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Utána ökrész Illés járási állator
vos, a Kaszinó elnöke emlékezett
meg a beteg miniszterelnökről, a
Nemzeti Egység vezéréről, aki felé
ma minden magyar gondolata száll,
Vitéz jákfai Gömbös Gyula
aki kezében tartja a ma annyira
miniszterelnök Nemzeti Mun
fontos külpolitika minden titkos
katervében tizenkét fejezetre
szálát. A nemzet benne látja a jó
osztva olyan bel- és külpoli
sáfárt, aki vissza szerezheti elvesz
tikai, alkotmányjogi, pénzügyi,
tett örökségünket. Indítványára a
igazságügyi, gazdasági, iparigyűlés alkalmából táviratilag üdvö
és kereskedelmi,
politikai,
zölték vitéz jákfai Gömbös Gyula
pénzügyi, kulturális, hadügyi
miniszterelnököt, akinek az egész
és népegészségügyi programot
gyűlés jobbulást kíván.
adott, mely szinte évszázadok
Zámbó Béla Géza községi kántor
ra kijelölte a haladás, fejlődés
magas színvonalú beszédében a ka
útját a nemzet számara és
locsai érsekre, mint az örök eszméamelyek útmutatást tartalmaz
nyiség, a magasabb erkölcsi világ
nak minden kérdésre, melyek
nézet földi képviselőjére, egyház
a háború után bekövetkezett
megyénk szeretett és tisztelt érse
rendkívüli időkben felmerül
kére ürítette poharát, kivárván,
hetnek.
hogy megérhesse hűséges népével
Az országos szervezkedés
együtt a magyar feltámadást. Dr.
belevitte a nemzeti öncéluság
Horváth Alajos esperes, akit a ka
gondolatát a széles rétegekbe,
locsai érsek képviseletével megbí
megerősítette az egymásra
zott, köszönte meg az üdvözlést és
utaltság, a sorsközösség érzé
tolmácsolta a kalocsai érsek szeresét ; kisimította a személyes
telét és áldását, melyet Jánoshalma
ellentéteket s igyekezett a legközönségének küldött.
többnyire helyi okokból tápSzabó István jánoshalmai plébá
nos dr. Marschal! Ferenc államtit
kárt üdvözölte, aki valósággal apos
Kik tettek érettségit a bajai feisökeres- toli
hivatást teljesií a jánoshalmai
kedelmi ískeSában?
kerületben. Nem győzi csodálni szó
noki képességét, zsenialitását, melyet
A bajai fiú felsőkeresked' Imi is temberi pófvizsgálatra utasítottak.
Jeles érettségit tettek : Deulsch a mai ünnepi beszéd keretében is
kolában pénteken és szombaton
tartották meg a szóbeli érettségi Pál és Glied György. Jól : Érdi Fe érzett. Minden beszéde tartalmas
vizsgálatokat, dr. Andrich Jenő bu renc, Bein László, Szabó János, prófétai lendületű, mert minden be
dapesti közgazdasági egyetemi tanár, Trafikant Sándor. Elégségesen : Ba széde tisztit, hevít, bátorít, de egy
rabás Imre, Biszkot Béla, Gunics ben kunt, buzdít és nevel is.
miniszteri érett ségi vizsgabiztos el
Felejthetetlen emléke marad min
Béla, Lichter István, Lőrincz Gábor,
nőklete alatt.
dig a mai beszéde, melyet a nem
Az idei érettségi vizsgálatoknál Maros Béla. Mohai József, Tóth
zeti zászló lobogójáról tar'ott. Majd
jelesen érett 2, jól 4, elégségesen László, LJrsitz Béla és Varga György.
az Országzászló, mint szimbólum
10 tanuló. Három tanulót a szép
jelentőségéről beszélt, mely szimbó
lum iránt tiszteletet époly fontos
nak tartja, mint a többi népi szim
bólumokat, mint a szűz lány keb
lén a harmatos rózsát, a romlatlan
legény kalapja mellett a szines vi
Jelentettük, hogy Jánoshalmán kor Német Frigyes kerthelyiségé rágot, mint a lányos házak elé fel
vasárnap délelőtt nagy ünnepség ben kezdődött, közel 300-an vettek állított szép májusfát. Majd a közkeretében történt az országzászló részt. A helységet Horthy Miklós ség polgársága nevében Ígérte, hogy
felavatása. A délelőtti ünnepséget kormányzó arcképe, nenrzelíszinü az egész, község lelkileg vállalja a
diszebéd követte, melyen dr. Mar- drapériák és Ízlésesen összeállított zászlórudnak a tartását, hogy ne
schall Ferenc földművelésügyi állam virágalakzatok, kettőskereszt, stb. csak a szél lobogtassa, hanem az az
erős hazafias akarat is, mely Já
díszítették.
titkár, a kerület népszerű ország
Az első felköszöntőt Zsigmond noshalma férfilakosságának karjai
gyűlési képviselője, Urmánczy NánJános dr. megyei főjegyző mondot ban egyesül. Ez az acélos férfikar
dór v. orsz. gyűl, képviselő és dr
Horváth Alajos esperes, gróf Zichy ta Horthy Miklós kormányzóra, aki ad majd Morse jeleket a zászlóval
határon túl élő testvéreinknek, hogy
Gyula kalocsai bácsi érsek képvise egyben kimentette a betegség oká
érezzék, hogy tudják, hogy küz
ból meg nem jelent főispán és al
letében vett részt.
dünk értük mindaddig, mig vissza
ispán távolmaradását.
A banketten, amely d. u 1 óra

A Hemzeti Ewag őszióbontásának
harmadik esztendeje.
1933. junius 15 ike neveze
tes évfordulója a Nemzeti Egy
ség pártjának.
Az országos központ veze
tése és irányítása mellett több
ezer községben e napon ala
kultak meg a Nemzeti Egység
helyi szervezetei; megalakul
tak a tisztikarok, a választ
mányok.
Intenzív, céltudatos, követ
kezetes munka indult meg,
mely ismereteket terjesztett,
fegyelmezett politikai gondol
kodásra nevelt; közvetlen kap
csolatot épített ki a politikai
nemzet és a kormány között.
A szervezkedésnek lelke,
vezere vitéz jakfai Gömbös
Gyula miniszterelnök, akinek
a Nemzeti Egység Pártja leg
személyesebb elgondolása.
Vitéz jákfai Gömbös Gyula
kormányvállalása előtt kifeje
zett, általános, elvi jelentőségű
és értékű programja hosszú
idő óta nem volt egy kormány
nak sem. A program tulajdon
képén maga a miniszterelnök,
vagy legjobb esetben a minisz
terek személyei, politikai fel
fogásuk és múltjuk voltak.
A követendő kormánypro
gramot a mindenkori minisz
terelnök bemutatkozó beszéde
tartalmazta. Ezek a program
beszédek rendszerint a liberá
lis, vagy conservativ világszem
lélet általánosságait hangoztat
ták néhány közelebbi gazda
sági feladat megjelölésével.
Vitéz jákfai Gömbös Gyula
ezt a programtalanságot szün
tette meg, mert nagyon jól
tudta, hogy amint az embernek
is tisztában kell lenni azzal,
hogy miként és hogyan töltse
be a helyét teremtésben,
Ugyanúgy a nemzetnek is is
mernie kell a hivatását, sze
repét a nemzetek társaságá
ban s annak betöltésére fel
kell készülnie. A nemzetnek
tudnia kell, mit akar ; tudnia
kJil, miként fogja akaratát
k resztül vinni.
Egy Ítélőképesség és érte
le' .1 kell, hogy az egyének ét
nemzetek sorsát intézzék.

LEHEL

lálkozó gyűlölködés szellemét
eliminálni.
Az elmúlt három nehéz esz
tendő eredményei: a búza
árak felemelése, a gazdaadós
ságok rendezése, a védettségi,
telepítési törvények, a hitbi
zományi reform keresztül vi
tele, a kis házak, a tíz holdon
aluli gazdák adómentessége és
kedvezményei, a növekvő külforgalom. javuló kereskedelmi
mérlegek, a kisipari hitelek
felemelése olyan tömegű tör
vényhozói munkát jelentenek,
melyek alig férnek bele három
esztendő munkásságának ke
retébe.
Gömbös Gyula miniszterel
nököt betegsége néhány hétre
kikapcsolta a palament mun
kásságából, de állapota örven
detesen javul s reméljük, hogy
az utókura és pihenés teljesen
visszaadja egészségét, hogy a
régi kedvvel, erővel és lendü
lettel dolgozhasson program
jának teljes kiépítésén.

A jánoshalmai
Országzászlőszenteiés bankettje.

l'*-’6. junius 17

Fürdő

Női

harisnyák, keztyűk,
fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok,nyakkendők, soknik,
bőröndök

KEIOODT DIVATCSARIiOKBO BAJA
nem sze re zük elveszi! -II területe
in kel.
A I dio-s . s nagy tetszéssel foga
dott b ;zéd nián dr. Marsch dl Fe
renc á'i ni- i.kár, 01 szággyti'iéi i kép
viselő emelkedett szólásra. Hivat
kozott aii.i. hogy mar 15 eve a ke
i ölet or--zá agy ölési képviselője és
ami eg-.-szség . és erői az Isten neki
adóit, zl igy- kezelt kerülete javára
h szm-sii .i;i Felig nem csinált sem
mit. Vagy elhárította a reá váró
feladató-, vagy,ha elvállalta, akkor
egész ember m idjára vitte végig;
Már >-góta tartózkodik Jánosijai
mán s amit itt látott, hogy milyen
sz í,, Imasan dolgoznak a jaiioshalniiiak, a kecskési népek, ahogy
látta a/t az iramlást, tört -íest, ipar
kodást, amely a gyümölcspiacot jel
lemezt-.', rögtön érezte, hogy nem
veszhet el az a nemzet, amelyben
m.nyi uik;.szeretet, s/org > :.m es
ip
-.s van. hz. a szorgalom, ez
a non '. . z- ielí-t, ez. az ii i ak .rás
híd í p'.t a falu cs a város közölt,
de A
, •
11
■ dón
ma .i tudatosan nivut telnek a
száz tdai, ezredei ezen a
hídon ma már 8 mii io o.agyar lé
lek i -'író/. ív lldrthalai -ml a ma
gyar I. ámadás felé.
Mi n zoktuk,
bb magu.i ,ro-, mint élsz ö.it >n . . ■ inkről
1 -széljünk, ennek mt: 1 eil változni,
ezu
ö et fogúi
ott véi- . i.„ vivel foa . lm z. i, i iint önm ;unk. .al. Tesszük
intézmé
ny. c ide elváruk u. ndenkilól
iio y
k odaat l,-.z. a-ariozói,
i- -.o . i vannak, h-. gv a kapcsola
ti a( i« «ngedj s/ sz tkadni és
l
i fenn az éri, ...
és ápolja
. telt megr jidiiíivte.len hitel.
Majd a magyar .■ . amadás lelkes
apósuk.i. a, az (J. io Bizott
ság o 1 - »s « >k i
— akinek
működ
ar a 222-ik or
szág/ ->/lo lobog /. oi ./.ágban —
ürile le poharát.
A .eikes . ip- - r elhangzása
után Urmánczy N.i dór emelkedett
szólásra es üdvöz,
dr. Marscfhall

Ferenc államtitkárt, aki m m ismeri
i a kishitűséget, hanem a magyar
nemzet életerejébe vetett hittel és
es bizalommal dolgozik es küzd
Nagymagyat országért. Beszédje mot
tójaként i/ Ois/ágzászló-Mozgalom
tizedik parancsolatját ismétli: Ne
legyen itt sem keresztény, keresz
tyén, ne legyen sem legitimista, sem
szabadkirály választó, sem liberális,
se jobboldali, se reformpárti, sem
konzervatív, amíg vissza nem szei rezz.ük elvesztett területeinket, ha
nem addig legyen mindenki a maga
erejébe bizó, els/ánt irgalmat nem
ismerő pogány magyar.
A rendkívül tüzes, lelkes beszéd
után hosszasan ünnepelte a közön
ség Urmánczy Nándort.
Almási Imre községi biró a tá
vollevő főispán és alispán képvise
letében megjelent dr. Zsigmond Já
nos megyei főjegyzőt, dr. Kazinczy
Gergely községi orvos a vendége
ket, dr. Mvdv-czky Karoly gazda
sági főtanácsos a jánoshalmai Országzászfó Bizottságot és ann-k
buzgó vezetőjét Bernáth Zoltán lap
szerkesz őt köszöntötte fel. Bernáth
Zoltán a Bizottság nevében, dr.
Knézy Lehel lapszerkesztő ügyvéd
a megjelent vidékiek képvisel- lében
mondott köszönetét és fejezte ki
elismerését a szép, hazafias ünn< p
ségért.
A bankett végén az Ors/ágzászló
gipszben kés/.itett kis modelljét a
zászlofentarlási alap javára kisor
solták.
A sorshúzást a magyar ruhába
öltözött Németh Franciska eszkö
zölíe. \ kis szoborművel dr. MarschallFereng államtitkár nyerte meg,
aki lelkes beszédben nyomban lel
ajánlotta Csávoly község elöljárósá
gának, mely nemzetiségi különbség
i nélkül nagy hazafias lelkesedéssel
j vett részt a jánoshalmai Országzászlószentelési ünnepélyén.
Szilvölgyi Miklós csávolyi községi
j^áy/ö rövid, de lelkes beszéd kí
séretében vette át az emlékművet
és községe nevében ígérte, hogy egy
éven belül Csávoly község is fel
állítja az országzászlót.

Mindem múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszer? órát ajándéknak.______ _

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

Egg? román katoMSiökoenir b©rzalmas baíála a bátaszéki vonat
kerekei között.
A halálos gázolás áldozata Jevuczó Mihály 23 éves román
katona.ziskevény, aki nyomé:* miatt ugrott a
báiaszétti vonat elé.
Nagymányok és Hidasbonyhád I azonnal megindította a nyomozást a
közölt borzalmas öngyilkosság tartja ’ fiatalember személyazonosságának
izgalomból a : dws .agot. A 991 992. megáll pi isa végett.
A lúd vs/inre kivonult csendőr
vasúti szerelvényből egy idegesen
járőr a borzalmasan kettészelt fiatal
viselkedő fi il.demm-r ugrott a Bála
szék f-Jé robogó személyvonat elé. ember ruháidban talált iratokból
A mozdony vezető nem vesztette el megállapította, hogy az öngyilkos
lélekjelenlétéi, lögtön fékezeti, de Jevuc/o Mihály 23 éves asztalos
már nem lud'a megakadályozni a segéd, román katonaszökevény, aki
tragédiát, mert
mozdony kerekei legutóbb Szekszárdon tartózkodott
borz Imasan k tészellék a szeren és több asztalosmesternél dolgozott.
Állásál elvesztette és valószínűleg
csétlen fiatalembert.
Hidasbonyhád állomásfőnöke a i af el* Ili elkeseredésében követte el
Szerencs- tler-s ". I azonnal jí-ienlelle tettél. A nyomozás tovább folyik.
a esendőről parancsnokságnak, amely

és fél fsónap után kifogták s Sxeremleilöunaágbó! a román uszályról vizbeffuig
kisfiú holttestét
Megírtuk, hogy az elmúlt év
d-cember 27 éri a bajai leli kikötőben horgonyzó egyik román uszályról Metére János kormányos 6 esztendős Coaslanlin Marin nevű kis
fia játszadozás kó/.b n egy óvatlan
pillanatban a vi/be i-s- tt és megfulladt. A szerencse tlen kisfiú után
a vízbe vetette magát az uszály
több embere is, de sem elve, sem
holtan nem tudlak megl. lah i. A
tragikus végű kisfiú éd*. sípja 30
pengőt helyezett leletbe a rendőrségnél annak a számára, aki gyér-

HÍREK.
— Nagy számmal vettek részt
a bajaiak a Missa Solemnis pé
csi előadásán. Tegnap Bajáról

Pécsre filléres gyorsvonatot indított
a Máv. A fillére-. gyorsnak több

i meke holttestét megtalálja.
|
Tegnap a kora délutáni órákban
{ a
Szcremlei Dunaágnál dolgozó
i munkások egy emberi holttestet
emellek ki a vízből. Az erősen
; ősz ásnák indult gyermekhollteslröl
i a ruházat alapján a csendőrség meg
állapította, hogy a kis Metére Kon
stanlinnal azonos, tehát holttestét
- öt és fel hónap múlva találták meg.
A rendőrség a hajóstársaság ut
ján értesítette a történtekről Melér-1 Jánost.
;

száz bajai utasa volt, akik nagy
lelkesedéssel nyilatkoztak a pécsi
ut sikeréről. A bajaink a Pécsi Un
népi Hét következtében gazdag prog
ramhoz /uloltak és elragadtatással
nyilatkoznak a pécsi élményekről
különösen a Missa Solemnis élőn
dúsa ért el nagy sikert.

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.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Astra Biztosító R.T.
(Az Istitutó Nazíonale dalié Assicurazioni,
Olasz Állami Biztosító Intézet, magyarországi
leányvállalatának)

bajai ffőügjmöíisége.
Baja, Haynald-utca 19

Elfogad; tűz-, betörés-, baleset-,
szavatossági-, autó-, élet- és
j áradékbiztositásokat.
— Esküvő. Ma délelőtt a belvá
háborúi' n roh imzászlóaljparancsrosi plébánia templomban tartotta I nők volt es a tiszti arany vitézségi
esküvőiét Nagy András városi mii i érem és a 111 osztályú Vaskoronaszaki tanácsos Rákos Herrnin ur- rend tulajdonosa, vele szemben
leánnyal. Az esketési szertartásokat Eckhardt „vezér" sohasem volt Ira
dr. Gonczlih Kálmán apátplébnnos tom. Mind -ricsetre a fejlemények
végezte.
c. ' úgy mi, mint a kisgazdapártnak
— Dr. Kerekes György a sze ! nevezett ügyvédek pártja érdeklő
gedi női kér. iskola érettségi déssel tekintünk.
biztosa. A kultuszminiszter dr. Ke
- Befejeződtek az érettségi
rekes Györgyöt a bajai fiú és női vizsgálatok a reálgimnáziumban.
felsőkereskedelmi iskolák igazgató i A Ciszterci Rend ba| ii 111. Béla
l'át a szegedi női felsőkereskedelmi 1 reálgimnáziumában befejeződtek a
érettségi biztosává küldte ki. Dr. I szóbeli érettségi vizsgálatok. Az
Kerekes igazgató már el is utazott • eredményt holnap közöljü .
Szegedi e, hogy az érettségi vizsgá
—- Szép a polgári flu iskola
latokat megejtse.
rajzki állítása. A városi polgári fiu— Markos József kér. iskolai
i iskolában tegnap szép és értékes
tanárt Zalaegerszegre helyezte a
kiállítás nyílt meg. Az iskola nőkultuszminiszter. A kultuszminisz
. vendékeinek évi munkájából gazdag
ter Markos Józsefet, a baíai felső- |
és változatos anyagú rajz és slöjd
kereskedelmi iskolák tanárát Zala- i
kollekciói állítottak ki a tornaterem
egeiszegre helyezte át az. ottani i
ben. A kiállítás méltán váltotta ki
felsőkereskedelmi iskolához. Markos [
a szülőközönség és az iskolabarátok
József tanár már hét évet tanított
Baján a két kereskedelmiben. Tá i érdeklődését, mert komoly bizonyvozásával a könyvvitel és gyakorló ; ságál adja a diákok helyesirán \ u
Írod i szaktárgyak kiváló előadóját kézügyesség fejlesztésének. A kiálli
veszti el a két bai i kereskedelmi. \ lás délelőtt 8—12-ig szombatig,
— Az asszony kötelessége tő | minden nap a látogatók rendelke
rődni azzal, hogy bélmiiködése rend zésére áll.
ben legyen, amit pedig úgy élhet
— Cianó gróf lett Olaszország
el, ha naponta reggel éhgyomorra külügyminisztere. Viktor Emánuel
egy fél pohár természetes olasz király Cianó grófot a Duce
„Ferenc József** keserüvizet iszik, vejét nevezte ki külügyminiszterré.
amely enyhén és kellemesen,-ponto Cianó gróf és Kánya Kálmán ma
san és biztosan szabályozza az gyár külügyminiszter barátságos
emésztés folyamatát.
hangú táviratot váltottak, melyben

— Cseresznyeszedés közben az uj külügyminiszter Olaszország
leesett a fáról. Özv. Kór Ferenc- . és a magyar nemzet közötti szívé

né napszámos asszony Schőn Zsiga
gyáros szölöbirlokán cseresznyét
szedett. Szedés közben megcsúszott
a létra alatta és oly szerencsétlenül
esett le, hogy a mentők a közkór
házba szállították. Állapota súlyos.
— Festetich Sándor a nyilas
keresztesek vezére provokáltatta
Eckhardt Tibort. Eckhardt Tibor

vasárnap Dinnyés L->jos alsód.ibasi
képviselő beszámolóján, ahol beszé
det is mondott résztvett. Ennek
egyes kitételeit Festetich Sándor gróf
a nyilaskeresztesek pártjának vezére
magára nézve sértőnek találta és
ezért Eckhardt Tibort Festetich
Domokos gróf és Collas Tibor báró
utján hétfőn távirati utón provokál
tatta. Festetich Sándor gróf, a világ

lyes barátság kimélyilésének politi
káját tűzte ki céljául

— Hitler vezér és kancellár
népszavazást követel Csehszlo
vákiában Mint ismeretes, a Rajna-

vidék megszállása után köveik* ző
nemzetközi vita során Ango ország
jegyzéket nyújtóit át Berlinben A
jegyzékben hrlározott feleidet kéri
egyes kérdő pontokra. A válasz
azonban az angol kérdőívre kedve
zőtlen volt, Németország népszava
zás elrendelését kéri elsősorban
Csehszlovákia területén, hogy az
olllikó németek népszavazás utján
döntsenek arról, hogy Németország
hoz kívánnak e tartozni, vagy sem.
— Öregemberek betegségei
nél és neuraszténiátok bajainál

reggelenként egy-egv kis pohár tér
mészetes „Ferenc József" keserüj víz sokszor igazi jótétemény.
i
________ ~

, 809. szám.
I kórh. 1936.

— Kerékpár igazolvány fény
képek leggyorsabban és jutányosán
készülnek NeSSClrÓth fényképész

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

Baja város kSzkörháza fehér és
ruilsnsinü, ágvner.rU és labbali
szükségletének szállítására** cím-

z.és.vl .‘Halott borítékban a kórház
|t.rd<isá|,i bivlít..Iában adandóit át.
A nem ily módon felszerelt és el
késetten beérkvrö .íjánlalok figye
lembe vétetni nem fognak.
A vállalati feltételeit a szállitanda cikkek jegyzéke egyesítve

az ajánlati mintával, melybe aján
lattevő által nemcsak az egység
árait, hanem az. ajánlati összegek
és végösszegeit, utóbbiak számolt
és betűvel Is beirandók, valamint
minőségi kimutatás a hivatalos

órák alatt dijment. sen beszerezhe
tők s ugyanott a szállítandó cik

&riejtési hirdetmény.

Baja város köz kórháza és a vele
1 kapcsolatos cialádi ápolási telep
i szükségletét képe/ő fehér és ruha
neműéit, ágynemű és lábbeli szűk
j séglelének biztosítására f. évi julius
i hó 13-án d. e. 10 órakor a köz
kórház gazdasági hivatalában zárt
írásbeli ajánlatok elfogadásával nyil
vános árlejtést tartunk.
Ajánlati végösszeg 2 százaléka
bánatpénz fejéb n, készpénz, taka
rékpénztári betétkönyv, vagy óva
dékképes értékpapírban az árlejtés

kek minta darabjai is megtekint
hetők. Mind azon árukra, amelyek

eddig a minőségi kimutatásban len
árunak vannak feltüntetve I. rendű
pamut árura is ajánlat teendő.
Baja. 1936. évi junius hó 8 ón.
Dr. Borbiró Ferenc s. k.

polgármester
kórh. biz. elnök.
Laptulajdonos :

í»«. !( H É Z V LE 8? g L.

Uránia,
junius hó 17-én,

Junius hő 18-án.

JAN KIEPURA, GLADIS SWARTHOUT
együttes felléptével

SZERETEK EGY
ASSZONYT
Ragyogó zenés vígjáték 12 felvonásban.

Kiegészítés:

— Súlyos szerencsétlenség a
bajai vasúti közúti hídon. Rlas-

kovics István 30 éves gazdasági
cseléd tegnap délután kocsijával
várt a közüli hídon, hogy a vonat
elmenjen. A lovak megijedlek a vo
naltól és Blaskovicsot a kőkorlát
hoz nyomták, úgy hogy súlyos sé
rülésekkel a kórházba szállították.

megkezdése előtt a kórházpénztár
nál letétbe helyezendő s az erről
vett hivatalos nyugta az ajánlathoz
csatolandó.
Az ily módon felszerelt szabály
szerűen felbélyegzett ajánlatok lezárt
és lepecsételt boritokban „Ajánlat

*

Zenevarázsló.
.

Brazíliai őserdőben.

HÍRADÓI -

4

1936. junius 17.

BAJA-BÁCSKA

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.
Bevárja a Bácsalmás felöl
érkező vonatot.

1

Km. ,

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

Állomások

2

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN £*™T",B,es
kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények,
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.
GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

0
3
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15
16
24
25
28
29
34
39
42
48

7'5

ind

725

7I5

755

800
820

825
835
840
900

910
9'5

925

V

érk.

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

Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés
u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

érk.
A

Gyári lerakat: CSEH éS TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

— Trafikkezelönilnek

I
ind.

Szujer János

autóbusz

•n

Lágy baHázott fa ... . P 16„
vékony dorong . . . P 18’—
Kémény vékony dorong . . P 32‘—
Oíenként házhoz szállítva!
Portland cement
uitökös fehér cem.
Elszigetelő lemez

Honnan?

Indulás
óra perc

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

9

57

01

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombováír

16

47

Pécs, Bátaszék, Baja

14

15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

32

Hercegszántó

5

20

7

40

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

42

9

26

Pécs, Budapest

8

15

13

19

/4

23

41

23 : 08

tart

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

18

55

23

55

Bpest, Sárbogárd

23

49

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYCMDAVÁLULAT.

Hová?

09

58

szolgálatot

junius 15-től junius 22-ig

7

19

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

Éjjeli

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

& Máv. menetrend május 15-től:

7

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!
wm1 tíiiw tr...... m

Kátránypapir és minden más építőanyag

““.‘sí',1;

Bálaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors
Bátaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

falszigetelő

kőpor

teljes vagonban bármely állomásra és <. unapaili rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

a
Érkezes
óra perc

Hófehér beremsndi móz
Nagyszilárdságú ^ortiandcement

Dunaikavics

CSÁTALJA 70.

j‘á

puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

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

de esetleges
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Grünhut ét Társa

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza

8f IS O T
C Ssé?8kereík0deimi
W 1E tí S £3 Részvénytársaság

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.

Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával égetettmész

elmenne

polgári! végzett jómodoru fiatal le
ány. Cim a kiadóban.
— Pénztárosnői állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésü leány
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,

Kutgyiirü
Cementcsöveli
Cementváiyuk

ellen

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(SugovicaparO

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája
Baja, FereríCíQk-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek h Goldberger kftnwnTomdáiában Ha, a

