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Halyban aagyadévra . , 6 pangé
Helyben egy hónapra ... 2 pengi

Huszonöt jugoszláv 
képviselő látogatása 

Budapesten.
Hogy mi igaz mi sem a szál

longó hírekből, senki sem tudja; 
de mindenki reméli, hogy nem 
teljesen alaptalanok azok a 
hírek, amelyek revíziós lehe
tőségekről szólnak.

A szállongó hírekre vonat
kozóan jellemző hogy a köz
felfogás Jugoszlávia felé keresi 
a békés revízió első lehetősé
geit. A legtöbben abból indul
nak ki, hogy Nagymagyaror- 
szág területéből Jugoszlávia 
vett el legkevesebbet, vele le
hetne legkönnyebben meg
egyezni.

Budapesten tartják az in
terparlamentáris konferenciát, 
melyre Jugoszlávia 25 képvi
selőt küld. Örömmel vesszük 
tudomásul ezt a jószomszédi 
viszonyra való gesztust, ame
lyet megerősít az az újonnan 
tapasztalt előzékenység, mely- 
lyel Belgrádban a Magyaror
szágra szóló vízumokat kiadják.

Az az évszázados szomszédi 
viszony, mely a sokban rokon 
vonásokkal rendelkező magyar 
és szerb nemzet között fenn
állott, reményt nyújt arra, 

•hogy ez a jószomszédi viszony 
még helyreállhat; sok egymást 
kiegészítő érdek találhat meg
felelő kiegyenlítődést a magyar 
és szerb őserőtől duzzadó né
pek boldogulására.

Talán jó lesz, ha az itt járó 
szomszédaink látni és érezni 
fogják, hogy itt nem elesett, 
revízióért siránkozó népet ta
lálnak, hanem egy olyan nem
zetet, mely nemcsak értelmi 
erővel bir a helyzet és lehe
tőségek felismerésére, hanem 
azzal az elhatározó erővel és 
képességgel, mely nem a szal
maláng fellobbanó, de gyorsan 
tűnő hevével, hanem az égi 
háború villámának lebirhatat- 
lan erejével veti magát nagy
céljai kivitelére.

Ez a nemzet a szalmalángot 
eloltotta, az évezredes múlt 
összes erőinek koncentrált örök 
mécsesét gyújtotta meg s an
nak fénye él és ragyog gyer
meknek, öregnek egyaránt 
lelkében.

Három neves magyar egyetemi 
orvostanár tart holnap Baján 

előadást.
Előkelő vendégei lesznek Baja 

városnak. Holnap, vasárnapra Ba
jára jön dr. Verebély Tibor buda
pesti egyetemi tanár, az európai 
hírű sebész, dr. Berde Károly a 
pécsi egyetem tanára és dr. Mis- 
kolczy Dezső szegedi egyetemi ta
nár, akik az Orvosszövetség meg
hívására vasárnap délelőtt 10 óra
kor a reálgimnáziumban vetített
képes, tudományos előadást tarta
nak.

A magyar orvostudomány kiváló
ságai bajai előadásukat szakkörük 
bői választják. Dr. Verebély Tibor : 
a törések és ficamok műtéti keze
lése. Dr. Berde Károly : A lupua;

Kétszázötven embernek adott ma 
szeretetlakomát P. Jugh Miklós 

ferences plébános.
Ma, Szent Antal ünnepén az 

eddigi szép szokásához híven sze- 
retellakomában részesítette a város 
szegényeit P. Jugh Miklós a szent- 
ferencrendiek népszerű plébánosa.

A Szeretetház lakóival és a sze
gényügyi hivatal külső gondozásá
ban álló szegényekkel egyetemben 
összesen kétszázötven ember volt a 
Szeretetházban a ferenciek, illetve

Súlyosan elítélte a törvényszék a madaras! 
örökösödési per hamistanuit és a 

felbujtókat.
Eyy évi és két hónapi börtön az öt mázsa búzáért.

Papp Illés, Vinkó Andrásné és 
Horváth Lázárné egy örökösödési 
perből kifolyólag felbujtották Tóth 
Mátyást, Rapcsák Sándort és Ta- 
tity Pétert, hogy a javukra hamisan 
tanúskodjanak a bíróság előtt.

Az örökösök 5—5 mázsa búzát 
ajánlottak fel a tanúiknak, akik a 
megbízatásnak minden különösebb 
gondolkozás és lelkiismeretfurdaláí 
nélkül a kívánt formában eleget is 
tettek.

Az ellenpárt azonban nem fogta 
fel a dolgot ilyen kedélyesen, or
voslást keresett a rajtuk esett sére
lem ellen ; a hamis tanuk, valamint 

gyógyítása a gyakorló orvos kezé
ben. ,Dr. Miskolczy Dezső : az agy
daganatok felismerése. Dr. vitéz Me- 
ződy Jakab : a bélparasiták okozta 
anaemiákról. Dr. Aszalós Imre : a 
trachoma differential diagnosisa. Dr. 
Engelmayer Jenő: A daganatok 
röntgen therápiája a gyakorló orvos 
szempontjából.

A jelentős kulturegészségügyi ese 
ménv alkalmából három neves bajai 
orvos is közreműködik. Előadást 
tartanak dr. vitéz Meződy Jakab és 
dr. Aszalós Imre közkórházi főor
vosok.

Az előadást bankett követi.

Szent Antal vendége.
Az ünnep alkalmából a délelőtt 

folyamán Mojzes Péter miskei káp 
Ián ünnepi szentmisét mondott a 
Szeretetházban. A misén igen so
kan vettek részt, utána a szeretetre
méltó gondozó nővérek a szépen 
megteritett asztaloknál felszolgálták 
a pompás ünnepi ebédet.

felbujtóik is a törvényszék elé ke
rültek.

Az áldatlan örökösödési viszály
ból született hamistanuzási pert 
nagy érdeklődés mellett tegnap tár
gyalta a bajai törvényszék dr. Lin
zer tanácsa.

A törvényszéken mind a hat vád
lott, a hamislanuk és felbujtóik is 
tagadták a terhűkre rótt vádat, 
azonban a bizonyítékok ellenük 
szóltak.

A törvényszék mind a hat vád
lottat elitélte a bizonyítékok alap 
ján. A hamis tanuk közül Tóth Má
tyást 1 évi és 2 havi, Rapcsák Sán

dort 8 havi börtönre, Tatits Pétert 
1 havi fogházra Ítélték. A felbujtó
kat : Papp Illést 1 évi böriönre, 
Winkó Andrásnét 3 havi és Hor
váth Pálnét ugyancsak 3 havi bör
tönre ítélte.

Tatity kivételével valamennyi vád
lott fellebbezést jelentett be.

Spanyolország 
államcsíny előtt áll.

A forradalmi Spanyolország
ban államcsíny készül. Több 
katonai alakulat fellázadt és 
további lázadások várhatók. 
A spanyol kormány minden 
információtól elzárkózik és 
nem kíván nyilatkozni arról 
sem, hogy milyen intézkedé
sekre készül a lázadókkal 
szemben.

A Duna magas víz
állása miatt a vasár

napi nagyregatta 
célpontja a bajai 

parton lesz.
A rendkívüli időjárás következ- 

ményeképen. a Duna is az évszak
hoz képest szokatlanul megáradt. 
Miután félő volt, hogy a Cserfái 
sarkot egy esetleges újabb áradás 
a teljes elöntéssel fenyegeti, a ver
senyt rendező Evezős Egyesület jó
nak látta, hogy a célpontot, és ez
zel kapcsolatosan a közönség elhe
lyezésére épülendő tribütil a Duna 
bajai partján helyezi el. A válasz
tás igen szerencsésnek bizonyult, 
mert egyrészt a megközelíthetősége 
igen egyszerű, hiszen a bajaiaknak 
csak egy jó séta, de az autó v. 
kocsitulajdonosoknak is a dunaparti 
védgáton a legkönnyebben megkö
zelíthető, mert az ut elsőrangú. A 
tribün a Cserta Dunával szemben 
lesz felállítva, az árkász vizitelep 
felett, a védgát oldalában.

Egyébként is a verseny előkészí
tése a legnagyobb rendben folyik, 
és a bajai közönség hálás lehet az 
Evezős Egyesületnek, hogy egy ilyen 
hatalmas sporteseménynek lehet 
majd szemtanúja. A versenyen 86 
versenyző indul, a magyar evezős- 
spoit színe java. Ma már néhány 
evezőst is láttunk, de a hajóik jó
része, mintegy 20 drb. valamennyi 

| kiválogatott elsőrangú versenyhajó
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyűk, fi kifli Rt fehérneműk, kalapok,

fehérneműk, retikülök, MIÍIW5BÍ nyakkendők, soknik,
rövidárúk nagy választékban bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
méltán felkeltette a ma "gS“l ha 
jón érkezők figyelmét és érdeklődé 
sét

Még csak annyit közlünk, hogy 
az esetleges rossz idő esetére akár

A GrünhuMéle téglagyár előtt elütötte 
egy parasztszekér özw. Szűcs Pálné 76 éves 

bajai asszonyt.
Tegnap a délutáni órákban a 

Grünhut féle téglagyár előtt súlyos 
szerencsétlenség történt.

O/.v. Szűcs Pálné 76 éves asszony 
aki mindkét fülére erősen nagyol 
hall, haladt át a téglagyár előtti 
úttesten. A gyárból Fehérvári Fe
renc gazdasági cseléd hajtott ki egy 
parasztszekéren. Az úttesten menő

Ismét megkezdi működését a Veress Pálné 
alapította híres budapesti leánynevelö 

intézet.
A leánygyermekes szülőket bizo j 

nyara érdekelni fogja, hogy a Ve- | 
ress Pálné által 7 évtized előtt ala
pított „Országos Nőképző Egyesület" 
leányinternátusa 18 éves szünetelés 
után ismét megnyitja kapuit a nő 
vendé kék előtt. Az inlernálusi épü
let a modern hygiéna követelmé
nyeinek megfelelően teljesen átala
kítva fog a növendékek rendelkező 
sére állni.

Az Egyesület a jövő 1936—37. 
tanévben a fenálló leánygimnáziuma 
mellett hároméves továbbképző tan
folyamot nyit, olyant 14 —18 éves, 
legalább négy középiskolát végzett 
leánykák számara, akik nem érett
ségi vizsgálatra és egyetemi tanul 

500 néző befogadására is alkalmas 
telő van a helyszínen, úgy hogy 
ezirárivban is a legteljesebb bizton
sággal szolgált a rendezőség. A ver
seny pontosan 4 órakor kezdődik.

asszony nem vette észre a kocsit, 
amely teljes sebességgel haladva, 
elütötte özv. Szűcs Pálnél. A sze
rencsétlen idős asszony súlyos sé
rüléseket szenvedett.

A vizsgálat megindult annak meg 
állapítása végeit, hogy kit terhel a 
felelősség a szerencsétlenségéit.

monyokra készülnek, de általános 
műveltséget, főleg irodalmi, művészet
történeti, idegennyelvi (német, fran 
cia) tudást akarnak szerezni és 
gyakorlati kiképzést a főzésben, var 
rásban, gép- és gyorsírásban. Visz 
szaállilja négyosztályu elemi isko 
Iáját is, német, francia- nyelvtani 
fással. így hat éves kortól tizennyolc 
éves korig vétetnek fel növendékek, 
akik lehetnek bentlakók, félbenlla- 
kóh és bejárók, mint az elemi is
kola, vagy a leánygimnázium, vagy 
a továbbképző tanfolyam tanulói.

Felvelelre jelentkezőknek készség 
gél nyújt tájékoztatást az Intézet 
vezetősége.

Budapest, IV. Veress Pálné u. 36. 

c»ülik azt az összeget, melynek 
megtérítését a sebesülések követ
keztében munkaképtelenné vált ál
dozató • és a halálos áldozatok hoz
zátartozói követelnek az államtól.

Az egyik lap nyílt leveiet akart 
intézni az. uralkodóhoz a katasztró- 

I fával kapcsolatban és abban tudó- 
■ mására akarta hozni a katasztrófa 
. hátterének eddig sok ismeretlen 

részletét. A nyilt levél megjelenését 
! a cenzúra nem engedélyezte.

1 Corso mozi 
helyiség

; fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók. i
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki

rályné-u. 2, házmesternél.

Vizsgáztak a zárdái 
ovoda sztárjai...
Meseország megnyitotta aranyka 

púját Jancsi és Juliska sok-sok kis 
testvérkéjével megjelent a színen és 
édes varázst hintve, muzsikáltak, 
játszottak a felnőtt bácsik és nénik 
szivén.

Valahogyan a szerepek felcseré 
lődlek a nagyok voltak a gyerekek 
és a kicsikék a felnőttek : a művé
szek, mert tudniillik, hogy benn 
voltunk a zárda óvoda vizsgáján.

A legnépszerűbb óvónéni a ked
ves és fáradhatatlan M. Szeverina 
és nemkülönben ügybuzgó társnője 
M. Chrysanta aranyos kis nővén 
déktábora búcsúzott az óvodától. 
Ezt a jeles eseményt kiválóan meg 
is ünnepelték és csaplak felnőtt 
csodálóik számára gyönyörűséges 

szinielőadást, művészekhez méltó 
rutinnal és főként : öntudattal. Szép 
is volt minden a legszigorúbb zsűri 
sem talált volna hibát és a legke- 
vésbbé érdekelt csodálok sem tud
ták volna eldönteni kié legyen a 
pálma, mert bizony a kis sztárok 
értették a dolgukat, .

Bájos kis színészek és színésznők ! 
Itt mond nektek köszönetét a há
lásan tapsoló sok bácsi és néni, akit 
7 órán át gyönyörködtettetek. Te
gyétek az elismerést a finom cuk
rok mellé, amivel a kedves jó Nő
vérek ajándékoztak' meg benneteket!

HÍREK
— Holnap lesz a ferenciek űr

napi körmenete. A ferencrendiek 
templomában holnap, vasárnap dél

, elölt tartják meg a szokásos urnapi 
| istentiszteletet. Az ünnepi szentmise 

reggel 8 órakor kezdődik, utána 
indul a körmenet a Széchenyi és 
Rókus illetve Deák-utcák megkerü
lésével a négy ollársálorhoz.

— Dr. Ortay József tanfelügyelő 
előadása. Ma, szombaton délután 
4 órakor a bajai rendőrlegénység 
számára fart előadást a városházán 
dr. Ortay Józsrf Baja és Bácsmegye 
kir. tanfelügyelője. Az előadás cime 
a Tatárjárás.

— Uj doktor. S zélinger Nándor 
jogszigorlót tegnap a szegedi Páz
mány Péter Tudomány Egyetemen 
doktorrá avatták.

— Öregemberek betegségei
nél és neuraszténiások bajainál 
reggelenként egy-egy kis pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserü
viz sokszor igazi jótétemény.

Négyszáznál több halottja van a bukaresti 
tömegszerencsétlenségnek.

A román belügyminisztérium il
letékes osztályából eddig három 
százhatvan táviratot küldött szét a 
bukaresti tribünkatasztrófa halálos 
áldozatainak hozzátartozóihoz, ame
lyekben felszólítják őket hozzátar
tozóik holttestének átvételére. Ed | 
dig még nem adlak hivatalos je
lentést a szerencsétlenségről. A ma- 
gátiközlemények szerint a különböző 
kórházakban sérülések következté
ben elhaltakkal együtt a halálos ál
dozatok száma négyszázhuszra emel
kedett.

Bukarest különböző kórházaiban 
380 sebesültet amputáltak, eddig 

93 sérült fekszik még gerinc és 
koponyatöréssel, olyan állapotban, 
hogy életbemaradásukhoz semmi 
remény sincs. A bukoresti kórhá
zakban leírhatatlan állapotok vannak 
a lömegkatasztrófa következtében. 
A betegeket csak úgy tudják elhe
lyezni a kórkázakban, ha kettőt sőt 
hármat fektetnek egy ágyba. A kór
házak a a kétségbeesett hozzátarto
zóknak nem adnak ki felvilágosí
tást.

A nagy katasztrófával kapcsolat
ban megindult a károsultak kárté 
ritési pere a belügyminisztérium el
len. Három-négy milliárd lejre be

| Az Altra Biztositó R.T. |
& (Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, & 

Olasz állami Biztositó intézet, magyarországi y
leányvállalatának)

| bajai főügynöksége. $
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat. ■
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Akinek gyakran fáj a 
gyomra, 

bélmiiködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengüli, nyelve fehéres 
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes „Ferenc József** ke- 
serüviz csakhamar szabályozza a 
székletétet, rendbehozza az emész
tést, élénkíti a vél keringést és jó 
közérzetet teremt. Kői házi bizonyít
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József víz biztos és kelle 
mes hatása következtében — kivált
kép ülöfoglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas.

— Személyi hír. S omogyi Pál 
építészmérnök Németországban szer
zett oklevelét a budapesti József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem honosította.

— Lógyakorlat a Kékhegyben. 
A rendőrség közhírré teszi, hogy a 
katonaság 22 én a kékhegyi harc
szerű lőtéren éles lövészetet tart. A 
lövészet kezdete este 8 órakor, vége 
14 órakor. Lőirány: Sükösd felé. 
A rendőrség figyelmeztet mindenkit, 
hogy fen űrt időben és helyen való 
'megjelenéstől saját testi épségének 
megóvása érdekében tartózkodjék.

— Elsüllyedt Bécsben a „Wien** 
nevű személyszállító gözös. Óriási 
katasztrófa történt Bécsben, ahol 
az egyik hídnak nekiszaladt a Wien 
nevű személyszállító gőzös és a hajó 
hatalmas teste kettészakadt. Sze

Junius 13-án
Junius 14-én
Junius 15-én , ..Tr,

AZ IDEI SZEZON LEGSZEBB FILMJE.

Marlene Dietrich 
és Gary Cooper 
együttes felléptével

II v á g v
Kalandos vigjáték 12 felvonásban.

Irta : Székely János. — Rendezte : Frank Borzage.

Lázsdás a zsn@lorb3n, zenésem.

Bocsánat tévedtem, burleszk.

HÍRADÓ I

rencsére a személyszállító gőzösnek 
nem volt utasa és igy az áldozatok 
száma csupán 6 személy volt, akik 
a konyhaszemélyzethez tartoznak.

A katasztrófa ügyében letartóz
tatták a Wien gőzös kapitányát.

— Elöntötte a Duna a mohácsi 
mezüket. Tegnapi számunkban hirt 
ad unk arról, hogy a hétfői esözé 
sek 27 centiméteres áradást hozlak 
B-ijaia. Értesülésünk szerint külö
nösebb veszély nem fenyeget, de a 
túlsó part és Pandursziget alsó része 
alkalmasint egyidöre viz alá kerül. 
A túlsó parton tegnap óla erősen 
dolgoznak, hogy áradás esetén na
gyobb kárt ne tegyen a viz. A szé- 

| nát a tegnapi nap folyamán nagyobb 
részt már élszálliíolták.

Veszély fenyegeti a Pandursziget 
alsó részeinek g bonatábláit is. A 
viz nagyobb fokú emelkedése ese
tén ez a rész is viz alá kerül. A 
mohácsi szakaszon szintén nagy ve
szélyek várhatók. Elöntötte a mo
hácsi szántóföldeket és több más 
dur.amcnli partközelséget is

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

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

— Pénntárosnöi állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésü leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kin 
dóban.

NINCS NÉZETELTÉRÉS

ASSZONYOK KÖZÖK

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

— Kerékpár igazolvány fény
képek 1 eggyorsabban és jutányosán 
készülnék NeSSelrÓth fényképész-

SPORT.
űöntetlenül végződött 

a „Bank válogatott**— „Város- 
Kúrház** kombinált szerdai 

mérkőzése. (1:1).
A délelőtti „őszi** esőzéstől reme 

kül felpuhított pályán szépszámú 
közönség előtt Ho lós dr. erélyes 
sípjelére Bessen^öi Babcy még eré
lyesebben indítja a ke/.dórugást, — 
természetesen a „bankosok" felé. A 
bájos kezdőpassztl a bankosok ka
cagtathat! szép támadást vezetnek, 
de Bernálh dr. kapus a helyén van, 
hatalmas elvetödése nyomán messze 
fröcsköl a sár.

Utána Ru tkay jó tempóban fut 
el a labda alól, nehogy a fejére 
essék. Zsuffa és Csongor gyönyörű 
együttes passzával az ellenfél törne 
ki, de Báiint dr. jó családapa mód 
jára „hazaad". A 10. percben Hor 
váth rosszul találja el a labdát, s 
igy a bankosok jutnak vezetéshez 
(1:0). Kezdés után Rabalin az öröm
től összeesik.

Mezőnyjátékkal telik el a félidő, 
melyben csak Z uffa, Csongor, a 
„hosszú Bálint", de különösen Ra- 
batin nyújtanak tetszést „játékuk
kal" a közönségnek.

A második félidőben a városi 
kombinált szebbnél szebb támadá
sait a város Zsuffája menti utolsó 
percben. Végre azonban megtörik 
a jég, nem szakad ugyan be senki, 

de a város egyenlít (1:1). A gól 
után Kutas, a bankosok kapusa ke
zét mossa a kapu melletti tócsában, 
jelezve, hogy a közönséggel nincs 
egy vélemény< ti. Hollós dr. biró 
viszont nem meri jelezni, hogy nincs 
a közönséggel egy véleményen. íté
letei általános megelégedést kelte
nek a „városiak" körében.

A nap már régen leáldozott (még 
áprilisbai), mikor a biró sípjele 
véget vet a mérkőzésnek.

Miután győzni egyik fél sem tu
dott, mérkőzés után mindkét fél 
győzte a sörözést. A nagy derbi 
kitűnő hangúéiban a hajnali órák
ban éit véget. Sajnos a hangulat 
már nem, de az izomláz s Ruttkay 
és Rabaia fejfájása még tart

...ésbé...

Átlagos eredmények az 
urnapi lóversenyen.

A Testnevelési Vezetőség rende
zésében Űrnapján lezajlott lóverseny 
eredményei a következők voltak :

Csapatversenyben: 1. Mészáros
Lázár PLE 1242 ponttal (Patzl, 
Ónodi, Nyári, Kancsár, Olíva.) 2. 
Postás L. E. 1155. 3. Tiirr István 
PLE 960. 4. Bajaszentistváni PLE. 
Bajai levenleválogatott versenyen 
kívül 1161.

Egyéniben : 1. Ónodi Mihály 269, 
2. Patzl Sándor, 3. Fiedler József, 
4. v Rapcsányi, 5. Nyári Béla, 6. 
Kancsár Géza.

Kapáslövés: 1. Patzl Sándor 49, 
2. Gömöri István 47, 3. Rónay
Ede 46, 4. Ónodi Mihály 46, 5. 
Nyári Béla 45.

Levente egyéni: 1. Biczok József 
255, 2. Bilz László 239, 3. Bartók 
Zoltán 233.

l.apttilajdnnOB:
Di. KHtXV LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között 

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot. 

Állomások

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Km.

0
3

11
15
16
24
25
28
29
34
39
42
48

1

V 
érk.

Bácsbokod vasútállomás 
Bácsborsód
Gara községhatár f. m.
Gara vasútállomás
Gara községháza
Csátalja községháza 
Csátalja vasutáliomás 
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m. 
Riha f. m.
Mohács dunapart

menetrend érvényes 1936. áprilisEzen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,

7-
A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÓTALJA 70.

Egyszerű cementlap 
Díszes „
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap 
Kutgyürii 
Cementcsövek 
Cementváiyuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Tana bTj a

S NAGY VÁLASZTÉKBAN

Portland cement 
ültökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

a 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

A Máv. menetrend május 15-től

ir

Érkezés Honnan? Indulás Hova?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárhogárd. 

Budapest

7 40
Budapest. Ki' .uiu ilaa.

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár. Sárbogárd, 

Budapest

13 19 Budapest, Sirr./.^,.r •
Bátaszék 9 57

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

74 01
Buda|est. I' v ,, ., ..

Bácsalmás I0 05 Baja, Bátaszék, Pécs

74 09 Ujdombovár I4 26 Bátaszék, Ujdombová

76 47 Pécs, Hát i*zék Baja 14 15 Hercegszántó

78 03 Gara 14 19
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 38 Gara

78 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék. Sárbogárd. 

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs.

Bátvscék 18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd. Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

23 08 Bpe.vt, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

CUKORBETEGEKNEK 
TRESFARIN

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

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

B/\JA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon : 283.

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

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ

a másik fele öröklakás.
ESBH 523B9aBBSER9asnHHna

If É n T E Szénkereskedelmi V E K I E S Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < uuapartí 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 8-tól junius 15-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 

modem kivitelben készülnek.


