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Kisantanték 
fenyegetése.

A kisantant államfőinek bu
karesti találkozóján az állam
fők azzal fenyegetőztek, hogy 
a trianoni szerződés minden 
területi változására „tettekkel" 
fognak felelni.

Magyarország külügyminisz
teré külügyi expozéja alkalmá
ból nyíltan kijelentette, hogy 
mi csak békés utón törek
szünk a revízióra s ha a bé
kés megegyezésre való mos
tani kedvező alkalmat odaát 
elmulasztják, mi a sokfele sors
fordulótól változatos ezer éves 
történetünk tanúságaira emlé
kezve, várni fogunk a ked 
vező alkalomra.

Hogy ez a kedvező alkalom 
mikor következik be, ez a 
jövő titka.

Egy azonban bizonyos; a 
külpolitika már régen megvál
toztatta Európa hatalmi egyen
súlyát. Az a hatalmi túlsúly, 
mely eddig a kisantant olda
lán állott, már nem olyan pre- 
ponderáló ; a diplomácia bo
szorkánykonyhájába nem lat
hatunk be, de a tömegérzés
ről beszámolhatunk s ez a 
tömegérzés már nem a féle
lemé ; Magyarország széles 
néprétegeinek lelkében nap 
ról-napra jobban megerősödik 
az a meggyőződés, hogy reví
zió nélkül nincs boldogulás, 
nincs élet, nincs jövő.

Az elkeseredés és az élni 
akarás nem siránkozó kegyel
met kér, hanem igazságot, re
víziót. Nincs anyagi áldozat, 
amit sokallana ez a nemzet ; 
nem becsüli túl egyetlen ellen
felének sem anyagi, sem er
kölcsi, sem katonai erejét. Min
denkinek a vesejébe látunk ; 
nem nézünk le senkii, de nem 
is félünk az ijesztgetésektől.

Ez a nagy tömeg lélektana 
ma. Erre a tömeghangulatra, 
tömegérzésre építhetnek sor- 
svrk irányitói, akik ha fele
lősségük tudatában szükség
kép óvato -ak is, még nem sza
bad. hogy elhanyagolják a tö
meghangulat feszitő erejét.

Rövidesen életbelép eíí adókivetés reformja 
mely gyökeresen megváltoztatja az adó

kivetés mai. rendszerét..
A pénzügyi kormány az. uj adó 

kódexet az. őszkor akarja kiadni és 
így az adókivetés reformja még eb 
ben az. évben életbelép, tehát az 
adókivetés jelenlegi rendszere gyö 
kérésén megváltozik. A reformter
vek elsősorban az elsőfokú adóki 
vető hatóságokra, illetve az adó- 
íelszolamlási bizottságokra vonal
it óznak.

A reform a bizottságok aulonó 
miaját azzal szűk lené meg, hogy a

1 halál aratása a királyi parádést.
Többezer embert katasxfröfa ért a román király tiszteletére 

rendezett parádén.
Tegnap, junius 8 án rendezlek 

Bukarestben Pál jugoszláv régens- 
herceg és Benes cseh köztársasági 
elnök jelenlétében Károly király 
visszatérést m k 6 évfordulója alkal 
mából a nagy katonai díszszemlét. 
Az ünnepségen borzalmas szeren 
cséllenség történt. Egy ti ibün, ame
lyen több ezer néző foglalt helyet, 
a király b-’széde alatt hatalmas ro- 
b jj I összedőlt és az olt levők a 
mélységbe zuhanlak. A halottak és 
sebesültek száma jelentős. A tribü
nön felöl, amelyen mintegy négyez 
ren lehettek, porfelhő szállt az ég 
felé, asszonyok, gyerekek, férfiak 
ve'őlrázó jajgatása hallatszott.

A király abbanhagyva beszédét 
rögtön a szerencsétlenség színhelyére 
sietett. A liz méter magas tribün 
romhalmazzá vált és maga alá te 
metélt a mélységbe mindenkit. A 
mentést azonnal megkezdték és te
lefonon hívták ki « bukaresti kór
házak minden nélkülözi elő orvosát

Uj tisztikart választott Csonka Bacsbodrog 
vármegye Általános Tanító-Egyesülete.

Hírül ad'uk, hogy szombaton dél 
előtt élénk érdeklődés mellett foly
tatta le pedagógiai szemináriummal 
egybekötött XII rendes közgyűlését 
Csonka Bácsbodiog vármegye Álta
lános Taniló Egyesülete. A köz
gyűlésnek kiemelkedő eseménye 
volt Solymár István taniló minta
oktatása. Térképrajzolás kicsinyített 
mérték alapján a IV osztályban. 

kincstár képviselőinek több, a bi
zottsági tagoknak kisebb befolyást 
biztosítana. Egyes gazdasági érde
keltségek a terv ellen már is fel 
szólaltak.

A pénzügyminiszter a tervezett 
megszori ást ezért azzal akarja eny 
hiteni, hogy a bizottságokban az 
eddiginél nagyobb mértékben biz 
tositaná a különféle gazdasági ág *k 
arányos képviseletét.

és ápoló személyzetét.
Amikor a fővárosban hire terjedt 

a borzalmas szerencsétlenségnek, a 
szülők, akiknek gyermekei az ün
nepségen voltak, minden elképzel
hető közlekedési eszközökön sietlek 
a colroceni térre.

A mentők egymásután húzták ki 
a halottakat eddig kb. <.5—30-at. 
A sebesüllek száma eddig 500. A 
halottak és sebesüllek lulnyomó- 
része tanár, tanárnő, diák és diák
lány. A jajveszékelő szülők rémes 
kiállása veri fel egész nap a telem 
néző borzalmas csendjét, ahova a 
lömegkataszlrófa áldozatait beszállí
tották.

A kórházak elölt állandóan nagy 
tömeg lesi a híreket.

Megrendítő jelenetek játszódnak 
le, halálrarémült emberek tud .ko 
zódnak hozzátartozóik után, akik 
reggel a díszszemlére mentek és 
onnan nem térlek vissza.

| Lábay József bajai kisegítő iskolai 
taniló: „A gyermeki intelligencia 
vizsgálata" címen tartott figyelmet 
érdemlő szép előadást.

A közgyűlésen a legnagyobb ér
deklődést a tisztujitás váltotta ki. 
Nagy meglepetéssel szolgált az el
nökválasztás, mert Bitinyi József 
igazgató helyébe, aki hosszú esz. 
tendők óta állt az. egyesület élén, 

titkos szavazással nyolc szótöbbség
gel Novai Ferenc józsefvárosi elemi 
iskolai igazgatót választották meg. 
Alelnökök : Király Gyula, Balogh 
Károly, titkár Detre Gyula, könyv-^ 
táros Hoscieszlawszkyné Vágó Ilona, 
pénztáros Solymár István, választ- 
rftányi jegyző Gellert Károly, elnöki 
tanácsjegyző v. Keszthelyi Orbán, 
közgyűlési jegyző Veréb Lajos,ügyész 
dr. Boróczy Kálmán. A választmány 
tagjai : Birinyi József, Hargilay La
jos, Lázár János, Lábay József, 
Kalász Margit, dr. Ortay Józsefné, 
Odryné Rilco Marcelia, dr. Rónay 
Petemé, Szabados András és Szösz 
Pál. A lanyabizottság tagjai : Bán 
Péter és vitéz Epres Lipól, szám
vizsgálók : Palotás Ferenc és Csaba 
Béla, ellenőr : Rosenf-ld József.

Németország 
előterjeszti gyarmati 

követelésed.
A Német Birodalomnak eltökélt 

! szándéka, hogy rövid időn heliil 
előterjeszti gyarmati követeléseit. 
Erre vonatkozó javaslata okból a 
nyilatkozatból indul ki, amelyet Ho- 

, are a múlt év őszén lelt Genfben, 
amikor elvben elfogadta azt a gon
dolatot, hogy a hatalmak között 
lelosszák a nyersanyagok világlar- 

; talékail.

Rossz időben indul 
Bajáról a pécsi 
filléres gyors.

A Pécsi Ünnepi Hét alkalmából 
vasárnap junius 14 én filléres gyor
sai indít Bajától Pécsre a Máv. A 
filléres gyorsnak hiába van Pécsről 
sző, ezúttal nem tudunk igazi sikert 
jósolni mert a vonaljára! a bojaiak 
szempontjából sehogyan sem jó. A 
vonat Bajáról 14 én reggel 8 óra
kor indul, ami azt jelenti, hogy 11 
óra 15 perckor lesz Pécseit, tehát 
a közönség meleg idő esetén három 
órás gőzfürdő után ér célhoz. Pécs
ről indul a vonat éjfél után, vagyis 
12 óra 10 perckor Baján lesz 3 óra 
9 perckor. A menettérti jegy ára 3 
pengő 90 fillér. Jegyet már most 
ad a menetjegyiroda. *

— Képesítők az érseki tanítónő- 
képzőben. A bajai zárda érseki 
tanilónőképzőjében junius 22, 23 és 
24-én lesznek a szóbeli képesítések.
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Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök 
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

A búzánál a sok eső rozsdát 
idézett elő.

A Földmivelésügyi Minisztérium 
illetékes ügyosztályának megállapí
tása szerint a májusi bőséges eső 
bői már elég volt és most már lassú 
felmelegedésre van szükség.

A sok eső hatása inár jelentke
zik : a búzánál fellépett a rozsda, a 
szőlőkben a peronoszpoia és az 
erős szelek és a nagy esők nyomán 
megdőlt a gabona. Ezek a bajok 
azonban csak szórványosan léptek 
fel az Alföldön és a Dunántúlon. 
Szárazabb és melegebb idő nagyon 
kívánatos, értve a lassú felmelege 
dést. Ez kell a gyümölcsösöknek is.

Igen nagy sikere volt a 
zárdában Csermák Teréz 
növendékei remek torna

bemutatójának.
Remekül sikerült torna ünnepsé

get mutatott be szombaton délután 
a bajai zárda tanítóképzője és gya
korló elemi iskolája. A zivataros 
esős idő ellenére nagy számú hö 
zönség gyűlt össze az intézel udva
rán és lelkes érdeklődéssel figyelte 
a látványos nagyszerű tornaünnep 
séget, mely minden számában éhe
sen igazolta, hogy Csermák Teréz 
az intézel tehetséges fiatal (ornata- 
nárnője — sok főiskolai bajnokság 
nyertese — hivatása magaslatán 
áll.

Az a színvonal, amit a lornabe- 
mutalón láttunk, már sokkal több 
mint amit középiskolái tornászoktól 
várni lehetett volna; nem egy íz
ben a főiskolai lornaversenyek ju
tottak eszünkbe, annyi tökéletesség, 
sportszerűség, művészi stílus áradt 
az egyes számokból. A csöppnyi 
gyakorlósok bájos mutatványai már 
ennek a modern tornaiskolának 
eredményét mutatták és u teljesít- 
ményt természetesen tökéletességre 
emelte a tanitónőjelöllek fornacsapa- 
tának szenzációs szereplése. A kö
zös gyakorlatok is de még inkább 
a válogatott tornacsapal aratott 
igen-igen nagy sikert. Általános fel

tűnést keltett a rendkívül tehetséges 
Hollós Piroska merész mutatványai
val. A gyönyörű tornaünnepséget a 
IV. o. In. ünnepi palotás zárta be, 
a közönség tüntető lelkes tapsától

És a Népszövetség csak ülésezik...
Temesrárról jelentik : A vörös

csárda melletti telep elemi iskolájá
ban Krepelka István román tanító 
megverte Kiss Mihály tizenkét éves 
tanulót és reggel 8 órától este 6 ig 
egy falat étel nélkül az iskolában 
fogva tartotta. A fiú apja másnap 
megjelent az iskolában és kérte a 
tanítót, hogy bánjon kisfiával em

Egy esztendei börtönre ítélte a törvény
szék a jánoshalmai szatirt, aki egy 4 éves 

kisleányt megfertőzött.
Megdöbbentő erkölcsi fertő tárult

fel tegnap a bajai törvényszéken. 
Dr. Linzer tanács nagy érdeklődés 
mellett tárgyalta Lőczi Ferenc 27 
éves jánoshalmi kosárfonó bűnügyét. 
Az elvetemült embert szörnyűséges 
cselekedet juttatta a vádlottak pad
jára. Azzal vádolták, hogy egy 4 
esztendős kisleányt magáról megfe

Mit kell tudni a közönségnek a légi jár
művekkel szemben követendő eljárásról.

Ha valaki (szántóföldön, mezőn 
dolgozó) közelében leszálló idegen 
repülőgépet észlel, erről a leszállás 
helyének pontos megjelölésével azon
nal köteles értesíteni a legközelebbi 
csendőrőrsöt, rendőrközege|, vagy a 
községi főjegyzőt, főszolgabírót, ren
dőrkapitányságot.

A kényszerleszállást végző repü
lőgép utasaival szemben udvarias 
magatartást kell tanúsítani, azonban 
mindaddig, amig a hatóság avagy a 
Légügyi Hivatal szervei a leszállt 
repülőgéphez ki nem érkeznek, a 
repülőgép felszállását elősegíteni nem 
szabad. 

kisérve. Az ünnepély végén dr. 
Gonczlik Kálmán apátplébános az 
intézet érseki biztosa méltányolta 
Csermák Teréz munkásságát.

berségesebben, mert panaszt tesz a 
tanfelügyelőnél. Még aznap csend
őrök jelentek meg a tanító feljelen
tésére Kiss Mihálynál, akit a csend
őrségre vittek, bántalmaztak, majd 
elkísérték az iskolába és brutálisan 
arra kényszeritették, hogy a kis 
diákok előtt kérjen bocsánatot a 

| tanítótól.

ledkezett pillanatban felcsalt a pad
lásra és erőszakoskodott vele. A 
bestiális ember állati ocsmánysága 
a szerencsétlen kisleányt súlyosan 

I megfertőzte.
A ’örvényszéki tárgyaláson Lőczi 

' Ferenc beismerte a vádat. A tör- 
. vényszék jogerősen 1 évi börtönre 
| ítélte.

A légi kikötésre kijelölt helyen 
kiviil leszálló légi jármüvek veze
tője, vagy utasai, amennyiben a 
magukkal hozott iratokat, vagy anya
got meg akarják semmisíteni, vagy 
el akarják égetni, ebben megaka- 
dályozandók. Természetes azonban, 
hogy szerencsétlenség esetén a sé
rült utasoknak segélyt kell nyújtani 
s az esetleg égő gép oltásánál se
gédkezni kell.

Akik a hatósági közegek megje 
lenése előtt önkényesen továbbre
pülni szándékozó repülőknek akár 
üzemanyag, akár műszaki javítás 
révén segédkezet nyújtanak, rend
őri büntető eljárás alá vonatnak.

Egészséges ivóvizet 
sürget a Budapesti-ut 

közönsége.
A Budapesti-utnak külső, a Hen

germalomtól Szentistván felé vezető 
szakaszának közönsége nyári idő
szakban sokat panaszkodik az ál
landó por miatt, ami az intenzív 
kocsiforgalom következtében sok 
kellemetlenséget okoz. A közönség 
másik keserve, hogy a környéken, 
sőt úgyszólván az egész városrész
ben nincsen egészséges ivóvíz. Né
hány esztendővel ezelőtt, amikor 
Baján a hastífusz nagyobb mérete
ket öltött az egészségügyi hatóság
nak az volt a megállapítása, hogy 
á tífusz főfészke a megfelelő víz
viszonyok hiányában éppen ez a 
józsefvárosi illetve istvánmegvei 
front.

Minthogy a vízvezeték kérdése 
egyelőre nem látszik a megvalósu
lás stádiumában haladni s igy a jó
zsefvárosi közönségnek nem sok 
remény kínálkozik a vízellátás prob- 
lemájána < igazi és egészséges meg
oldására, az érdekelt terület lakos
sága úgy értesülünk felirattal fordul 
a városhoz, hogy a Budapesti ut 
külső részan legalább a célnak meg
felelő mélyfurrásu kutat állítsanak 
fel.

— Eltemették Madarason a ba
jai reálgimnázium kisdiákját. 
Tragikus körülmények között meg
halt a bajai ciszterci gimnázium 
egyik első osztályos növendéke Lip- 
ták József. A kisdiák rózsatövissel 
megsértette az ujját, vérmérgezést 
kapott és rövid szenvedés után va
sárnap reggel meghalt. Nagy részvét 
mellett osztálytársai és tanárai ki
sérték el utolsó útjára a tragikus 
sorsú kis gimnazistát.

— A gyakran visszatérő fejfá
jás és szédülés sok esetben meg
szűnik, ha a beteg naponként reg
gel éhgyomorra és este lefekvés 
előtt egy félpohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizet iszik

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járó térti és n&i karórák 2 évi jótállással már 6 pengéiéi,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Attra Biztosító R.T. f
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, S
Olaiz Állami Biztositó Intézet, magyarországi "

leányvállalatának) gj

| bajai főügynöksége. 1

Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

— Sarlach a bajai iskolákban. 
A sarlaah veszedelme ismét fényé 
geti a bajai iskolákat. Az elmúlt 
napokban a józsefvárosi elemi is
kolában három növendék betegedett 
meg sarlachban.

— Tagnap és ma folynak az 
érettségi vizsgálatok a női keret 
kedelmiben. A bajai állami női 
felsőkereskedelmi iskolában tegnap 
reggel kezdődtek a szóbeli, érettségi 
vizsgálatok. Mint már annak idején 
jelentettük a vizsgálatokat Barcza 
József, a kecskeméti női felsőkeres
kedelmi iskola igazgatója vezeti 
mint kiküldött miniszteri biztos. Az 
érettségi vizsgálatok még ina is 
folytatódnak. A IV, évfolyam 18 
növendéket küldött a szóbeli ma
túrára.

— Kalocsai diáklányok bajai 
tanulmányútja. Tegnap a kalocsai 
zárda leányiskolájának növendékei 
Bajára tanulmányi kirándulást ren
dezlek. A kalocsai diáklányok tanár
nőik kíséretében megtekintették a 
városházát és a város nevezetessé 
geit. A kirándulókat dr. Madarász 
Andor az idegenforgalmi hivatal 
vezetője kalauzolta.

— Magántanulókat és pótvizs
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. tanító. Nagy gyakorlat, né
met nyelvtudás cim a .kiadóhivatal 
bán.

— Tantos Gyula masterkanonok 
lett ■ bácsmegyei főesperes. Gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsek Tantos 
Gyula eddigi mesterkanonok, bel
városi plébános, volt szenlistváni 
plébánost nevezte ki bácsi főespe
ressé.

— Ellopták a szalmazsák alól 
egy szenlistváni asszony pénzét. 
Ikotity Gergelyné Mária-utca 14. sz. 
alatti szenlistváni asszony tegnap 
kiment a szántóföldjére dolgozni. 
Mikor hazaéri, meglepetve tapasz
talta, hogy távollétében lakása ajta
ját feltörték s a szalmazsákja alól 
elvittek 34 pengőt.

— Schmidt Ferenc jótékonycélu 
orgonahangversenyéről holnapi szá
mukban adunk részletes ismertetést.

— A városi tanonciskola rajz- 
kiállítása vasárnapig marad nyitva. 
A kiállítás egész napon át díjtala
nul megtekinthető,

Eladta a gondjaira bízott te
henet a tataházi béreslegény: 
kapott érte 7 hónapi börtön

büntetést.
A legutóbbi jánoshalmai vásáron 

történt. Hinterstein Jenő talaházi 
béres ott őgyelgett az állatvásáron 
s egy jánoshalmai gazda, aki a kö
zelben felfedezett egy ismerősét, 
rábizta a tehenet amig az ismerő
sével tárgyalt. A gazda közben el
kísérte a rég nem látott barátot s 
a bérest elvesztette a szeme elől.

Hinterstein gondolt egy merészet 
eladta a tehenet 170 pengőért s 
mint, aki legjobban végezte dolgát, 
odébbáll!. A károsult ember felje
lentette az ügyészségen a béresle
gényt A büntetett előéletű Hinter- 
steint a törvényszék 7 havi bőr 
tönre Ítélte. Az ítélet jogerős.

— Ellopták a korcsmasátor 
ponyváját. Vidákovics István a 
Darázs- utca 16 számú korcsma tu 
lajdonosa feljelentést telt a rendőr
ségen ismeretlen tettes ellen, hogy 
az állatvásáriéren felállított borki 
mérési sátráról éjszaka ellopták a 
ponyvát. A rendőrség a nyomozást 
megindította.

— Uj állomásfőnőköt kapott 
Bátaszék. A vasúti üz'etigazgató- 
ság Kőnig Béla bátaszéki vasúti ál- 
lomásfőnököt nevezte ki a kapos
vári vasúti állomás főnökévé. Az 
igy megüresedett bátaszéki vasúti 
állomásfőnöke dr. Köves József 
volt ujdombovári helyettes lett.

— Tolvaj a Szent Gellért utcá
ban. Németh Jáuosné szenlistváni 
lakos feljelentést tett a rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen, aki Szent 
Geliért-utca 11. sz. lakásába isme
retlen tettes behatolt és elvitt egy 
ö löny férfiruhái. A kár 50 pengő.

— Valószínűleg elmarad a csü 
törtőki uszóverseny. A BSE úszó
szakosztálya Űrnapra nagyszabású 
uszóversenyt akart rendezni a Ka- 
marásdunán, az uj uszópályán. A 
versenyre már az előkészületeket 
megtették, azonban valószínű, hogy 
az erősen lehűlt időjárás miatt a 
versenyt későbbre junius 21 re ha
lasztják. Ma este oönt a vezetőség 
ebben a kérdésben.

— 33 millió pengő a házhely
építés előmozdítására. A földbir
tokreform végrehajtása alkalmával 
létosült a Falusi Kislakásépitő Szö
vetkezet, hogy a házhelyhez ^iylptt 
kisemberek építkezését anyaghití lel 
segítse elő. Erre a kormány eddig 
33 millió pengő támogatást adott. 
Értesülésünk szeiint most a telepí
tési törvénnyel kapcsolatban tárgya 
lások indultak meg, hogy FAKSZ. 
szervezetét használnák fel a telepí
téseknek építkezési hitelezések által 
való elősegítésére.

— Újból fellángoltak a politi
kai összetűzések Spanyolország
ban. Qreuséban véres politikai za
vargások voltak, amelyek során több 
embert megöltek. Malagában a bal 
oldali radikálisok agyonlőttek egy 
polgárőrségi tagot. Több városban 
a városi munkások beszüntették a 
munkát. Félő, hogy nagyarányú 
sztrájk lesz kialakulóban.

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

— Dugulás és aranyeres bán- 
talmak, gyomor- és bélzavarok, 
máj- és lépduzzadás, a has állandó 
puffadlsága és a rekeszizom gya
kori fetolódása, hát és derékfájás 
ellen a természetadla,,Ferenc József" 
keserüviz, kisebb adagokba elosztva, 
naponta többször bevéve hathatós 
segítséget nyújt.

URÁNIA
Junius hó 10-én és 11-én

Az első magyar nyelvre átültetett 
francia film

z én fiam!
Gyönyöréi magyarul beszélő dráma 10 felvonásban.

Francia szereplők : Magyarul beszél :

Hella Müiler 
Alian George 
Francois Rosay 
Cossini M. 
Gouget
Kisérőfilmje:

Maurice
első ez idei

Csalj meg
Sziporkázóan szellemes vígjáték

Uradalmak és magánegyé
nek figyelmébe !

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

STEIGER ISTVÁN 
fatermelö Szekszárd,

Alkotmány-utca 1. Tel. 46.

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

— Pénztárosnői állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésii leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

Laptulajdonos;
ftr. KM ÉZV LEHEL.

Gara község elöljáróságától.

Hirdetmény.
Gara község f. hó 14 én délelőtt 

9 órakor a községházán kőfuvaro
zási munkát nyilvános árlejtésen 
kiad Feltételek a hivatalos órák 
alatt a községi főjegyző irodájában 
irodájában megtekinthetők.

Orsolya Erzsi 
Forgács Jancsi 
Lánczy Margit 
Medgyaszay V. 
Balló Elemér

Kisérőfilmje:

Chevalier
bűbájos filmje

drágám...
10 felvonásban.



4 baja-bacska 1936. június 10.

Autóbusz menetrend
Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 

érkező vonatot.|| induló vonathoz.

Mohács Bácsalmás között.

Km. 1 Állomások 2

0 715 ir Bácsbokod vasútállomás érk
A

1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 7“ Gara vasútállomás 13«
16 goo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132°
25 825 Csátaija vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 84O Nagybaracska rév (álkelés) j3oo

34 900 Móriczpuszta f. m. l240
39 910 Mohács' iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 y

érk. Mohács dunapart j d. 1215

Ezer menelrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer Jáass autóbusz vállalat 
csáiaLia ?o.

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempeí 
Mettlach-lap
Kutgvürü 
Cementcsöve!! 
Cementvátyuk

" N’.GY VÁLASZTÉKBAN

53U
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fávaj égetettmesz

Pcrtland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

W Kátrárypapir és minden más építőanyag
LF.GlUT.ÓN¥05eB8 Á!«8AH KAPÍiAÍÖ

j Grünhut és Társa j t cr tí;x^
i Má??. májas 15-iöl:

Eri e z és II o n n a n ? Ind ilás Hová?óra P-rc „r.-,

7 09 Gar» 4 40 Hercegszántó

7 I 25 Ujdombovár 5 /9 G.-ua

7 32 Hercegszántó 5 20 Bálaszéli, Sárl.ojjárd. 
Budapest

7 40
Budape.-.;, Kiskunli>.i><s.

5 42 Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest. Csikéria

Q j 26 Pécs. Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 , 19
Budapest. Sárbogár-t

Bátaszék’ 0 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

14 ' 01 Hu : ■ pest, Kis tjitl-.d.is.
10 05 Baja. Bálaszék, Pécs

I 14 . 69 Uidombov^ 11 25 Bálasz.ek, Ujdombovár

/6 47 P-<Ki!-.szék, Baja 14 15 Hercegszántó

/8 j| 03 G„. 14 19
Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

/8 : 27 He-c^zaulö 14 38 Gara

/8 48 Bpesí, Is isi; tinlia la* 15 47
Bálaszél, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Uid-.nibw.ár Pécs.

Bál .szék is; 55,
Bát.is/él.. Pécs,
Sárbogárd, Budapest

23 ll 41
Budapest. Kis utih d.is 
Bácsalmás. Csikéria 23

•
55

Bács dinás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

23 0 Bpesl, Sárbogárd 23
1

49
Bátaszék. Ujdombovár.

Budapest

Nyomatott Rakanek és Goldberger könyvnyomdájában Ram.

CUKORBETEGEKNEK
TRESFAR8N “p"k,men,es

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

GYOMŰRBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

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

RAJA, Váradi éisek u. 6. — Telefon: 283

S/eremlei-u. 83. sz. és Kakas u. 1 s?. 
külön elválasztott ház 

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBE!* HEGVEHETŐ 

a másik fele ötöklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet kírálné-utca 13.

! O É Bt TS t Széíikereskedelmi
W K B la Rés fiútársaság 

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

Nófeher beremendi mész 
Nagysziüáiídságu imttaridcemeM 

©wnafesvíís kfipöF fabzigeieiö 
leijkS vagonban b o mely állomás- a és • unapaiii rak
tárunkból minden mennyiségben h á /. h o z szállítva.

Szükséglete fedezése elfftt rejat éidekében
kérje ajánlatunk »t!

Éjjeli 

szolgálatot Imí 
reggel fél 8 óráig és 
-asarnap d. u. nyitva 

junius 8-tól junius 15-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
0 NYOMDAVÁLLALAT.

H szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lsjcs 
férfi szabónál 

(Sugovicagart).

Bakanek «< GoHberger
könyvnyomdája

Baja, Fere^csek-tere 1. szám.

TVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb es 

modern kivitelben készülnek.


