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Az irányított gazdasági 
élet,

Magyarországon ai államférfiul 
bölcsesség ett kezdődik, hogy min
dent szidni kell, amit a kormány 
tesz.

A legjobb, a legbölcsebb kor- 
mányintézkedéere, törvényre, javas
latra ki kell sütni, hogy rossz s ha 
már semmi rosszat nem tudnak a 
kormányról mondani, akkor rá kell 
fogni, hogy diktatúrára tör és ve
szélyezteti az alkotmányt.

Nagyon divatos manapság olcsó 
vicceket gyártani az irányított gaz
dálkodásról és dicshimnuszokat zen
geni az ipari és kereskedelmi sza
badságról.

Az is kedvenc téma, hivatkozni 
a nyugati demokráciára, ahol rég 
óta divik az általános titkos választó
jog, egekig nő a kereskedelmi sza
badságiéin és nincsenek valutás ren
delkezések.

A demokrácia terén természete
sen vezet Franciaország, melyre na
gyon szeretnek kapitalista érdekei
ket a liberalizmus palástjába bur
koltan védeni szerető merkantilisták 
hivatkozni.

Hát nézzünk csak egy kissé körül, 
mi történt Franciaországban a most 
megtartott országgyűlési képviselő 
választások után ?

A legtöbb képviselőt a szociálde
mokrata párt számlálja s ezért az 
oltani alkotmány szellemében a kor- 
mányelnökaéget a szociáldemckrata 
León Blum kapta.

Az uj miniszterelnök kijelentette, 
hogy miután a parlamentben a szo
ciáldemokraták nincsenek abszolút 
többségben, kormányprogramja nem 
tiszta ezocialista, hsnem a többség 
összetételének megfelelően polgári, 
az úgynevezett népfrontnak a prog
ramja.

Ennek a programnak megfelelő 
kilenc javaslatot tér jesztett a francia 
törvényhozás elé León Blum.

Ezen javaslatok egy része a kol
lektív munkabérszerződések rend 
szerének a bevezetésére ; a heti 40

• ás munkahétre, a munkások fize
téses szabadságára vonatkozik.

Ha minálrnk a kormány bele 
akarna avatkozni ilyen erősen a 
munkaadó és munkás viszonyába, 
rögtön meghúznák az ellenzéki la
pok a vészharangot, hogy vége a

szerződési szabadságnak, megszűnt 
a tulajdonszentsége, veszélyben az 
alkotmány.

Ezeket a javaslatokat még ezen 
a héten le akarja tárgyalni a fran 
cia parlament. A jövő héten — jóí 
látnak-e szemeink — sorra kerül
nek a gabonaközpont a bor, gyü
mölcs és egyéb gazdasági termények 
értékesítésének központi irányítá
sára vonatkozó törvényjavaslatok.

Mit szólnak ehhez vájjon a mi 
ellenzéki lapjaink, akik magukat 
olimpuszi magasságban képzelve, 
humorizáltak az irányitolt gazdál
kodás eszméje felett.

A viszonyok szükségszerű kény
szere a kereskedelmi élet terén nagy 
gazdasági egységeket — a nemzete 
két — állította egymással szembe; 
amikor tehát a nemzetközi kores 
kedelmi szerződéseket kötik az irá 
nyitó központi szervnek tudnia kell, 
hogy mit lehet a külföldön eladni 
s egyben tájékoztatnia is kell a tér 
melőkef, hogy olyasmit termeljenek, 
amit el is lehet adni.

Hát ime a Nemzeti Munkaterv 
gondolata a francia javaslatokban 
anélkül, hogy a franciák a szabad
ság, az alkotmány veszedelmét si
ratnák.

De jönni fog — meggyőződésünk 
szerint — legfontosabb javaslata a 
francia kormánynak : a fegyver és 
municiógyárak államosítása.

Ha ezt a tervet következetesen 
és mindenütt keresztülviszik, ezzel 
megszűnik a profit, mint háborút 
előidéző ok.

Mi éveken keresztül mottóként 
követeltük lapunk hasábjain a fegy 
ver és municiógyárak államosítását.

őszintén sajnáljuk, hogy ez a 
[ gondolat nem polgári állam, hanem 

szocialista kormányfő programjának 
megvalósításaként kerül törvény
tárba.

Valóban világszerte elérkezett az 
ideje annak, hogy a hősi halottak 
emléke mögött ne lássuk a profit 
éhes fegyvergyárak kéményeit füs 
lölni és ne halljuk a vérből sajtolt 
aranyak csengését.

A háború nagy ügy, de csak ak
kor, ha mag s/tos célokért folyik, 
akkor szent ügy.

A francia példa mutatja, hogy a

nemzet közgazdasági és kereske
delmi életének megvannak a maga 
törvényszerűségei, melyekst felis
merni ■ azokhoz ideje korán alkal
mazkodni jelenti azt a jó kormány
zást, melyet ezzel a közismert szó 
val jelölnek meg : előrelátni.

A Nemzeti Egység kormánya há
rom évvel előzte meg a mostani 
francia kormányt, amikor az irá
nyított gazdálkodás fogalmat beve
tette a köztudatba s szervezetei ut 
ján a széles tömegeket az észszerű 
irányításra előkészítette.

Félreértések kikerülése végett ki
jelentjük, hogy a népek önellátásra 
való törekvését, ez autarkiát nem 
tartjuk a jövő gazdasági formájának, 
mert az emberiség végcélja mégis a 
személyes egységre való törekvés; 
az egy akol és egy pásztor eszméje.

Az aulatkia látszólag ennek az 
iránynak ellenére ható e^ő ; de csak 
látszólag. Az antarkia ugyanis arra 
kényszeiiti az egyes nemzeteket, 
hogy erőiket, tehetségeiket minél

Gömbös Gyula miniszterelnök 
a legmagasabb osztrák kitüntetést kapta.

Gömbös Gyula miniszterel
nöknek Mikias dr. osztrák 
szövetségi elnök a legmagasabb 
osztrák kitüntetést, az osztrák 
érdemrend elsőosztályu nagy
keresztjét adományozta. A 
nagy kitüntetést a budapesti 
osztrák követ adta át Schusch
nigg kancellár megbízásából 
Gömbös Gyula miniszterel
nöknek. Gömbös Gyula kitün
tetése többet jelent, mint egy

A bélyegek általányozása.
A képviselőháznak Baja vá

ros képviselője: dr. Reményi- 
Schneller Lajos elnöklete alatt 
ülésező jogi és pénzügyi bi
zottsága elfogadta a 400 pen
gős perértékig indított perek 
bélyegeinek készpénzben és 
előre való általányozását.

Magát a javaslatot még nem 
ismerjük. Bizonyos, hogy a 
kincstárra előnyös lesz, mert 
előre is készpénzben megkap
ja a bélyeget. Az is bizonyos 
azonban, hogy a mai pénzszű
ke mellett, amikor az Ítéleti 

I bélyeget is a keresetnél előre 

tökéletesebben kifejtsék.
Végül természetesen azok a te

hetségek fognak legjobban éi vénye- 
sülni, melyek az illető nemzet ki
váló egyéni sajátságai. Az egyik 
nemzet túlnyomó részben ipari, a 
másik mezőgazdasági, a harmadik 
kereskedelmi téren válik ki; mind
egyik az egyetemes emberi jellem
vonásoknak más más típusát fejleszti 
ki magából s a népek majdan egy- 
oehangolandó gazdasági életében azt 
a munkát fogja végezni, mely egyé
niségének legjobban megfelel, amely- 
lyel tehát legjobban tudja majd aa 
egyetemes emberi érdekeket szol
gálni.

Az ilyen átfogó és magas távlat
ból felfogott, irányított gazdálkodás 
kell, hogy mindenütt megértéssel 
találkozzék Nem ötletszerű kitalá
lása az a néhány könyvmoly papir- 
tudósnak. hanem az. élet komoly 
törvényszerűsége, fejlődési formája, 
mint azt a francia példa mutatja.

szerű nemzetközi udvariassági 
aktus. Ez a kitüntetés szim
bóluma annak a barátságnak, 
amely az olasz—osztrák és 
magyar nemzetet összefűzi, 
mert Mussolini, Schuschnigg 
is meg kapta azt a kitünte
tést, amelyet Gömbös Gyula 
kapott. Az érdemrend olyan 
teljesítmény jutalma, amely
nek a nemzet haszonélvezője.

le kel! fizetni, megnehezíti a 
perek indítását.

Feltétlenül kevesebb lesz a 
per s ezzel a kincstár bevé
tele is. Lehet, hogy a bélyeg
jövedék egyenlőre nem fog 
tovább esni, de később ok
vetlen visszaesés jelentkezik 
majd.

Kívánatos volna a bélyegil
letékek mérséklése, hogy a 
jogi forgalom emelkedjék ; 
szükség legyen a bírói létszám 
felemelésére. Olcsóság, nem 
boszorkányság; nagy forgalom 
— kis haszon olyan elvek
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Női
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retíkülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
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melyek a bélyeg illetékek te
rén is érvényesek. Meg kell 
próbálni.

Jótékonycétu színi
előadást rendez 

vasárnap a Közpon
tiban a Stefánia.

Az Országos Stefánia Szövetség 
bajai fiókja junius 14 én, vasárnap 
délután fél 4 órakor rendezi a Köz
ponti Szálló színháztermében jóté
konyáéin előadását.

Az előadás kis színdarabokból 
áll, amelyet a bajai kisdedovodák 
növendékei adnak elő. Az elmúlt 
évekről emlékezünk még arra, hogy 
e kis művészek milyen hatalmas 
sikert arattak csodálatos színjátszó 
készségükkel. A közönség elragad
tatással szemlélte a sok kedves bájt, 
közve'lenséget, naivitást és ügyessé
get, mely e kis emberek játékában 
megnyilvánult. Ez évi előadás, ame
lyet a Szentjánosi, Vöröskereszttérí, 
Szeremlei és Fehérlóuccai ovodák 
növendékei adnak elő, nemcsak 
hogy eléri az elmúlt évek nívóját, 
hanem előre is mondhatjuk, hogy 
olyan meglepetést fog szolgálni, 
amely méltán megérdemli, hogy 
mindenki megnézze és meghallgassa 
őket.

Erre való tekintettel a belépője
gyek árát oly alacsonyra szabta a 
Szövetség Ülőhely 60 fillér, álló
hely 20 fillér. Az előadás iránt már 
most oly nagy az érdeklődés, hogy 
a jegyek legnagyobbrés/ét már le 
foglalták, miért is ez. utón figyel 
nieztetjük a közönséget, hogy je
gyeikről előre gondoskodni szíves
kedjenek. Jegyek még kaphatók az 
óvodákban és a tiszti főorvosi hiva
talban (Haynald-u. 16 sz.) d. e. 
10 —12 óra között.

— Hosszú idő óta fekvő be
tegek a természetes „Ferenc József” 
keseriivizet nagyon szívesen isszák 
és annak gyors, biztos és mindig 
kellemes hashajtó hatását álfaláno 
san dicsérik.

A nagy esőzések miatt a megáradt Duna 
elöntéssel fenyegeti a Pandurszigetet.
A Éétföi nagy esőzések 27 

centiméteres áradást hoztak 
Bajára. A nagy esőzések any- 
nyira felduzzasztották a Duna 
vizét, hogy az ár elöntéssel 
fenyegeti a Bajával szemközti

Tizennyolcán maturáltak az idén 
a bajai női kereskedelmiben.

A bajai női felsőkereskedelmi 
iskolában junius 8 és 9-én 
tartották meg a szóbeli érett
ségi vizsgálatokat. A vizsgála
tokat Barcza József, a kecs
keméti női felsőkereskedelmi 
iskola igazgatója mint kikül
dött miniszteri biztos vezette.

Az érettségi vizsgára 18 no 
vendéket bocsátott a tanári 
kar.

A 18 növendékből jelesen 
végzett 2, jó 9, elégségesen 7 
tanuló.

Jeles: Petyerity Rózsa és

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, 
Fernbach Bálint főispán és vitéz Bajsay 

Ernő alispán közreműködnek Mélykút 
község kétnapos nagy ünnepségén.

Junius 28-án és 29-én szabadtéri gyűlést és passiójátékot 
rendes Mélykút.

Nagyszabású két napos ünnep
ségre készül Mélykút község. Ju 
nius 28 án és 29-én egésznapos 
program keretében szabadtéri gyű
lést és passiójátékot rendez a Ka
tolikus Akció mélykuli szervezete 
az élen dr. Horváth Alajos plébá
nossal.

Az impozáns méretű megmoz
duláson személyesen vesz részt és 
közreműködik gróf Zichy Gyula ka
locsai bácsi érsek, dr. apatini Fern
bach Bálint főispán, vitéz dr. Bajsay 
Ernő alispán, dr. Wiederkehr Jó
zsef prelálus kanonok, vitéz Bozóky 

partoldalt és a város alatt el
húzódó Pandurszigetet, melyen 
hatalmas búzatáblák fekszenek. 
A város vezetősége minden in
tézkedést megtett a Pandúr
sziget kiürítésére.

Zákányi Ida.
Jó : Czigler Irma, Darabos 

Júlia, Dely Éva, Hantos Irma, 
Herschkovits Olga, Horváth 
Margit, Onhausz Mária, Pál- 
völgyi Erzsébet, Pócza Ilona.

Elégséges: Halász Júlia, Il
lés Rózsa, Mándity Anna, Pé
ter Júlia, Szakáts Judit, Tüs
ke Ilona, Weisz Magdolna.

Az eredményről az érett
ségi biztos a legnagyobb elis
meréssel nyilatkozott, ami a 
képzett és hivatása magasla
tán álló tanári kar érdeme.

Gyula ezredes, Mihálovits Zsigmond 
az Akció Katolika országos igazga
tója éá az egyházmegye több köz
életi előkelősége.

Az ünnepség junius 28 án kez
dődik. Délelőtt 11 órakor ünnepé
lyesen fogadják gróf Zichy Gyula 
érsekei, ezután Veni Sancte, majd 
ünnepi szentmise következik. Dél
után 3 órakor szabadtéri gyűlés a 
templomdomb és a zárda közötti 
téren.

A gyűlés programja : Ének, elő
adja a mélykúti Dalárda Töröky 
Mátyás karnagy vezetésével. Meg

nyitó beszéd : mondja gróf Zichy 
Gyula érsek. ,,A falu kulturájá"-ról 
beszél dr. apalini Fernbach Bálint 
főispán. Ének. ,,A falu a karitatív 
teendők szolgálatában" címen beszél 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispán. 
„Krisztus lelke a falun" cimmel 
vitéz Bozóky Gyula ezredes tart 
előadást. Pápai Himnusz.

Délután 5 órakor Szentiványi 
Béla Bánhegyi J. János és Jávor 
Ferenc rendezésével a mélykúti mű
kedvelők bemutatják a lemplomté- 
féren Albérlő Colanluoni Passió
játékát.

Este 7 órakor vacsora, 8 órakor 
Szentséges Körménél. A Hősök 
Emlékműve előtt szentbeszédet mond 
dr. Kerner István a budapesti Köz
ponti szeminárium lelki igazgatója. 
Éjjel 12 órakor Jézus Síivé litánia 
és Szentségbetétei.

Junius 29. léggel 5 órától kezdve 
gyóntatás 5, 6, 7 és 8 órakor csen
des szentmisék a templomban, fél 
8 kor főpapi mise a szabadtéri ol
tárnál. Szentbeszédet mond Mihálo 
vics Zsigmond az Akció Catoliba 
országos igazgatója. A misén közre
működik a Dalárda és a mélykúti 
fúvós zenekar.

Délelőtt 10 órakor szabadtéri 
gyű és. A dalárda éneke után „A 
falu társadalmi kérdései" címen be
szél dr. Winkler Elemér ügyvéd. 
Mit olvasson a falu ? Előadja dr. 
Máthé-Tóth Jenő ügyész. Záróbe
széd dr. Wiederkehr József kanonok. 
Pápai Himnusz és magyar Himnusz. 
Délután egy órakor közös ebéd a 
Bácskay-vendéglőben, Teríték ára 
1’50 pengő. 2 órakor befejező áj- 
tatosság. Szentbeszédet mond Mayer 
Dezső az egyházmegyei Akció Ka
tolika főtitkára. Jézus Szive litánia 
„Te Deum."

— Magántanulókat és pótvizs
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. tanító. Nagy gyakorlat, né
met nyelvtudás. Cim a kiadóban.

— Három négyszobás konyhás 
utcai lakás villany világítással, au
gusztus elsejére kiadó. Flórián-u. 49.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert árát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan |áré férfi és nói karórák 1 évi jótállással már 6 pengétől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

Régi ékszereket, tört aranyat és brillianaköveket a legmagasabb áron veszek.
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| Az Altra Biztositó R.T. |
S(Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni, á. 

Olaiz Állami Biztosító Intézet, magyarországi
Í? leányvállalatának)

<< bajai föügynöksége. jj
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

A szakiránya oktatás 
és a magyar vonat
kozások öntudatos 

hangsuiyozásaa bajai 
tanonciskola értékes 

kiállítása.
Egy esztendei fáradságos munka 

remek eredménye hivja áx érdek
lődőket a belvárosi elemi iskolába, 
ahol hangulatos virágos keretben a 
városi iparos tanonciskola rendezett 
igen értékes, szép kiállítást. Elibénk 
tárulnak a több száz, növendéket 
számláló iskola mesés produktumai 
a szakoktatáshoz szükséges gyönyörű 
szemléltető gyűjtemények, a szak
rajzok, kézimunkák, ipari készítmé
nyek gazdag változatossága.

Bámulatos az az eredmény, amit 
Rumbach István igazgató az ötven
ötéves iskola növendékeivel egy 
esztendő alatt elért az a szakszerű
ség, hozzáértés, ami minden kiál
lított tárgyat jellemez, ígéretes fej
lődését bizonyítva a modern ipari 
technika bajai követőinek.

Kél terembe zsúfolva annyi látni 
és megnézni való fogja meg sze
münket, hogy szinte nem tudunk 
szabadulni az elénk táruló képtől. 
Gyönyörű, magyaros tervezésű vit
rinek vitéz Zsombory József és 
Czeglédy Nagy István művészi mun
kái dominálják a kiállítási termet, 
ahol a fa és fémipar, agyagipar, 
nyomda és gépipar, az építőipar, 
a malomipar érdekességei mellett a 
terem másik részében ott látjuk az 
éleimiszerszekrónynek használt mű
vészi vitrinben konzervek, befőttek 
helyes ellevésének szemléltető min
táit. Alatta sorakoznak a hasznos 
és egészséget óvó utasítások a hen
tesiparban érdekelt diákok számára 
a fertőzést okozó ártalmas húsfé
lékről ; ezek mindegyike dobozba 
2árva figyelmezteti óvatosságra a 
járatlanokat

A sokfajta látni és tudnivaló, kis 
tárából jóleső érzéssel bontakozik 
ki és egy kis külön világot állít 
elénk a sok magyaros munka. Rajz
ban, festésben, ipari munkában min 
denütt magyaros elein a hangsúly.

Még inkább szembetűnik a ma

gyaros irány a lányok termében, 
ahol a sárközi, torockói, kalocsai 
hímzések, női munkák egész kis 
művészi kollekciója — középen mű
vészien felöltöztetett sárközi baba 
sz^p ége kapja meg a szemlélő fi- 
g, elméi.

A kiállításnak sok a látogatója és 
csodálója.

A bajai iskolák közül már eddig 
is többen felkeresték a szép kiállí
tást, melynek egyeilen hibája, hogy 
a szűk helyre zsúfolt keretben nem 
tud érvényesülni.

Az amit mi mindig hangsúlyoz
tunk, hogy a tanonciskolának meg
felelő elhelyezése most már elodáz
hatatlan éppen a szakoktatás fon
tossága miatt, a nagyon sz.ép és ér
tékes kiállítás, sajnos igen élénken 
igazolta.

HÍREK.
— Szent Antal búcsúja. Holnap 

lesz a ferenciek templomában Pá 
duai Szent Antal, a nagy csodatévő 
ünnepe. A bucsuünnep alkalmából 
ma pénteken délután 4 órakor bu- 
nyevác litánia. Holnap reggel fél 
8 kor magyar mise, 8 kor magyar 
szentbeszédet mond Mojzes Péter 
miskei káplán, fél 9 kor német 
mise, 9 kor német nyelven beszél 
Flach András bácsalmási káplán, 
fél 10-kor bunyevác szentbeszédet 
mond Petres János csávolyi plébá
nos, 10 kor szentmise. Délután 
4 kor bunyevác, 6 kor magyar li 
tánia.

— Tűzoltó gyűlés. A bajai Ön
kéntes és Váiosi Tűzoltó Testület 
vasárnap, 14 én délelőtt 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a vá
rosházán.

— Megint egy kerékpár. Fe
kete Lajos henlessegéd Szent Lász
ló utca 32 szám alatti lakos Duna 
szekcsőröl hazajövet a 13 as km. 
kőnél lepihent aludni s ez idő alatt 
kerékpárját ellopták.

— A világ munkanélkülijeinek 
száma mint a berlini nemzetközi 
községi nagygyűlésén elmondták — 
kereken 20 millió !

— AugUSZtUS első felében disz* 
közgyűlés keretében ünnepli a Tóth 
Kálmán Casinó 75 éves fennállásét. 
A díszközgyűlés szónoka dr. Kocsis 
János tanácsnok lesz. Este pedig 
ünnepi vacsorára jönnek össze a 
tagok, hogy vendégeikkel együtt 
bensőséges érzéssel üljék meg a 
jubileumot. Az ünnepség részletes 
programját későbbi számainkban 
fogjuk részletesen közölni.

—- Baja is benevez a dunán
túli galambbajnokságba. A Co
lumbia Postagalamb Sport Egyesü
let benevezett a Dunántúli bajnok 
ságra, mely junius 21 én lesz. Ba
ján kívül rész.tvesznek Budapest. 
Székesfehérvár, Szolnok, Győr, Fel- 
sőgalla és Hódmezővásáihely. Ki
induló hely : Sátoralja ujhely.

— Ha el van dugulva és gyom
ra rOSSZ, folyamodjék azonnal a 
természetes „Ferenc József** kese 
riivizhez, mert ez már csekély, alig 
pohárnyi mennyiségben is gyorsan, 
biztosan és mindig kellemesen ki
tisztítja az emésztés útjait és friss 
közérzetet teremt.

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

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

— Kerékpár igazolvány fény
képek le ^gyorsabban és jutányosán 
készülnek NesselrÓth fényképész
nél Baján.

URÁNIA
Junius 13-án
Junius 14-én
Junius 15-én

AZ IDEI SZEZON LEGSZEBB FILMJE.

Kalandos vígjáték 12 felvonásban.
Irta : Székely János. — Rendezte : Frank Borzage.

Lázadás a zenekarban, zen^m.
Bocsánat tévedtem,

HÍRADÓ!

SPORT.
Nagymányoki SE—Bácska SE 

(2:1) 2:0.
Teljes sikettel járt a kiváló ké

pességű nagymányoki csapat bajai 
bemutatkozása. A nagyszerű fizi 
kiírna és fejlrtl tech1 iká/u csapat 
remek első félidő után miután cen
terük Pálfi lesériilt lefokozott iram
ban is könnyen nyert a szépen ját
szó Bácska ellen.

Fölényesen győztek a bajai 
ökölvívók.

12:6 arányban győztek a buda
pesti kombinált csapat ellen a BSE 
ökölvívói. Különösen szép mérkő
zés volt Dobler—Podány küzdelme, 
kellemes meglepetést keltett az 
újonc-nehézsúlyú Bartók szereplése. 
A futballkapus vitipoló-evezős- úszó 
remek fizikuma és küzdőképessége 
révén itt is elsőrangú tehetségnek 
bizonyult. Amit elismeréssel veszünk 
tudomásul, bár szerencsésebb meg
oldásnak tartanánk ha tehetségét 
sport polihisztort törekvések helyeit 
egy sportban — véleményünk sze
rint a futballban — igyekezne ér
vényesíteni.

Laptulajdonos :
rtff. H H É Z V LEHEL.

Marlene Dietrich 
és Gary Cooper 
együttes felléptével
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

esetleges

Km. 1 Állomások 2

0 715 in Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

3 725 1 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13°°

34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 123<>
42 915 Riha f. m. | 1 1225
48 925 ér Mohács dunapart 1 i id. 1215

7-miEzen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

CUKORBETEGEKNEK 
TRESFARIN *“

kenyér, metélttészták, 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 érsek-u. 6. — Telefon: 283.

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

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele öröklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

A
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSATOLJA 70.

Egyszerű cementlap 5
Díszes „
Márvány mosaik-lap ® NAGY VÁLASZTÉKBAN
Favence (csempe) “
Mettlach-lap
Kutgyiirü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB AR8AN KAPHATÓ

Griinhut ét Tárta 'Btr™eTX^
A Máv. menetrend május 15-től:

If É B T E C Szénkereskedelmi V E K 0 Ed 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!

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Ültökül fehér cem. 
Elszigeteld lemez

Érkezés II onnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

1 25 Ujdombovár 5 79 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

7 32 Hercegszántó 
Budapest, Kiskun halas,

5 20 Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas

7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria 
Ujdombovár, Sárbogárd,

9 26 Pécs, Budapest 
Budapest. Sárbogárd.

8 15 Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,

13 19 Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas.

9 57 Budapest

74 01 Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

76 47 Pécs, Bátaszék, Baja 15 Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas,

78 03 Gara 14 19 Budapest. Csikéria

J8 27 Hercegszántó 14 38 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.78 48 Bpest, Kiskunhalas

Ujdombovár. Pécs,
15 47 Budapest gyors

Bátaszék, Pécs.19 58 Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas

18 55 Sárbogárd, Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas,

23 41 Bácsalmás. Csikéria 23 55 Budapest, Csikéria 
Bátaszék, Ujdombovár.

23 68 Bpest, Sárbogárd 23 49 Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

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

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
a nyomdavAllalat.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek é. Goldberger
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek fa Goldberger IcfinwnvomdÁíában Raia.


