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A reviziósfront
erősödése.

Az olasz és német nemzet politi
kai, gazdasági és katonai erejének 
növekedése megváltoztatta a közép
európai egyensúly képét.

Az. olasz.-abesszin harc egy kissé 
elterelte az európai hatalmak figyel
mét a Dunamedence problémáiról; 
a harc sikeres befejezése, a lengyel 
külügyminiszter belgrádi látogatása 
viszont egyszerre elsőrendű külpoli
tikai problémává duzzasztotta a 
dunamedence kérdéseit s ezek kö
zölt elsősorban a magyar revízió 
kérdését.

A magyar hivatalos külpolitika 
rendkívül óvatos és tartózkodó ál
láspontot foglal el pillanatnyilag; 
ennek dacára szinte lavinaszerűen 
nőnek az események Beck lengyel 
külügyminiszter belgrádi látogatása 
nyomában.

A belgrádi ut előtt nem hivatalos 
lapokban hivatalos jellegű kommü
niké jelent meg, mely a lengyel 
látogatás céljául a lengyel-jugoszláv 
köz.veten kapcsolatok helyreállítását 
jelölte meg. És minthogy ez csupán 
Ruszinszkón és Magyarországon ke 
resztül képzelhető el, a hivatalos 
kommüniké rámutatott arra, hogy 
ezen cél érdekében Lengyelország 
igyekszik barátságos nyomást gya
korolni Jugoszláviára.

A mi hivatalos külpolitikánk ilyen 
irányú nyilatkozatot nem tett ugyan, 
de Kánya külügyminiszter költség 
vetési beszédében igen óvatos szö
vegezéssel békés revíziós törekvé
seinket hangsúlyozva mégis remé
nyét fejezte ki, hogy a jugoszláv 
oldalról törekvéseink megértésre ta
lálnak, mert ha nem, úgy kénytele
nek leszünk a százszázalékos ma 
gyár álláspontra visszatérni.

Az egész külföldi sajtó felfigyelt 
arrs, ami Belgrádban történt. Titu- 
lescp megérezte, hogy uj hatalmi 
csoportosulás kontúrjai bontakoznak. 
Sietve Páriába rohant, majd repülő 
gépen Belgrádba ment, de ugylát- 
fzik korunk legnagyobb intjikus 
diplomatája elkésett; a kor szelleme 
átgázolt rajta s most már uj lehető
ségek állanak előttünk.

Valahogy úgy érezzük, hogy az 
1848 aa idők márciusi eseményei
hez hasonló történések elölt állunk.

Emlőkmárcius 15 ét

közvetlenül megelőző tanácskozó 
sokra, amikor az ifjúság türelmet
lenkedve — az osztrák kormány 
gyengeségét kihasználva — minél 
hamarabb a tettek mezejére óhaj
tott lépni. Az’ ifjúság hevesen szó
nokolt, az öregebbek Klauzál Gá
bor mérsékletet ajánlottak s a bá 
tor cselekvés idejét kitolni igyeke
zett, amikor felállt a dadogó Sükei 
é« óriási hálást érve mondotta, hogy 
elérkezett a tettek ideje; olyan idő
ket élünk, hogy nem kell hallgatni 
az okos emberekre.

Az ifjúság nem is hallgatott s 
március 15 én a tettek mezejére 
lépett : felszabadította a magyar 
sajtót.

Ez a történelmi jelenei jutott 
eszünkbe gróf Bethlen István a 
Pesti Napló pünkösdi számában irt 
külpolitikai vezércikkének ulvasáaa 
kor.

Gróf Bethlen István az osztrák

Ötvennyolc ciszterci öregdiák 
találkozója a bajai reálgimná

ziumban.
Bensőséges hangulatban folyt le az öregdiákok hagyomá

nyos pünkösdi találkozója.
A ciszterci öregdiákok találko 

zója május 31 én, pünkösd vasár 
nap folyt le a régi szokásos prog 
ram szerint, melyet dr. Gondáa Fe 
licián tanár állított össze, mint meg 
bízott rendező. Háromnegyed 9 óra
kor az öregdiákok a mai diákokkal 
együtt szentmisén jelentek meg. A 
szentmisét mondotta dr. Tordai 
Ányos igazgató, minislránsok voltak 
dr. Csapiár Sáodor, kir. törv. biró 
és Bodicsi Ferenc városi tisztviselő 
20 éves öregdiákok. A szentmise 
után a régi és mai diákok és a 
Ciszterci Diákszövetség megjelent 
tagjai átvonultak az intézet hősi 
halottainak emléktáblája elé. Itt a 
10 évesek évfolyamából dr. Flach 
Pál ügyvédjelölt mondott emlékbe
szédet és elhelyezte az öregdiákság 
koszorúját. A tornadiszterembeu a 
tanári kart dr. Balassa József ny. 
egyetemi tanár köszöntötte mély 
gondolatokban bővelkedő beszéddel. 

Anschlus kérdésében tanácsokat ad 
Németországnak. Elmondja, hogy 
rossz diplomáciája vitte bele Né
metországot a világháborúba s volt 
okozója elszigeteltségének.

Figyelmezteti Németországot, hogy 
az Anschlus kérdésében egyezzék 
meg Olaszországgal és őrizze meg 
Ausztria függetlenségét, mert külön
ben ismét elszigetelődik.

Mi attól félünk, hogy ez a tanács 
olyan Klauzál Gábor féle óvatossági 
tanács, mely már jócskán elkésett 
s akad majd olyan dadogó német 
süket, aki nyíltan megmondja, hogy 
Németország nem kér most az 
efajta okos tanácsokból, ahogy Mus
solini se nagyon hallgatott a jóaka
rók mérséklő tanácsaira.

Bizonyos, hogy minden okunk 
megvan a diplomáciai eseményeket 
lélekzelvísszafojtva figyelni; jó vagy 
bal sorsunk árnya lebeg felettünk ; 
a nemzeti géniusz adjon bölcsessé 
get vezéreinknek, a nemzetnek pe
dig erőt, hogy mindenre elszántan 
az egész nemzeti erőt bocsássa ve
zéreink rendelkézésére.

Az igazgató emelkedett hangú, meg 
ható válasza után a szokott rend 
szerint folyt le a délelőtt.

Dr. Frank Vilmos ny. honvéd fő
l törzsorvos, 55 éves öregdiák felöl-
I vasta az intézet volt igazgatójának 
; dr. Werner Adolf zirci főapát ut- 
I nak a Ciszterci Diákszövetség fővéd

nökének táviratát, amelyben meg
köszönte a meghívást a pünkösdi 
találkozóra és biztosította a régi 
kedves diákjait, hogy lélekben ve-

I lük ünnepel. Az összegyűlt öreg-
1 diákság táviratban küldötte el hó
dolatát a Ciszterci Rend illusztris 
fejéhez, aki bajai igazgató korában 
az iskolában is atyai gondviselője 
volt, főapát korában pedig isko
lán túl is atyai támogatója maradt 
a bajai ciszterci diákságnak. A« 

I öregdiákok megtekintették az inlé 
, zet összes helyiségeit, azután kivo

nultak a Rókus temetőbe és ott
I közöseo megkoszorúzták meghalt 

tanáraik sírját. Majd az 55 évesek 
dr. Kelemen Mór és Vermes Simon, 
az 50 évesek Szutrélyi Oszkár, a 
45 évesek Petrováez István, a 20 
évesek Gáspár László, 15 évesek 
Szabó Béla társuk sírján helyezték 
el a megemlékezés koszorúit. A ke
gyelet adója után este 8 óráig kü
lön megbeszélt programjuk szerint 
töltötték el bizalmas körben a dél
utánt.

Este 8 órakor azután megint 
mind összegyűltek a Központi Szál
ló nagytermében ünnepi közösva
csorára. Itt a megjelenteket és a 
tanárikart dr. Csapiár Sándor, tör
vényszéki biró a 20 évesek szónoka 
üdvözölte. Régi tanáraik emlékének 
áldoztak és megható beszédben 
köszönték meg még a tőlük kapott 
szellemi utravalót dr. Rosenák Mik
sa, egészségügyi főtanácsos, dr. Mé- 
rei Sándor, városi tisztiorvos, dr. 
Csapiár Sándor, törvényszéki biró.

A tanári kar nevében Bándy 
Boldizsár köszönte meg az öregdi
ákok üdvözletét, dr. Gondán Feli
cián pedig a Ciszterci Diákszövet
ség üdvözletét tolmácsolta. A ta'ál- 
kozón 58 öregdiák vett részt, a leg
többen feleségükkel együtt. Két-két 
résztvevő Svájcból, Bécsből és Ju 
goszláviából é» kezelt.

Holnap lesz 16 
éve, hogy a trianoni 

békét aláirták.
Junius 4-én csütörtökön lesz 

16 esztendeje annak, hogy 
Trianonban aláirták a Magyar
országot 5 részre daraboló 
békeparancsot. Az évforduló 
alkalmából a Magyar Revíziós 
Liga azzal a kéréssel fordul 
a nemzethez, a közhivatalok, 
iskolák vezetőihez, hogy gon
doskodjanak a gyász zászló 
kitűzéséről épületeiken.

Az iskolák ünnepély kere
tében emlékeznek meg a nap 
szomorú jelentőségéről, hogy 
hirdessék a békeparancsba va
ló soha bele nem nyugvás 
gondolatát,

E napon minden felekezet 
templomaiban szólni fognak 
a harangok a nemzeti gyász 
jeléül.
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Női
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

Dr. Hoffmann Emilné 
fellépte a ferenciek 
hétfői jótékonycélu 

hangversenyén.
Junius 8 én, hétfőn délután 6 

órakor nemes egyházmüvészeli ese
ményben lesz része a bajai közön
ségnek. A ferencrendiek templomá
ban Schmidt Ferenc karnagy ének
és zeneművész a templom orgona
alapja javára jótékonycélu orgona
hangversenyt ad. A szerénységéért 
szimpatikus és művészi felkészült
ségéért elismeit egyházzenésznek 
ez a hangversenye érthető módon 
az általános érdeklődés központjá
ban áll, amit fokoz az a körülmény 
is, hogy a közönségnek ismételten 
alkalma nyílik dr. Hoffmann Emilné 
művészi szépségű énekében gyö
nyörködni. Dr. Hoffmann Emilné 
énekének különös finom szépsége 
már nem egy Ízben ragadta csodá
latra hallgatóságát és a közönség 
örömmel várja újabb szereplését.

A készülő hangverseny keretében 
fellép háromszólamu gyermekkará
val Scultéthy Endre polgári iskolai 
tanár. A diákkórus közreműködése 
nagy sikert Ígér a hangversenynek.

Szombaton lesz 
Baján az általános 

Tanitó-Egyesulet 
pedagógiai szeminá

riuma.
A Csonka Bácsbodrog vármegye ! 

Általános Tanító -Egyesülete junius ’ 
6 án délelőtt fél 9 órakor Baján a 
városháza közgyűlési termében tart
ja pedagógiai szemináriummal egy 
bekötött XII. rendes közgyűlését 
Birinyi József ig. tanító elnöklésé
vel.

A lanilógyülés íárgyrendje a kö
vetkező :

I. Közgyűlés előtt r.ggel 8 óra- I 
kor Veni Sancte a belvárosi plébá
nia templomban. A szt. mise alatt

a bajai szállásvárosi áll. el. iskola 
tanulói énekelnek v. Keszthelyi Or
bán áll. tanító vezetésével. Orgonái 
Sas József tanító-karmester.

II 1. Hiszekegy. 2. Elnöki meg
nyitó, üdvözlések. 3. Térképrajzolás 
kicsinyített mérték alapján a IV. 
osztályban. Tanít Solymár István 
bajai áll. tanító. 4. A gyermeki in- 

i telligencia vizsgálata Előadja és be- 
I mutatja Lábay József bajai kisegítő

Az első sorozást és ujoncozást már ki is 
Írták Ausztriában függetlenül attól, 
tetszik-e a kisantantnak vagy sem.

Schuschnigg osztrák kancellár ez évben már harmadszor 
utazott Olaszországba.

Schuschnigg osztrák kan
cellár a pünkösdi ünnepekre 

i elutazott Ausztriából egy olasz 
, tengerparti fürdőhelyre Schuss- 

nigg egy hétig marad Olsszor- 
* szagban és ez idő alatt mód
ját fogja ejteni, hogy Musso
linival is találkozzék.

Ebben az évben Schusch
nigg kancellárnak ez már a 
harmadik olaszországi útja. A 
kancellár csak a hét vége felé 
találkozik a Dúcéval.

Időszerű politikai kérdések 
lesznek a tárgyalás napirend
jén. Ezek a megbeszélések

Az európai béke a dunavidéki helyzet 
megjavulásának függvénye — mondotta 

Hodzsa Milán cseh miniszterelnök.
Nagy középeurópai összebékiilésröl nyilatkozott 

a csehszlovák miniszterelnök.

Hodzsa Milán csehszlovák 
miniszterelnök beszélgetést 
folytatott egy francia lap mun
katársával, Az érdekes beszél
getés során a cseh miniszter
elnök a következőket mon
dotta :

— Európának szüksége van 
a francia-csehszlovák szövet
ségre, de az európai békét 

iskolai tanító. 5. Titkári jelentés, 6. 
A könyvtáros jelentése. 7. A bíráló
bizottság előterjesztése. 8. A pénz 
táros jelentése. A zárszámadás és 
jövő évi költségvetés tárgyalása. 9. 
A számvizsgáló bizottság jelentése. 
10. Indítványok. 11. Tisztujitás. 12. 
Himnusz.

Közgyűlés után társasebéd a Tóth 
Kálmán Kaszinóban. Teríték ára 
1*20 P.

nem változtatják meg az olasz 
politikai irányát, sem Ausztria 
külpolitikáját.

Bécsi körökben tagadják, 
i mintha az utazás összefüggés
ben lenne a kisantantnak az 

' osztrák általános hadkötele
zettség ügyében várható tílta- 

( kozásaval, amely nem érinti 
Ausztria további magavisele
tét.

Az első sorozást és ujanco- 
: zást már ki is Írták Ausztriá
ban, függetlenül attól, tetszik-e 

| ez a kisantantnak vagy sem.

csak akkor lehet véglegesen 
biztosítani, ha sikerül létrehoz
ni a „nagyközépeurópai poli
tikát." Ez alatt a kis antant és 
a római csoport összebékülé- 
sét értem mondotta Hodzsa 
miniszterelnök.

Beszélgetésének további ré
szében kifejtette a miniszter
elnök, hogy okvetlenül szük

ség van a gazdasági együttmű
ködésre, és testestől-lelkostöl 
híve a középeurópai preferen
ciád vámrendszernek.

— Csehszlovákia magához 
ragadta a középeurópai köze
ledés kezdeményezését. Mint
egy két hét múlva a gazdasági 
szakértői Prágában értekezlet
re ülnek össze és kidolgoznak 
gazdasági egyezményterveket, 
amelyek kiindulópontul szol
gálnak majd Rómával, Német
országgal és Bulgáriával való 
tárgyalásokhoz.

— Orvendek — mondotta 
a csehszlovák miniszterelnök 
— hogy sikerült megnyernem 
Franciaország támogatását a 
középeurópai preferenciális 
rendszer számára. A gazda
sági összebékülés meghozza a 
politikai együttmüködödés le
hetőségét is. Ismétlem, az eu
rópai béke a dunavidéki hely
zet megjavulásának függvénye.

Baja városának kell 
még egy állatorvos.

Baja város egyre jobban fejlődő 
állalkereskedelme kívánatossá teszi, 
hogy még egy állatorvosi állás szer 
veztessék.

Nem akarunk mi kifogást tenni 
az állatorvosi szolgálat jelenlegi el
látása ellen, de valahogy úgy kép
zeljük, hogy egy ember mégis ke 
vés.

A pénteki napokon csaknem egész 
napját künn tölti a városi állatorvos 
a vágóhídon, a hetipiacok állatvá 
sárjai is igen erősen lekötik ; ugv 
hogy nagyon kívánatos az állator
vosi szolgálat oiyatén ellátása, hogy 
a központban is állandóan tartóz
kodjék egy állatorvos az állategész- 
■égűgyi közigazgatás, de a szak
szerű állatnevelés ellátása és irányí
tása érdekében.

A gazdasági élet kétségtelenül 
abba az irányba terelődik, hogy a 
gabonatermelés helyett minél inten

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._______________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kkilyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat é£

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

PontoMn lére férfi él nöl kirMk 1 M JPMMmiI mtr S pMfttél-
brÜHáiiaköveket a legmagaaabb áron vaazak
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I Az Attra Biztosító R. T. | 
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, H 
Olaiz Állami Biztosító Intézet, magyarországi ’

leányvállalatának)

bajai főügynöksége. H
Baja, Haynald-utca 19. )'

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

járadékbiztosításokat.

zivebbeD foglalkozzunk állattenyész 
téssel.

A gabonatermelő államok nem 
állják már londoni megállapodásai* 
kát és gabonatermő területeiket 
nemcsak hogy nem csökkentik, ha
nem inkább növelik.

Olaszország is Abessiniában igen 
tekintélyes terjedelmű gabonaterme 
lésre alkalmas területeket szerzett s 
nagyon valószínű, hogy magát job
ban eltudván látni gabonával, a tő 
lünk vásárlandó gabonamennyisége
ket le fogja szállítani.

Rá kell tehát térnünk az okszerű 
állattenyésztésre és fejlesztenünk a 
gyümölcstermelésünket is.

Baja város állat és baromfi piaca 
kétségtelenül a fejlődés jeleit mu
tatja s hogy ebbe a fejlődésbe több 
szakszerűséget vihessünk bele, meg 
kell erősítenünk az állatorvosi szol
gálatot. Az ezsel járó költség olyan 
kiadás, mely közvetve bőségesen 
visszatérd! a város lakosságának.

A rendőrség utólag megál
lapította az 193* április 

10-én a Dunaágból kifogott 
hulla személyazonosságát.

Annakidején elsőnek irta 
meg a Baja-Bácska. hogy 1936. 
április 10-én az 0 Dunaágból 
egy ismeretlen hullát fogtak 
ki a halászok. A hullát beszál
lították a bajai hullaházba 
ahol felboncolták.

A rendőrségi nyomozás mpst 
megállapította, hogy az isme
retlen hulla Gecsei János bezi 
lakossal azonos.

HÍREK
— ügyvédi hír. Dr. Hollós Sán

dor ügyvédi irodáját Baján Haynald- 
utca 5 szám alatt (volt dr. Kiss 
Péter-féle ház) megnyitotta.

— Tornavizsga. A helybeli áll. 
tanítóképző intézet és gyakorló is
kolái 4-én (csütörtökön) d. u. 4 
órakor a patak-utcai sportpályán 
tartják tornavizsgájukat, melyre a 
szülőket és a testnevelés barátait 
tisztelettel meghívja az intézet igaz
gatósága.

Emésztési gyengeség, 
vérszegénység, lesovtinyodás, sápadt
ság, mirigybetegségek, ekcémák, fu 
runkulusok eseteiben a természetes 
,,Ferenc József** keserüviz gyorsan 
szabályozza a belek annyira fontos 
működését és a vért biztosan fel
frissíti. Az orvosi tudomány szá 
mos vezérférfia meggyőződött arról, 
hogy a valódi Ferenc József viz 
mint alapos és kellemes hashajtó 
mindig kitünően beválik miért is 
szoptató nőknél elválasztáskor ki 
terjedten alkalmazzák.

— Szocialisták és fasiszták ve
rekedtek össze az egyik spanyolor
szági városkában egy bál után. Ket- 
teu súlyosan, 30 an könnyebben 
megsebesültek.

— A nikaragual lázadás komoly 
mértéket ölt, a lázadók az elnöki 
palota kivételével elfoglalták a leg
fontosabb tartományt. A felkelők 
állandóan lövik az elnöki palotát.

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

— Gyomor- és bélzavaroknál. 
hasüregbeli vérpangásnál, étvágyta
lanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, 
gyomorégésnél, felböfögésnél, szédü
lésnél, homlokfájásnál, hányinger 
nél egy két pohár természetes 
„Ferenc József** keserüviz alapo
san kitisztítja az emészlőulakat.

A Baja-Bácska olcsó 
színházjegy akciója.

Pirandello Nobel dijas komédiája : 
Hat szerep keres egy szerzőt elő
adására.

A felmutatott szelvény ellenében 
az Országos Kamara Színház pénz
tára egy darab 50 százalékos jegy 
váltására jogosít.

Itt levágandó I

Olcsó
szinhAzjegy-utalvAny.

Jelen utalvány ellenében 1 drb.
50 százallékos jegyet ad ki az

Írsz. Kamaraszínház 
pénztára.

Baja-Bácska.

SPORT.
Megkezdődött az edzés 
a BSE uj uszőpályáján.

Doszpoly Dezső okleveles edzó 
vozeti az edzéseket.

Ezt is megértük I Ed/Ő oktatja az 
úszókat és pólózókat a versenyzés 
titkaira. A BSE áldozatkész veze 
tősége ugyanis két hetes edző tan
folyamra küldötte fel Budapestre 
tehetséges fiatal melluszóját Dosz- 
poly Dezsői, aki a Magyar Úszó 
Szövetség által rendezett és legki 
válóbb szakemberek által vezetett 
tanfolyamot elméleti és gyakorlati 
részében egyaránt kitűnő képesítés
sel végezte el és edzői oklevelet 
kapott.

Doszpoly Dezső komoly és lelkes 
irányítása mellett folytatják edzései
ket a bajai középiskolások, hogy a 
BSE által junius hó 11 éré kiirt 
KISOK versenyen minél jobb ered 
ményekel produkálhassanak és az 
első KISOK uszóversenyen dicsősé
get szerezzenek intézetük szintinek.

SZÍNHÁZ.
Ma este szinre kerül Szembekö- 

tösdi a Nemzeti Színház nagysikerű 
3 felvonásos vigjátéka a mulattató 
tárgyú előadáson, amelyet véges
végig derültség és harsogó kacigás 

URÁNIA
E==£ «E==C >==5» «===*

Junius hó
3-án,

3 
órás 

műsor
Junius hó 

4-én,

Az osztrák filmgyártás remeke

A moszkvai nász
(Az utolsó keringő.)

Vígjáték az orosz cári udvar életéből 12 f.
Kisérőfilmje:

Akinek nem szabad szeretni
Életkép 8 felvonásban.

Meleg idő esetén az esti előadás a 
keretben tartatik meg.

Híradó.

Uradalmak és magánegyé
nek figyelmébe !

Jő és oksó tüzelő
Száraz kemény és lágy ha
sított tUSkÓ olcsó áron kap
ható kis és nagy mennyi
ségben. — Érdeklődni lehet 
megbízottamnál volt Búzás
féle vendéglő Baja, Dunapart, 
a hajóállomás mellett.

STEIGER ISTVÁN 
tüzelőanyagkereskedő Szekszárd, 

Alkotmány-utca 1. Tel. 46.

fog kisérni a láisulat legjobb erői 
fognak részt venni.

MARUSJA Urzanov orosz tár
gyú 3 felvonásos ragyogó életképe 
kerül csütörtökön, junius 4 én szin
re az Országos Kamaraszínháznak 
a tőlük megszokott művészi nívón 
mozgó előadásaiban Marusja szere
pét a közönségnek rövid idő alatt 
is már kedvencévé kifejlődött Sze
gedi Edilh alakítja. Mellette igen 
hálás szerephez jutnak Nagy Klári 
Idena, Pór Irén Lynbasa, Révész 
Nelly Ovdolja, Ihász Platón, Mo- 
hácsy Boris, Juhász a báró és Fel
legi a puccer nehéz figyelemkeltő 
szerepében.

I.aptulajdonos :
Or. KNÉZY LEHEL.



4 MM*. junius 4.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között. 

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

esetleges

Km. 1 Állomások 2

0 7t5 lnd Bácsbokod vasútállomás érk 1425
3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) l3oo

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 9‘5 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart , 1d. 12>5

Ezer menetrend érvényes 1936. április 7-től.
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

S NAGY VÁLASZTÉKBAN 
a 
s 
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Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

U Egyszerű cementlap
! Diszes
" Márvány mosaik-lap
!'( Favence (csempe) 
w Mettlach-lap
* Kutgyürii
J; Cementcsövek
* Cementvályuk
J Kátránypapir és minden más építőanyag
J lEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

| Griinhut és Társa bTj a cTnT“Kér&°
A Máv. menetrend május 15-töl:

Érkezés 
óra perc

13

74

14

16

/8

18

18

19

23

23

25

32

40

26

19

01

09

47

03

27

48

58

41

08

09

Honnan? Indulás Hová?óra perc

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár 5 19 Gara

Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest i

Budapest, Sárbogárd, 
Bátaszék 9 57

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

Budapest. Kiskunhalas, 
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

G im 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Hercegszántó 14 38 Gara

Bpesf, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

Bpesl, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

7

7

7

7

9

CUKORMTIUKNEK 
TRESFARIN

kenyér, [uetélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.
Gyári lerakat: CSEH ÉS TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 

BAJA, Váradi ersek-u. 6. — Telefon: 283

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

eladó.
Esetleg FELERÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele SiOklakás.

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

If £ O T £ C Szénkereskedeimi 
w E ff El £3 Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

. Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 1-151 junius 8-ig 
Dr. GEIRINGER JÁNOS 

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 

modem kivitelben készülnek.
bertfer kőnvwvomdáiáhan Baja.


