a nem
zet legválságosabb óráiban adták 
tanujelét igazi hazaszeretetüknek és 
vitézségüknek. De másrészt a ma
gyar történelem legszebb hagyomá
nyaira emlékeztet ez a vitézi rend 
azért is, mert nemcsak jutalmat és 
jogokat ad, de fontos kötelessége
ket is ró tagjaira. Gyönyörű gon
dolat az, hogy akik egykor a harc
tereken a magyar katonai erények 
lündöklő példáját mulatták, béké
ben a mindennapi munka és a kö- 
telességteljesités tétén tűnjenek ki 
többi honfitársaik között. S méltán 
hivatkozhatott a kormányzó, mint a 
vitézek főkapitánya arra, hogy a 
vitézi rend az elmúlt másfél évtized 
alatt életképességéről lett tanúságot 
és osztatlan megbecsülést vívott ki 
a maga, valamint tagjaik részére az 
egész nemzetben. Mert azok, akiket 
e tizenöt esztendő alatt a vitézi jel 
zővel tüntettek ki, mindenkor hiven 
teljesítették kötelességüket a rend 
és a nemzet iránt.

Azok a hagyományok, amelyeken 
a kormányzó által megalapított vi
tézi rend felépült, a magyar nem
zet múltjának legféltettebb kincsei 
közé tartoznak. Épen ezért bizo
nyos, hogy ezek a hagyományok : 
a nemzeti gondolat, a keresztény er
kölcs, a vitézség és a hazafias érzés 
soha nem fog kiveszni a magyar 
nép leikéből, soha nem fog elhalvá
nyodni a magyar nemzet szivében 
8 épen bizonyos az is, hogy bár
mily itányzatok igyekezzenek úrrá 
lenni a magyar lelkeken : törekvé
sük csúfos kudarcot fog vallani 
mindaddig, amig a magyarság hü 
marad önmagához és saját múltjá
nak hagyományaihoz,

Ma, amikor nemcsak Európa, de 
az egész világ forr és vajúdik, a mi 
kicsiny nemzetünknek rendre, nyu
galomra, higgadtságra, fegyelmezett
ségre van szüksége s azok, akik e 
rend ellen szállannk harcba, vagy 
akik a magyar lelkek nyugalmát 

akarják megzavarni, akik gyanús 
jelszavakkal akarják a szenvedélye
ket felszítani: ellenségei ennek a 
hazának, ellenségei a magyar nép
nek s szembe fogják találni magu
kat a nemzet túlnyomó nagy több

Beck lengyel külügyminiszter belgrádi 
tanácskozásai miatt nagy az izgalom 

Franciaországban.
Jugoszlávia minden hivatalos cáfolat ellenére igyekszik 
elszakadni Franciaországtól és biztonságáréi másfelé akar 

gondoskodni.
Beck lengyel külügyminiszter szer 

dán Belgrádba utazott. A lengyel 
államférfit Stojadinovic9 jugoszláv 
miniszterelnök fogadta, majd még a 
délelőtt folyamán tanácskozásra ül
tek össze, melyet délután is folytat 
tak. A látogatásnak úgy Jugoszlávia, 
mint Lengyelország hasznát fogja 
venni — Írja a jugoszláv sajtó.

Izgalom ■ franciáknál.
A francia sajtó izgatottan tár 

gyalja a lengyel külügyminiszter 
belgrádi útját.

„Ez a látogatás nem pusztán pla
tói eszmecsere, hanem Beck külügy
miniszter arra fog igyekezni, hogy 
Jugoszlávia a jövőben a nagyhatal
mak terveivel szemben ugyanolyan 
tartózkodó magatartást tanúsítson, 
mint Lengyelország. Jugoszlávia min
den hivatalos cáfolat ellenére igyek 
szik elszakadni Franciaországtól és 
biztonságáról másfelé akar gondos
kodul" — írja ax egyik nagy francia 
lap.

Az olasz—abesszin háború csak 
megnövelte Belgrád elégedetleosé- 
gét Franciaországgal szemben Ju
goszlávia habozás nélküli választ 
adott, amikor Anglia katonai segély
nyújtásra irányuló ígéretet kért tőle.

Junius 3-án kisgyülés, 4-én rendkívüli 
közgyűlés tart a vármegye.

A trianoni békeszerződés évfordulójára esik a trianoni 
emlékbeszéd. — Megfestenie a volt főispánok arcképét.

ven ügyből áll. Legtöbb ügy-Junius 3-án kisgyülésre, 4-én 
rendkívüli közgyűlésre hívta 
össze a Főispán Bácsbodrog- 
vármegye törvényhatósági bi- 

i zottságát.
A kisgyülés szerdán délelőtt 

fél 10 órakor kezdődik a vár- 
I megyeházán és tárgysora öt- 

ségével, amely rendíthetetlenül ra
gaszkodik azokhoz a hagyományok
hoz, amelyekne i szellemében mon
dotta el szózatát Magyarország kor
mányzója vasárnap a Margitszige
ten.

De a vezérkari tárgyalások során 
kitűnt, hogy az angol tengernagyi 
hivatal nem érdeklődik sem Dal
mácia, sem Kattaró sarka iránt.

Belgrádban keserűséggel állapí
tották, meg, hogy Jugoszláviát min
dig csalódások érik Nyugat-Európa 
részéről.

Mit mond Moszkva a 
Habsburg trón visszaállí
tásáról ?

Különösen feltűnést keltő követ
keztetéseket von le Beck belgrádi 
látogatásáról a francia külügyminisz
tériumhoz közelálló Temps. Tudva
levő, hogy Varsó élénk bizalmatlan
ságot táplál Moszkva iránt — írja 
a lap — és az is ismeretes, hogy 
Jugoszlávia nőm hajlandó csatlakoz
ni a kÍ8antant két államának szov- 
jetbarál politikájához.

Egyesek ebben lelik magyaráza
tát annak, hogy Berlin vonzóerőt 
gyakorol bizonyos jugoszláv körök
re. A belgrádi kormány Középeu- 
rópábsn redkivül bonyolult játékot 
folytat. Ugylátszik, hogy politikáját 
elsősorban a Habsburg-trón vissza
állítása ellen irányuló határozott ál
lásfoglalás irányítja.

gyei szerepel a megye kisgyü- 
lése előtt Kelebia, melynek 
képviselőtestülete 9, és Nagy
baracska, mely 7 ügyet ter
jeszt a vármegye kisgyüléve 
elé.

A kisgyülés plénuma elé
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Mii
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
kerül Vaskút község gyám
pénztárának zárószámadása 
és egész sereg személyi vo
natkozású ügy.

A rendkívüli közgyűlés csü
törtökön délelőtt 10 órakor 
lesz. Legnagyobb eseménye 
dr. Kovács Huszka Ferenc 
kormányfőtanácsos megyebi
zottsági tagnak a trianoni gyá
szos évfordulóról való megem
lékezése; melynek külön érde
kessége, hogy az idén éppen 
a trianoni békeszerződés év
fordulójára esik.

A közgyűlés elé id. Will- 
mann János indítványt terjeszt 
a kormányzó arcképének meg
festése tárgyában hozott hatá
rozat módosítása iránt.

Ugyancsak a közgyűlés elé 
indítvánnyal fordul Rosenberg 
Mátyás, hogy Bisztrai-Baiku 
Gyula, dr. Peresei Béla, Ba- 
ranyi Tibor volt főispánok és 
dr. Szabó-Szabóvljevits Dusán 
volt alispán arcképét is fes
tesse meg a vármegye.

Melegen ünnepelte 
a közkórház orvosi 

kara a vitézzé ava
tott dr. Mfeiődsf 

(Ma?zMakab főorvost
Bensőséges ünnepi aktus 

zajlott le tegnap délelőtt a 
eajai közkorházban. Baja vá
ros neves egészségügyi intéz
ményének kiváló orvosi kara 
szerdán üdvözölte vitéz dr. 
Meződy (Márz) Jakab főor
vost, akit a kormányzó Buda
pesten vasárnap avatott vitéz
zé. A közhórház valamennyi 
orvosa megjelent az üdvözlé
sen.

A város vezetőségét dr. Pus
kás Dezső h. polgármester 
képviselte, aki a város nevé
ben köszöntötte megkapóan 
közvetlen szép beszéd kísére

tében. A közkórház köszönté
sét dr. Róna Dezső egészség
ügyi főtanácsos, kórház igaz
gató főorvosa végtelenül meleg 
hangú beszédben tolmácsolta, 
őszinte örömét fejezve ki az 
ünneplés oka fölött.

Hómon Bálint dr. kultuszminiszter 
Hitler Adói? német birodalmi vezér 

és kancellárnál.
Félórás kihallgatás a német vezérnél. — Mit tartalmaz a 

kulturális egyezmény?
Hóman Bálint dr. kultuszminisz- | ezenkívül a német kulturtörlénelem 

! tér kedden Berlinbe érkezett. A I tanítására ui tanszék létesül a bu- 
magyar kultuszminiszteri Hitler bi- ! dapesti tudományegyetemen. Gon- 
rodalmí vezér és kancellár félórás 1 doskodik továbbá egyetemi és föis- 

I kihallgatáson fogadta. A kihallgatás ' kólái tanárok egész félévre szóló 
I ulán Hóman Bálint a német vörös- kölcsönös cseréjéről. Ugyancsak köl- 

kereszt csillagját kapta a német ve- | csönös munkahelyeket biztosit a 
■ /.értől. I magyar-német tudományos kutató

A magyar-német kulturális egyez- j intézetekben a két ország tudósai- 
I menyre vonatkozó tárgyalási szer- nak és rendezi a diákcsere tanul- 

dán befejezték és már csak a tech- mányi és táborozási kérdéseit. A 
nikai munka maradi hátra. Az I szépirodalom, művészet, rádió és 
egyezmény jelentés előnyöket biz I film terén is nagyjelentőségű kultu- 
tosit. A már fenálló kulturális intéz- [ rális cserelehetőségeket nyújt az 
menyek továbbra is megmaradnak, j egyezmény.

Junius 3-án este impozáns programmal 
rendezik meg Baján a francia béketerv 

elleni tiltakozó nagygyűlést.
Vitéz Bánsághy György országgyűlési képviselő lesz 

a tiltakozó gyűlés szónoka.
Megírtuk, hogy a bajai Move 

Társadal rní és Sportegyesület a 
helyi egyesületekkel karöltve impo
záns megmozdulásra készül, mellyel 
a 25 éves francia béketerv elleni 
tiltakozását akarja kifejezni. A szé
les néprétegek, illetve társadalmi 
osztály egyöntetű állásfoglalását és 
Ítéletét maga után vonó béketerv 
elleni tiltakozást egybefoglalják a 
trianoni kényszerbéke elleni tiltako
zással, minthogy annak évfordulója 
— junius 4 e — egy nappal későbre 
esik a Baján tervezett népgyülés 
tiltakozó gyűlésénél.

Az üdvözlésekre vitéz dr. 
Meződy Jakab meghatódottan 
válaszolt.

Az ünnepségen részt vett a 
Vitézi Szék képviseletében 
vitéz Temessy Ákos ezredes.

A bajai egyesületek tegnap közös 
gyűlést tartottak s azon megállapí
tották a programot.

Junius 3 án este fél 8 órakor a 
nap komolyságának megfelelő nagy
szabású programmal kezdődik a 
tiltakozó gyűlés. A közönség és az 
egyesületek testületi zászlaik alatt, 
« város kél ellenkéző szakaszáról 
indulnak a gyűlés színhelyére a 
Déry kertbe.

Az egyik gyülekező helyet az A1 
sóvárosi Keresztény Olvasókör Er
zsébet királyné-utcai székháza elült, 
a másikat az állami tanítóképző 

intézel gazdasági kertje mögötti te 
! rületen állapították meg. A testük- 
I tek lampionokkal, zászlókkal zene

szó mellett vonulnak fel.
A Déry-kerti ünnepséget hang 

szóróval közvelitik.
Az ünnepélyt Szererolei Lőrinc a 

krónikás szereplése vezeli be, aki 
dr. Gondán Feliciánnak ez alkalom
ra Írott méltatását ismerteti, végig 
kísérve a program valamennyi szá
mát.

Trianon : szavalja Kiss György.
Az ünnepi beszédet vitéz Bán

sági György országgyűlési képviselő 
mondja. A beszéd után tábortűz
gyújtás és tárogatón előadott ku
rucnóták következnek. Végváry: 
Nem nyugszunk bele szavalja Bizony 
József. A „Szózat" eléneklése után 

i ismét Sseremlei Lőrinc szereplése 
következik, majd a Rákóczi induló 
hangjaival befejezik a tiltakozó gyíi- 

i lést.
A rendezőség kéri a háztulajdo- 

ncaokat, hogy házaikat lobogózzák 
fel, valamint a hölgyeket, hogy mi- 
nél nagyobb számban jelenjenek 

| meg magyar ruhában.

Érdekes pörök a bajai 
törvényszéken.

Forgalmas napja volt tegnap a 
I bajai törvényszéknek, ugyannyira, 

hogy a Linzer tanács kénytelen volt 
a tárgyalásokat még délután is foly- 

, látni.
Elsőnek tárgyalta a tanács özv. 

Halász Károlyné és társai ellen 
1 Réti Gyula hajós főmagánvádló által 
1 beadott bűnügyet. Hosszas tárgya

lás és a nagy tetszést arató védő
beszédek után a törvényszék a já
rásbíróság Ítéletét helybenhagyta és 
özv. Halász Károlynál és társait a 
vád és következményei alól felmen 
tették.

A továbbiak során jelentéktelen 
ügyek tárgyalása tartolt egészen fél 
2 ig, azután pedig a törvényszék 
úgy határozott, hogy a hátramaradt 
ügyek tárgyalását détután 3 órakor 
folytatja.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszerárat ajándéknak._____________

TzTÍLÁÍ MÁRTON ~
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 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 boswankodást pontatlanul járö Arájával.

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan JárO férfi és nSI karérék 2 évt jttélltasal mér 6 pangnál,

brilliánsköveket a legmagasabb áron v«z«k.
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i Az Astra Biztositő R. T. | 
(Az Istitutö Nazienaie délié Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító Intézet, magyarországi

j leányvállalatának) &

bajai föüonőksége. 

Baja, tlaynald-iitca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

Délután tárgyalta azután a tör
vényszék dr. Győrfi István ügyvéd 
főmagánvádló fellebbezését öikényi 
József állampénztári tanácsos ellen. 
A járásbíróság Örkényi tanácsost 
annak idején felmentette, a törvény
szék pedig tegnapi tárgyalásán újabb 
bizonyítás kiegészítést rendelt el.

HÍREK.
— Esküvő. Szommer Sári, Szom- 

mer Géza ny. áll. pénztári tanácsos 
leánya és Kovács János banktiszt
viselő május 31 én déli fél 1 óra
kor tartják esküvőjüket a bajai re
formátus templomban.

— A Bajai Evezős Egyesület 
1936. évi rendes közgyűlését folyó 
évi junius hó 5 én (pénteken) este 
9 órakor ti. ríja a Nemzeti Szálló 
nagytermében. Tárgysorozat : 1. Vá
lasztmány jelentése az 1935. évi 
működéséről 2. 1935. évi zárószá
madás. 3. 1936. évi költségvetés,
4. Ideiglenes házszabályok alkotása.
5. Tisztujitás. 6. Indítványok, melyek 
előzetesen az elnöknél írásban be- 
jelentendők.

— Agy- és szivérelmeszese- 
désben szenvedőknek megbecsül
hetetlen szolgálatot tesz az enyhe 
természetes „Ferenc József**  kese- 
riiviz azáltal, hogy a tápcsatorna 
tartalmát kíméletesen levezeti és az 
emésztőrendszer működését biztosan 
elősegíti.

— Éles robbantási gyakorlatok. 
Az árvédelmi zászlóalj az éles rob
bantási bemutató gyakorlatot tart 
junius 4-én 14 óra 30 perc kezdet
tel (a személyhajó elhaladása után) 
a helyőrség vízi gyakorlóterén. A 
rendőrség figyelmeztet mindenkit, 
hogy a fenti helyen és időben való 
megjelenéstől saját testi épségének 
megóvása érdekében is tartózkodjék.

— Kerékpár igazolvány fény
képek le ggyorsabban és jutányosán 
készülnek NesselrÓtll fényképész
nél Baján.

— A dugulást reggel felkeléskor 
1 pohár természetes „Ferenc József**  
keserüviz 2—3 órán belül megszün
teti, a gyomor működését előmoz
dítja, az anyagcserét élénkíti, a 
vért felfrissíti, s kellemes közérzetet 
és fokozott munkakedvet teremt. 

üt hét múlva megkezdődik 
az aratás.

Péter éa Pálig még öt hét, a go?da 
részére a reménykedés és a félelem 
öt hete. /X földmivelésügyi minisz
térium jelentése szerint nagyon biz
tató és elsőrangú a terméskilátás, 
kereskedők részétől pedig szinte 
olyan termést jósolnak, amely ta
lán emberemlékezet óta nem is volt. 
Ez az öt hét az időjárás áldó, vagy 
sújtó kiszámíthatatlanságának rette
gésétől lesz telítve.

Május elhozta aranyesőjét, vajion 
a junius elhozza-» azt az érlelő 
meleget, amely peraselően nem fog 
pusztítani. Lesz-e jég, rozsda, aszály, 
üszög végz.tes megdülés, rothadás: 
ezek tavaly rettenetesen pusztítottak.

A gyümölcsfák igen jól és bőven 
virágzottak és nagy termésre van 
kilátás, nem lesz gond a felesleg 
külföldi elhelyezésével. Már most 
nagy angol gyümölcs importőrök je
lentkeznek és nagymennyiségő sárga 
barack es egyéb korai gyümölcsöt 
akarnak átvenni. A szankciók kö
vetkeztében egyelőre olasz korai 
gyümölcsök nem kerülhetnek az 
angol piaci a. Szükség van azonban 
a magyar gyümölcstermelőknek kü
lönleges hütőkocsikra: „Ferry bo
átok,,-™, ha ezek nem lennének 
elegendők, úgy Németországtól kér
jük kölcsön.

SZÍNHÁZ.
Alapi Nándor Kamaraszínháza 

május 30 án kezdi meg bajai ven
dégjátékait igen kedvezményes helyá
rakkal: 10 páholy 64 P., 10 drb. 
I—II. r. zsölye szelvény 13, a töb
bi sor 11 P, 10 drb. szelvény füzet, 
támlásszék és erkély I—II. sor 9 P. 
ezen árakban a jegypótdij benne van.

Az idő rövidségére való tekintet
tel a titkárnak nem áll módjában 
a színházat látogató bérlőket mind 
meglátogatni. Kéri a közönség ezen 
rétegét akik ilyen kedvezményes 
áruszelvényekre respektálnak szíves
kedjenek ezen igényüket vagy a 
szerkesztőséggel közölni vagy 18 te- 

i lefon (Központi Szálloda) utján be- 
| jelenteni, mely igényt a szálloda 

Révész Emil titkárral közölni fogja, 
! aki azonnal intézkedik.

Az erre vonatkozó igények beje
lentése annál is inkább kívánatos, 
mert az előadások megkezdése után 
az Igazgatóságnak nem áll módja 
bán kedvezményes áru jegyeket ki
adni.

A titkári hivatal felkéri mindazo
kat, akiknek kiadó szobáik vannak 
szíveskedjenek a fenti címekre leadni.

SPORT.
Csangey,

az NZTE centercsatára.
A fővárosi és vidéki sportsajté a 

közelmúltban feltűnően sokszor fog
lalkozott egy névvel: Csöngey hét 
tizeneggyében, az olvasók üzenetei 

' ben, a mérkőzésekről írott kritikák
ban. Számtalanszor hívták fel a
magyar sportvezérek figyelmét Csön- 
geyre, akit szerintük az olimpiásx 
előtt, mint válogatott ceníercsatár 
jelöltet okvetlen számításba kell 
venni. Csöngey üstökösszerüen ki 
robbanó formája egy hónap alatt 
bontakozott ki ; azóta játszik centert 
csapatában és azóta 8:1, 7:0, 4:2 az 
NZTE eredményei és a tizenkilenc 
gól közöl tizeneggyel Csöngey szer
zett. Nagyfizikumu játékos, akinek 
kiváló technikai tudásával páratlan 
munkabírás és egyedül álló lövő
készség párosul ; nem ismer akadályt 
a kapu előtt az ilyen center. Játé
kának megfigyelésére legutóbb le

URÁNIA
1936. május Sírj 26-án,
1936. május hó 27-én,
1936. május hé 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 felüliednek.

Főszereplők:
ie-HíiS Boltéi 
Jesrn (Salland
IMaurice Mállót 

Híradó.

utazott Opala Zoltán, az olimpiai 
csapat trénere is én minden való
színűség szerint lejön vasárnap Ba
jára is.

A bajai kir. bírósági tisztviselők 
éí az. ügyvédjelöltek „válogatott" 
futballcsapatai között 1936. május 
hó 30 án d. u 5 órakor a sportte
lepen bajnoki körmérkőzés kerül 
eldöntésre. Belépődíj nincs. Söralapra 
Önkéntes hozzájárulást köszönettel 
fogad s nyugtailleték ellenében hír
lapikig nyugtáz a rendezőség.

Tájékoztatásul s az előrelátható 
siker kedvéért alább közöljük az 
örökderbi résztvevőit :

A bírósági <k részéről: Antal — 
Csuka Szűcs — Hargittai Oláh Ma
rián — Simon Sallai Zarubszky 
Halász Kalmár.

Ax ügyvédj, részéről : Schóbert — 
Bakonyi Tóth — Barcsai Szujer 
Gellert — Mórává Komor Hollós, 
Desics, Flach.

Játékvezető : Dr. Csapiár S. kir. 
járásbiró ur.

Az ülő és állóhelyek kényelme
sen számozva vannak. A mérkőzés 
folyamán egyben különböző jogin
tézmények és jogi fejezetek is ke
rülnek szemléltető bemutatásra, me
lyek közül mutatóba előre közlünk 
néhányat fotóriporterünk mosolygó 
m Kínájából.

Laplulajdonos:
Ot. tlMEZY LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács Bácsalmás között

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 Íi í Bácsbokod vasútállomás ’rk*
1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 7” Gara vasútállomás 13«
16 goo Gara községháza 13«
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 8“ Nagybaracska piactér 13°5
29 8<o Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 12-“
39 910 Mohácsi iskola f. m. 12K
42 915 Riha f. m. 1225
48 925

y
érk. Mohács dunapart 1

1
ad. 1215

Ezer 
k járatok

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

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
C5ATALJA 70.

■B

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Í Egyszerű cementlap
Díszes

Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
KutgyUrű 
Cementcsövek

ICementvályuk
Kátránypapir és minden más építőanyag

LÉG JUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

fi Grünhut éj Társa

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Portland cement 
Uitököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

A Máv. menetrend május 15-töl

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara • 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

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

Í4 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdomhová

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19
Rácsaimét, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Báiaacék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bátaszék 18 55
Bálaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23^ 19
Bátaszék, Ujdoiubovár, 

Budapest

CUK0RMTMMN1K
tresfarin x*S2*—*

kenyér. metéltlÓMták, kétoMrsültek, tMsöt»métiy.k, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, >tb.

GYOMORBETIGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersűlt.
Gyári lerakat : CSEH ÓS TÖLGYESI fiiszer és vegyeskereskedése 

BAJA, Váradí érsek-u. 6. — Telefon: 283.

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

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN HE9VEMETÖ 

a másik fele SrBklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Gáza
puakamÓTMoél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

10 E R TC Szénkereskedelmi
W E K I E 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Farastiek-tare 1. Telefon: 52.

Hófehér beremcndi mész
Nagyszilárdságú portiandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és dunaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése elöli saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

május 25-tól junlui 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 *< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


