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Horthy Miklós 
kormányzó 

születésnapja.
A magyar nemzet kis nem

zet, de még sem tartozik a 
legkisebbek közé, mert lélek- 
száma szerint 35 vagy 36-ik 
helyen áll a nemzetek sorá
ban.

Jónak látjuk ezt a tényt 
hangsúlyozni, mert a nemzet
közi politikai élet szinterén 
állandóan a nagy nemzeteket 
látva, eluralkodott rajtunk va
lami kishitűség; de hangsú
lyoznunk kell azért is mert, 
az utódállamok összefogásuk
kal : egy ellenséges nagyhata
lom látszatával igyekeztek ben
nünket lenyűgözni s ez alól a 
lidércnyomás alól fel kell ma
gunkat szabadítani.

De a nemzetek rangsorolá
sánál nemcsak a lélekszámot 
szabad alapul venni, hanem 
inkább a történelmi múltat, 
az erkölcsi tényezőket.

A történelmi, nemzeti öntu
datot, az államalkotó, alkot- 
mányozó erőt; a gazdasági és 
szellemi kultúrát figyelembe 
véve a legnagyobb, a legkul
turáltabb nemzetek közé so
rolunk. Nincs a világnak még 
egy nemzete, mely lélekszám- 
arányát sokszorosan meghala
dóan annyi lángésszel ajándé
kozta volna meg az emberisé
get, mint épen a magyar.

A nemzet maga sok millió
nyi küzködö, viaskodó egyed- 
hől áll, akiket az évezredek 
homályából fakadó nemzeti 
géniusz köt össze, éltet és te
lit meg nemzeti öntudattal; 
ennek a nemzeti géniusznak 
é>ö személyesitője vitéz nagy
bányai Horthy Miklós kor- 
ni iiiyzó, kit a sors kegye leg
nehezebb időkben állított a 
nemzet élére.

születésnap a végtelen 

időt tördeli véges részekre s 
ha mi most születés napjánál 
megállunk : életében, munkás
ságában a nemzeti lét kitelje
sedését látjuk, a múltat a jö
vővel összekötő, a jelent él
tető végtelen életfolyamatot ; 
életében, munkásságában ma

Soltszentimrén fogják eltemetni 
a bajai Dunába fűit kereskedősegédet.
A dunai fürdőzéseknek Ba

ján újabb halálos áldozata van. 
Budai Imre 23 éves soltszent- 
imrei kereskedősegéd bará
taival lement fürdeni a Du
nára. A fiatalember, aki egyéb
ként kitűnő úszó volt, a hő
ségben igen felhevülten ugrott 
a vízbe és szivszélhüdést ka
pott és elmerült. Társai segít

Junius 30-ig lehet pályázni a fiú felső
kereskedelmiben a tandíjmentes helyekre.

A hazai fiú felsőkereskedel- 
! mi iskolákban összesen ötven 
! tandíjmentes helyet rendsze- 
| resit, amelyekre nyilvános pá- 
’ lyázatot hirdet. Ezekre a tan
díjmentes helyekre vagyonta
lan szülők olyan fiúgyermekei 

i pályázhatnak, akik a közép- 
i iskola 4 osztályát az 1935-36. 
i tanévben jeles, illetve jó ered- 
I ménnyel végezték és az első 
nyelvekben, valamint a meny- 
nyiségtanban lehetőleg jeles, 

1 de legalább jó osztályzatot 
nyertek. A pályázók pályázati 
kérvényükhöz születési anya
könyvi kivonatukat, a közép-

Dr. Ortay József kir. tanfelügyelő 
előadása.

Mint már jelentettük szombaton 
junius 13 án a városháza nagyter
mében előadást tartott dr. Ortay 
József kir. tanfelügyelő a bajai m. 
kir. rendőrségnek.

Az előadáson a szolgálatban le
vőket kivéve az egész tisztikar, pol
gári rendőrök és rendőrlegénység 
megjelent.

Az egy óráig tartó előadás tár 
gya a tatárjárás történetének a leg

gát a nemzet életét érezzük.
Történelmi idők válaszutas 

perceiben szellemi frissessége, 
bölcsessége, — nagy erőssége 
nemzetünknek.

Isten áldását kérjük a kor
mányzóra I 

ségére siettek, de már nem 
lehetett megmenteni.

A tragédiáról értesítették a 
fiatalember Soltszentimrén lakó 

I szüleit. Budai Imre édesanyja 
tegnap Bajára érkezett és in- 

| tézkedett, hogy fia holttestét 
hazaszállítsák. A szerencsét- 
lenvégü fiatalembert Soltszent- 
’tnrén fogják eltemetni.

| iskola negyedik osztályáról 
szóló bizonyítványukat és szü
leik vagyoni állapotáról köz
ségi bizonyítványt tartoznak 
csatolni. Kérvényükben azt is 
meg kell jelölniök, hogy felvé
telüket melyik hazai felsőke
reskedelmi iskolába kérik. A 
kellően felszerelt pályázati kér
vényeket legkésőbb junius 30 ig 
a kereskedelmi és közlekedés
ügyi minisztérium segédhiva
talában (Bpest, II., Lánchid-u. 
1—3.) kell benvujtani. Elkésve 
érkezett vagy kellően fel nem 
szerelt pályázati kérvények 
figyelembe nem vehetők.

modernebb mai történelmi felfogás 
szerinti való ismertetése,

A világháború után sok olyan 
könyvtár, levéltár, különösképen a 
pekingi levéltárak nyíltak meg a tu
dományos kutatások számára, me
lyeket azelőtt hét pecsét alatt őriz
tek ; s amelyek most lehetővé tették, 
hogy a mongol hódításokat a mon- 
daszerü ködburkolatból kiemelve 
tudományos megvilágításban tartják 

a közönség elé.
Ezeket a legújabb kútfőket és 

forrás munkákat dolgozta fel dr. 
Ortay a tanulságos és mindvégig le- 
bilincselően érdekes előadásában.

Bevezetésében rámutatott arra, 
hogy a mongol világhóditásnak csak 
egy epizódja volt a magyar tatárjá
rás, mely az 1241 ápr. 11-iki mohi 
pusztai vereségben kulminált.

A mongol csapatok Szubotáj Ba- 
hadur — a mongolok legnagyobb 
hősének, a legnagyobh hadvezér! 
lángelméjének — vezetése alatt 
Ázsia kellős közepéből kiindulva le 
győzték az összes utjukba került 
népeket.

Három hadtestbe formálva elju
tottak a Kárpátok aljáig. Az északi 
jobboldali hadtest Orda vezetésével 
1241 ápr. 9 én teljesen megsemmi
sítette az egyesült német és lengyel 
hadsereget, aminek hallatára Venczel 
cseh király hatalmas seregével 
együtt kivonult országából, hogy- 
sem találkozzék a mongolokkal.

A középső hadtest Batu vezeté
sével Magyarországra tört és mint 
ismeretes a Muhi csatában tönkre 
verte a magyar seregeket.

A déli baloldali hadtest Bedzsák 
vezetésével a Havasalföldén gázolt 
végig majd bevonult Erdélybe s 
azt kíméletlenül végig pusztította.

Az a lény, hogy Szubotáj a ma
gyarok ellen indított középső had
testnél tartózkodó t, igazolja, hogy 
a magyarokat tartották legkeményebb 
ellenfelüknek.

Az előadó tanulságul azt a kö
vetkeztetést vonta le, hogy a nem
zetek erejét, nem a szám. >eli túlsúly 
— mert hiszen a magyarok lélek- 
száma a Muhi csatánál is csaknem 
kétszeres volt hanem a szervezett
ség, fegyelem és páratlan hadimü- 
vészet határozza meg.

Érdekes, hogy a mongolok min
dent elsodró hadi taktikája teljesen 
azonos volt az ősmagyarok honfog 
laláskori taktikájával.

Ezek az újabb történelmi kutatá
sok megállapították, hogy a mongo
lok szövetséget ajánlottak fel Bélá
nak. Ez azonban a szövetségei visz- 
szautasitotta.

Nehéz most már hétszáz év múlva 
következtetéseket levonni, hogy ha 
Béla a nyugati orientáció helyett 
keletre a mongolokhoz fordult volna, 
nem vett volna-e jobb fordulatot a 
magyar sors ?

Elmaradt volna a tatárjárás, talán
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rövidárúk nagy választékban bőröndök

NŐI Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, cikkek fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, sokník,

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
elmaradt volna Mohács, sőt valószi 
niileg ‘Trianon is és könnyen meg 
valósulhatott volna a turáni gondo 
lat : a száz milliós Nagy-Magyaror- 
szág.

A tanítók.
A tanítók Matolcsy képviselő in

terpellációja folytán ismét beleke
rülnek a politikai érdeklődés kö
zéppontjába.

Az ellenzéki képviselő nem ke
vesebbet kér Hóman Bálint vallás 
és közoktatásügyi minisztertől, mint 
hogy a tanítókat tiltsa el a politi
zálástól. Csak igy egyszerűen : „til • 
sa el !“ Hát hogyan ? Alkotmányos 
államban csak úgy egyszerűen el 
lehet valakit tiltani a politikától ?

Az ellenzék állandóan diktató
rikus törekvésekkel vádolja a kor
mányt s most maga követel olyan 
intézkedést a kormánytól, amilyen 
csak diktatórikus formák közölt élő 
államban képzelhető ?

Az ellenzéki képviselőnek ez az 
indítványa elárulja, hogy mit vár
hatnánk mi, ha az ellenzék ura
lomra kerülne. A maga hatalmának 
biztosítása érdekében nem tartóz
kodnék olyan intézkedésektől, me
lyek egész kategóriákat zárnának ki 
a politikai jogok gyakorlásából.

Nézzük mi a mai helyzetet ? Most 
vasárnap tartottak a legitimisták 
Kaposvárott népgyülést s az ottani 
iskolai igazgató olyan tüzes ellen
zéki beszédet mondott, mely heves 
ségében túltett Eckhardt Tibor be
szédein. Alig hagyott keresztvizet a 
kormányon.

De nézzük az egyházmegye fele
kezeti tanítóit ? Igen nagy részük 
ellenzéki állásponton van, vagy leg
jobb esetben semleges.

Egészen bizonyosan a kisebbik 
rész az, mely átértve a Nemzeti 
Egység gondolatának pártokon felül 
álló, összefogó, épitő, nevelő hiva
tását, részt vesz annak munkássá
gában.

És ezek dacára a kormány egy 

pillanatra sem gondolt arra, hogy a 
tanitókat eltiltsa a politikai élettől, 
mert épeu a tanítóság az a vezető 
kulturrétege a falu lakosságának, 
mely hivatott az iskolából kikerült 
lakosság vezetésére.

Ne feledjük el, hogy ajtónkon 
kopogtat a titkos választójog. Min
den alkotmányos változás zavarokat 
szokott előidézni; minden ujjilás be
vezetése zökkenőkkel jár.

El sem tudjuk képzelni a titkos 
választási rendszer életbeléptetését a 
tanítóság intenzív igénybevétele nél
kül. Nagyon szerencsétlen ötlet az 
ellenzék részéről a tanitókat kizárni 
az alkotmányos életből. De komikus 
gondolat is, mert aki a falut ismeri, 
tudja jól, hogy a falu népe ki után

Szépen szerepeltek az ovódák a Stefánia 
jótékonycélu előadásán.

A bajai szegény anyák és csecse 
mők felsegélyezésére vasárnap dél
után fél 4 órakor a Központiban 
hatásos, kedves előadást rendeztek 
a bajai ovódák.

A szép és meleg hangulatú elő
adáson a Fehérló utcai, a Szentjá- 
nosi, a Szeremlei-utcai és a Vörös
kereszt-téri ovóda növendékei sok 
bájjal és közvetlenséggel szerepel
tek. A Fehérló-utcai ovodások Arató" 
játékot, a szentjánosiak a Gazda
asszony című jelenetet, a Szer^mlei-

Huszonnyolc diákból huszonnégy nyert 
érettségi képesítést a reálgimnáziumban.

A Ciszterci Rend bajai III. Béla 
reálgimnáziumában tegnap fejeződ
tek be az érettségi vizsgálatok. 
Huszonnyolc diák jelentkezett érett
ségire, akik Kiss Albin főigazgató 
érettségi biztos és Koch Nándor 
felügyelő jelenlétében vizsgáztak. 
Huszonnégy diák sikerrel érettsé
gizett, még egy diák latinból tett 
különbözeti érettségit.

Kitüntetéssel érettségizett : Raba- 
tin Gyula, Róka Miklós, Szász Ta
más. 

igazodik : az elöljárói, a papja, a 
tanítója után. Hiába vonnák el a 
tanítótól a szavazati jogot, a falu 
népe mégis csak kikérné tanitója 
véleményét s jórészben azután iga
zodnék.

Különösképen őrizni kell a falu 
vezető embereinek tekintélyét a tit
kos választójogra való áttérés átme
neti idejében, hogy azok a felelőt
len Ígérgetők, akiktől most már 
Eckhardt Tibor is fél, hatalomhoz 
ne jussanak.

Ne bántsuk a tanítóságot, ne fél
jünk tőle, mert a tanítóság rendel
kezik azzal a politikai érettséggel, 
mely nehéz időkben mindig biztos 
támasza volt a magyar nemzeti gon
dolatnak s az marad a jövőre is.

utcai ovóda növendékei a Pünkösdi 
királyné című hatásos kis darabot 
mutatták be. Végezetül a Vörös
kereszttéri ovoda kis növendékei a 
,,Gazdaasszony és a katonák', és a 
,,Meseország" című poetikus kis 
darabot mulatták be.

Az előadáson megjelent közönség 
lelkes érdeklődéssel kisérte a kis 
szereplőket és mindegyik ovóda 
szinigárdája nagyon sok tapsot ka
pott.

Jelesen érettségizett : Gráf István 
és Hódsághy Vilma.

Jól érett: Csertai János, Jováno- 
vics Viktor, Lendvai Antal, Milassin 
Miklós, Molnár Éva, Pálfalvi János.

Érett: Bánhidy Béla, Harbeit Ta
más, Huber Ferenc, Juhász Andor, 
Liuár Antal, Nacsa Gyula, Plachy 
Zoltán, Sterri László, Szedres János, 
Szösz Jenő, Terézhalmi Géza, Ti
hanyi Ferenc és Vágvölgyi Ferenc.

Négy diáknak nem sikerült az 
érettségi képesítést elnyernie ; ket

tőt magyar nyelvből, egyet fizikából 
és egy diákot latinból utasítottak 
javító vizsgálatra.

Látványos tornabe* 
mutatót rendezett a 

női felsőkereske
delmi iskola.

Nagyon hangulatos, látványos ün
nepség volt szombaton délután a 
sporttelepen, ahol tornabemutatóiát 
tartotta a Papp Váry Elemérné női 
felsőkereskedelmi iskola. A Baján 
látott érdekes sportbemutatók kö
zött is jó helyezésre farlh-tt számot 
ez az ünnepély, melyen nagyszámú 
közönség jelent meg. A közönség 
és a bajai sportbarátok lelkes ér
deklődéssel figyelték az ünnepélyt. 

! A diákkisasszonyok népszerű ruti- 
nirozott tornatanárának dr. Bern- 
haidt Sándornénak tornacsapata re
mek teljesítményével az általános 
érdeklődést meg is érdemelte. A 
tornaünnepség valamennyi száma 
nagy sikert ért el. A látványos és 
sportszerűség szempontjából is ki
váló tornaprogramot a magyar Hi
szekeggyel fejezték be.

Rengeteg lopást és 
betörést ismert el 

a Szentistvánon 
elfogott énekcsanádi 

tolvaj.
Notórius tolvaj és betörő került 

a rendőrség kezére. Bravúros nyo
mozás után elfogta a bajai rendőr
ség Paprika Sándor 21 éves érsek- 
csanádi fiatalembert, aki fiatalkora 
ellenére olyan bünlajstromot szer
zett, ami párját ritkítja. A rovott- 
multu fiatalember kileste a kedvező 
alkalmat, amikor a szentistváni jó
módú emberek elhagyták otthonu
kat és betört. Előszeretettel viselte
tett az ékszerek irányában, de a 
pénzt is, ha csak szerét ejthette, 
szívesen elvitte.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járd férfi és női karérdk 2 évi jétéllással mér 6 pongóttl.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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I Az Altra Biztosító R.T. I
* (Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, H

v Olasz Állami Biztosító intézet, magyarországi <
.áányvállálaiálíait) j

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

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

járadékbiztosításokat. j

A Szentistvánon legutóbb előfor
duló sorozatos lopások a rendőrsé
get fokozottabb figyelemre ösztö
kélték és a gyanú Paprika Sándorra 
terelődött, aki a környéken bujkált, 
azóta, hogy börtönbüntetését letöl
tötte.

A gyanuokok alapján el is fog
ják Paprika Sándort, aki a rendőri 
kihallgatás során egész sereg lopást 
ismert el. Paprika Sándor ugyan
csak nemrégiben Szeremlén is pénzt 
topott.

A kihallgatás után Paprikát át 
vitték az ügyészség fogházába.

Junius 28-án tartja a bajai
Ipartestület félszázados 
jubileumi közgyűlését.

A bajai Iparteslület junius 28-án 
délelőtt tartja 50 éves jubileumi 
közgyűlését.

E nap reggelén szentmisén vesz
nek részt az Iparteslület tágjai. Ezt 
követi a székház felszentelése, majd 
sor kerül az ünnepélyes díszköz
gyűlésre. Az ünnepi beszédet Pes- 
tuka Ferenc ipartestületi elnök tart
ja, míg az Ipartestület történetét 
dr. Erhszt Lajos ügyész, az Iparos 
kör alelnöke ismerteti. A beszédek 
után az üdvözlések következnek.

A jubiláris diszközgyü’ést ünnepi 
bankett követi.

HÍREK.
— ünnepi Istentiszteletek a 

kormányzó születésnapján. A kor
mányzó születésnapja alkalmából, 
holnap, csütörtökön délelőtt 10 órá
kor ünnepi nagymise lesz a belvá
rosi plébánia templomban. Az evan
gélikus templomban délelötl 9, a re
formátus templomban délelőtt 10 
órakor lesznek az ünnepi Istentisz
teletek.

— A magyar buzaffelesleg és 
kivitél. Á búza külföldi eladása 
körül való tevékenység egy gazda 
sági évben sem volt olyan alaposan 
előkészítve, Inint rriosf. Körülbelül 
hat millió métermázsa búzát lehet 
ÉidMüaHI MlMdi ttlHWH.

-- Éles lőgyakorlatok a sükösdi 
lőtéren. A katonaság junius 21, 22, 
23, 25 és 26-án a siikösdi harcszerü 
lőtéren éles lövészetet tart. Lőirány 
Rém felé. A lövészet kezdete a jel
zett napokon reggel 7 órától este 
18 óráig. A rendőrség mindenkit 
figyelmeinél, hogy fenlirt időben és 
helyen való megjelenéstől saját testi 
épségének megóvása érdekében tar
tózkodjék.

— A Szentistváni Leánykör elő
adása. Vasárnap, junius 21 én dél
után tartja évzáró szinielöadását a 
Szenlistváni Leánykor. A tevékenyen 
dolgozó Leánykor Komlós Irma ta
nítónő és Bulla Teréz vezetésével 
készül szereplésre. Az előadás a 
Leánykor helyiségében rendezi meg 
a szinielöadását.

— Önre felépitik Baján a 
Zichy házakat. Baja város az idén 
hárem Zichy házat épit. A már el
készített tervek alapján a közeljö
vőben megtartja a versenytárgyalást 
a város műszaki hivatala A Zichy 
házakat már őszre felépitik.

— Lanyha a mézpiac. Az árak 
még nem alakultak ki. Az akácméz 
niétermázsája Budapesten 130 pengő. 
Kicsinyben kilógramonként 1’50 P. 
Viaszban az üziét tartott : elsőrendű 
kilógramja Budapesten, a termelő
től átvéve 3 P.

— Jubilál az Alsóváros! Ke
resztény Olvasókör. Holnap, csü
törtökön este 8 órakor az Alsóvá
rosi Keresztény Olvasókör választ- 

| mányi ülést tart Erzsébet királyné
utcai székhazában. A vezetőség a 
Kör fennállásának jubileumával kap
csolatos ünnepség programját állítja 
össze.

Háda és Hága, avagy a mai 
kis diák eszmetársitása.
röljraizból kínozzák a II-os kis 

polgárisiát.
Mi Hollandia fővárosa ?
? ?
Ugyanaz, mint a Ferencváros ka

pusa csak egy belüt kell felcserélni 
benne — mondja a szigorú vallató. 
Hága I Vágja rá rögtön a kis nebuló.

Hát Németországé ?
??
Ott lesz az olimpiász I
BéMín, híhgíífc á hibáílatí féléiét.

Izületi csuznál és ischiásnál, 
neuralgikus és arthritikus fájdal
maknál egy pohár természetes 
..Ferenc József** keseriivii, reggel 
éhgyomorra bevéve, gyorsan elő
mozdítja a gyomor és a belek mű
ködését s igen könnyű, lágy szék 
letétet, jó emésztést és kellemes köz 
érzetei biziosit. Orvosi vélemények 
egyöntetűen dicsérik a Ferenc lÓZSef 
viz rendkívül enyhe és jóltevö ha 
tását vese-, hólyag , prostatá- es 
végbélbajoknál, továbbá sérvben 
szenvedőknél is.

— Tizenkettőre emelkedett a 
halálkomp halottainak száma. A 
borzalmas szerencsétlenség áldoza
tainak számát még mindig nem si- 

) került pontosan megállapítani. Öt 
utas sorra még bizonytalan. Ször
nyű halászat folyik még mindig a 
Dunán. A halászok négyszer egy
másután fogtak az iszonyú halá
szathoz és mind a négyszer egy-egy 
halolt lett a halászok „zsákmánya". 
Mind a négy férfi volt. Eddig te
hát tizenkét vidám kirándulóba foj
totta bele a jókedvei a gyilkos viz.

— A délkinai csapatok vissza
vonulása következtében elmúlt a 
közvetlen háborús veszély Dél-Kina 

i és Észak-kina között.
j — Kecíkpár igazolvány fény

képek 1 eggvorsabban és jutányosán 
készülnek NeSSelrÓth fényképész
nél Baján.

ÜRÁWA
Junius hó 17-én, Junius hó 18-án.

JAN KIEPURA, GLADIS SWARTHOUT
együttes felléptével

SZERETEK EGY 
ASSZONYT

Ragyogó zenés vígjáték 12 felvonásban.

Kiegészítés:

Zenevarázsló.
Braziljai őserdőben.

HÍRADÓ I

— Plncármosdatás Bukarest
ben. A közegészségügyi hivatal 

I megállapította, hogy a pincérek fel
tűnően tisztátalanok s gyakran a 
hajukban is felesleges állatokat ápol
nak. Ezért rendeletét adott ki, amely 
szerint minden román pincérnek bo
rotvált fejjel kell gyakorolnia a mes
terségét. A pincérek nagy felhábo
rodással fogadták a rendeletet, 
sztrájkkal fenyegetőztek, mig végre 
is megegyezésre jutottak olyan érte
lemben, hogy a forró nyári hóna- 

I pókban frakk és kemény ingmell 
helyeit könnyű fehér kabátot hord
hassanak.

— Söring a közeljövőben rövid 
tartózkodásra Varsóba utazik.

— Belgiumban a lültichi kerü-
1 leiben a sztrájkhelyzet kiélesedett, 
j Katonaság szállt meg több gyáré

pületet.
— Magántanulókat és pótvizs

I gázokat olcsón es sikeresen készít 
elő oki. tanító. Nagy gyakorlat, ué- 
met nyelvtudás. Cim a kiadóban.

— Leendő anyáknak kellő fi
gyelmet kell forditaniók arra, hogy 

I bélműködésük rendben legyen, ami 
I legegyszerűbben a régóta közismert 

természetes ,,Ferenc József** kese- 
i rüviz használata által — reggel, 

éhgyomorra egy fél pohárral — ér- 
■ hetö el.

Laptulajdonos:
ör. KMÉZV LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

Km. 1 Állomások 2

0

3

715

725

in
1

Bácsbokod vasútállomás
Bácsborsód

rk.
I

1425

1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 800 Gara községháza 13“°
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13‘5

28 835 Nagybaracska piactér 13»5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13°o

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 9>5 Riha f. m. 1225

48 925 v
érk. Mohács dunapart i id. 12'5

Ezé 
X járatot

i menetrend érvényes 1936. április 7-től. 
menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

16’—
18-
32-

j Lágy baltázott fa .... P

m „ vékony dorong . . . P 
Kemény vékony dorong . . P

|l| Ölenként házhoz szállítva!
Portland cement 
üstökös fehér cem.SKutgyürii Hódfarkú cserép 

Cementcsöveit Hornyolt cserép
R Cemenivályuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez R
jj Kátránypapir és minden más építőanyag w

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ Q

5 Grünhut és Társa bTja. j
A Máv. menetrend május 15-töl:

Érkezés H 0 n n a n ? Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 

Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

14 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baia 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas -*5 47 Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bálaszék. Pécs. 
Sárbogárd. Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék. Ujdombovár, 
Budapest

Nyomatott Balcanelc é« Goldbertfer könyvnyomdájában Baia,

CUKORBETEGEKNEK 
TRESFARIN

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatásu gyógytápszerek gyomorégés ellen 

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

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

Trafikkezelőnőiiek elmenne 
polgárit végzett jómodoru fiatul le
ány. Cim a kiadóban.

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

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

É Hl f IS C Sxénkereikedelmi
W 1b ft. B C 3 Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portiandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

junius 15-töl junius 22-ig
Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET felvesz
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
térti szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «< Gokfberger
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


