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SZÁM

ifjúság
Pálira választása.
Az iskolák kiengedik vég
zett növendékeiket, az egye
temek útjukra bocsátják a dip
lomás ifjúságot. Mindegyikük
előtt ott áll az élet a maga
nagy kérdőjeleivel, hogyan és
miként tudjanak elhelyezkedni
és kenyérhez jutni?
A számok kérlelhetetlen va
lósága azt igazolja, hogy nin
csen minden diplomás számá
ra asztai, hogy tisztán fejmun
kájával szerezze meg megélhe
tése feltételeit.
Nagyon nehéz tanácsot adni
még olyannak is, aki maga
négy gyermeket nevelt fel.
Különösen nehéz azért, mert
a sok gyermekes családapát,
ha Íróasztal mellett keresi ke
nyerét senki sem támogatja.
Az kétségtelennek látszik,
hogy mind jobban általános
lesz nálunk a felfogás, hogy
semmiféle munka nem szégyen,
aminek bizonyítéka az, hogy
a város kataszteri ujrafelvételével kapcsolatban szükségessé
vált földmunkát, karók elhe
lyezését, s általában a mérés
nél való segédkezést legna
gyobb részt diplomások illetve
érettségizett fiatalok végzik.
Mindenesetre örvendetes je
lenség és idővel, amikorra
mégis csak elhelyezkednek
majd az ifjak a nekik való
pályákon, sokan fognak büsz
kén visszaemlékezni arra az
időre, amikor a város felmé
résénél közreműködtek.
Általánosságban mégis a
gyakorlati pályákon való el
helyezkedést kell az ifjúság
nak ajánlani, mert bizonyos,
hogy ma az a tőkebefektetés,
melyet egy egyetemi diploma
megszerzése jelent, gyakorlati
pályán gyorsabban és bizto
sabban hozza meg a maga
gyümölcsét.
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Bornemissza iparügyi miniszter
a kisiparosságról.
Bornemissza Géza iparügyi
miniszter a mai időkben tehe
tetlen és reménytelen kisipa
rossághoz szól, amikor a kö
vetkező kijelentést teszi:
— Az ipartestületek a kis
ipar harcos szervei és a leg
hasznosabb munkát végzik. A
kézműipar legfontosabb prob
lémáinak megoldása a kormány
egyik legfontosabb feladata.
Már az eddig kiadott kormány
intézkedésekkel is a bizonyta
lan félelmek között élő és ver
gődő kisparosság érdekeit tá
mogattuk és így helyzetük

kedvezőbbre is fordult : az
iparosság munkaalkalmát sza
porította, ami természetesen a
munkanélküliek számát is erő
sen apasztotta.
— Hangsúlyozottan mondom,
hogy a kormány továbbra is
segítőtársa lesz az. iparosság
nak, föl akarja segíteni a föl
felé törekvőket és nemcsak
benső meggyőződése szerint,
de az ország gazdasági hely
zetének javításáért is segíteni
akar és tud segíteni a kisipa
rosokon.

Kimondták a szankciók megszün
tetését az angol minhztertanáciban.
Az angol minisztertanács egyhan
gúlag elhatározta, hogy az alsóház
ban a szankciók eltörlése mellett
foglal állást. Edén külügyminiszter
ma leszi meg ezt a kijelentést az
alsóház ülésén.
Állítólag A usztrália, Ujzéland és
Kanada képviselői kijelentették, hogy
kormányaik nem emelnének kifo
gást ha Genfben általános kívánság
nyilvánulna meg a megtorlások meg
szüntetése és az alapokmány bün

tetőintézkedéseinek felülvizsgálása
iránt.
Az olasz kormány — beavatott
körök szerint — csak akkor lesz
hajlandó egyii tmüködni valamennyi
európai kérdés megoldásában, ha a
Népszövetség nem ragaszkodik : ah
hoz az ’ alapelvhez, amely szerint
nem ismer el semmiféle háború ál
tal teremtett helyzetet, azaz ha a
Népszövetség Abesszínia bekebele
zésének befejezett tényét elismerni.

Negyven éves találkozó.
A zombori gimnázium 1896. év
ben érettségizett deákjait szombatra,
junius 13-ára találkozóra hívta össze
dr. Steuer György ny. államtitkár.
Az elmúlt negyven esztendő —
kettő kivételével — az összes Zomborban érettségizetteket Csonkamagyarországra sodorta, csupán kettő
maradt odaát Jugoszláviában : Un
gár Imre földbirtokos és Papp György
mérnök, ki utóbbi Baján is járt a
gimnáziumba.
A húsz érettségizőből mindössze
tizenegyen maradtak életben ; kellő
ismeretlen helyen tartózkodik; (Kö
zülük az egyik gróf Károlyi Mihály
nak volt magántitkára.)
A találkozón 8-an jelentek meg :
dr. Steuer György ny. államtitkár,
volt főispán és országgyűlési kép

! viselő, Blazsevacz Antal ny. vasúti
főfelügyelő, Gerevics Ernő ny. kir.
ítélőtáblái biró, Körmendy Imre ferenccsatornai főmérnök, Schlagetter
Leó okleveles mérnök, dr Pastrovics Iván, dr. Vass Oszkár, dr. Knézy
Lehel ügyvédek.
A tanárok közül csupán Zlinszky
István tanár maradt életben, aki
azonban magas kora miatt nem
utazhatotl fel Budapestre.
A Carpalhia vendéglő külön ter
mében hét vén diák gondéit szo
morúan Zomborra, ahol az alma
mater falai között, most idegen kul
túrát hirdetnek.
Hogy megnőttek az akkor jelenI (éktelennek látszó események aráj nyai azóta.
I
Március 15 ét rendezett a gimná
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zium : a deákok és szülők meglöli tötték a nagy tornacsarnokot. Az
ünnepély végén az egész közönség
énekelte a Himnuszt, csupán három
diák hallgatott, három szerb hete
dikes, köztük a megyei főorvos kir.
tanácsos fia.
Roediger Lajos néhai, való jó
magyar, hazafias érzésű tanárunk a
szó szoros értelmében kidobta őket.
Nagy hazafias tüntetés lett a vége,
melyre jónéhányan, mint osztály
vizsgára készülő nyolcadikosok részt
vettünk. Fáklyákat szereztünk ; zász
lók alatt felvonultunk Roediger La
jos tanár lakása elé s ott nagy lel
kesedéssel ünnepeltük a bátor ma
gyar tanárt.
Nem tévedésből irtuk, hogy bátor,
mert akkor bátorság kellett ahhoz,
hogy ió magyar legyen valaki. A
megvei főorvos, aki akkor nagy
kormánypárti potentát volt : el
akarta Roediger Lajos tanárt csa
patni és csaknem áthelyezés lett a
vége. Mi diákok megírtuk Lovászy
Márton akkori függetlenségi képvi
selőnek az esetet, aki interpellációt
jegyzett be, mire úgy a tanár, mint
a tüntetésben résztvevő magyar de
ákok ellen beszüntették az eljárást.
Arra akkoriban nem is gondol
tak, hogy a három renitens szerb
deák ellen indítsanak eljárást.
Szolgáljon az akkori szetb deákok
igazolására és mentségére, hogy bár
a szerb megszállás alatt magas köz
igazgatási pozíciókat töltöttek be,
nem tartoztak sohasem a magyaro
kat üldöző szerbek közé.
Maga a budapesti vacsora is olyan
öreges volt; az egyik ezt nem ette,
1 a másik azt.
Ahogy már ilyenkor szokás, meg
emlékeztek az. elhaltakról, tanárok
ról, iskolatársakról. Negyven év táv
latából alig változott a tanárok meg
ítélése; még most arról volt szó,
hogy az egyik igazságos volt, a má
sik nem.
Aztán sorra kerültek a többi kér
dések; ki mire vitte; ki éli a maga
kőgazdag pesti életét gond nélkül és
ki viaskodik a mindennapi kenyé
rért csakúgy mint negyven éven át.
A családi állapotra már rányomta
bélyegét az idők jele. A húsz érett
ségizőből négy gyermeke csupán e
sorok Írójának van; három maradt
néhai dr. Kásmárky József volt ár
vaszéki elnökhelyettes után. Kettő
nek van két gyermeke, keltőnek
egy-egy. I’t »s érvényesült az a

im.16.

nAjA>&AC;>ik a

junius 19

Női

Fürdő

Férfi

harisnyák, keztyük,
fehérneműk, retikiilök,
rövidárúk

cikkek

fehérneműk, kalapok,
nyakkendők, soknik,
bőröndök

nagy választékban

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
színié törvényszerű szabály, hogy a
gyermekek száma fordítóit arány
ban áll a vagyoni jómóddal.
Az emlékek, a deákcsinytk el
emlegetése után rá került a sor
csonkitottságunkra, a revíziós eshe
tőségekre.
Ami mögöttünk áll, maga egy jó
darab történelem. Néhai történelem
tanárunk nagyon csodálkozott volna
legjobb tanítványainak felfogásbeli
változásán.
A 48-as idők igazi nagy alakjá
nak Görgeit és nem Kossuth Lajost
tartják már.
A technika és stratégia — a mo
dern felfogás szerint — minden;
azokat szellemi, erkölcsi tényezőket,
melyek öntudatra ébresztették a
magyar nemzetet, nem értékelik
semmire.
A 48 as idők ilyen meg tolásét
átveti a mai időkre s amint a mi
,,Bozi“ barátunk kifejezte, egy tan
kot többre becsül, száz revíziós be
szédnél.
A revízió, az uj lehetőségek fel
villanyozták, szinte megifjitollák a
találkozó egyébként csendes részt
vevőit, úgyhogy amikor egy fotog
ráfus leakarta kapni a vacsorázó
társaságot, ami Iván barátunk eré
lyes fellépéssel elkergette a fény
képészt, mert csak nem engedi ma
gát negyven éves találkozón levé
tetni.

Négy esztendeig fog
tartani mig Baja város felmérésével a
háromszöged mér
nökök elkészülnek.
Megírtuk, hogy a város fel
mérését elodázhatatlanná tette
az a visszás helyzet, hogy a
térképezett állapottal a való
ságos állapot egyáltalán nem
egyezik.
Ez állandó zavarokat jelen
tett nemcsak a hatóságok, de
a telektulajdonosok s a nagy

közönség szempontjából is. A
város területi felmérése emi
att most már elkerülhetetlenné
vált. A felméréssel kapcsola
tos alapvető munkák serényen
folynak. Ezt a munkát a bu
dapesti háromszögelö hivatal
tól kiküldött négy mérnök a
szegedi felmérési felügyelőség
től kiküldött hat mérnökkel
végzi s az eddigi eredmény
igen alapos körültekintő mun
kát igazol.
A munka azonban olyan
óriási anyagot jelent a felmérő

közegeknek, hogy négy esz
tendőnél hamarabb semmi
esetre sem tudnak vele elké
szülni.
Bajai viszonylatban is jelent
valamit a felmérés, illetve mun
kaalkalom szempontjából is
számításba esik, mert eddig
már hatvan bajai ínségest al
kalmaznak a munkáknál. Azon
ban többnyire intellektuellek
azok, a bajai úri fiatalságból
valók, akik a háromszögelés
nél a fizikai munkákat végzik.
■

Tegnap délután Kifogták a Kamarásdunába
fulladt szabósegád holttestét.
Elsőnek jelentette a Baja Bácska,
hogy vasárnap délután Kerekes Is!
ván szabósegéd, aki több társával
együtt fürdőit a Kamarásdunában
kideríthetetlen okból délután 4 óra
tájban a vízbe fűlt. A tragédia előz
ményeiről — mint jelentettük —
nem lehetett semmit megállapítani.
Kerekes István fejest ugrott és nem
jött fel a vízből. A közelben fürdő
zők mikor észrevették a szerencsét
lenséget azonnal keresésére indullak,
de holttestét nem tudták megtalálni.
Tegnap délután a viz felvetette a
tragikus sorsú szabósegéd hulláját.

i A közelben tartózkodó halászok ki
fogták, majd értesítették a bajai
. rendőrkapitányságot és a tiszlifőorI vosi hivatalt ahonnét bizottság szállt
; ki a helyszíni e. A hullát beszálli
toltak a közkórház hullaházába,
j ahol ma délelőtt fogják felboncolni,
A boncolás eredményéről még
nem adlak ki hivatalos jelentést,
azonban mint értesülünk a szeren
cséden fiatalember halálál szivszél1 hiidés okozta.
Boncolás után Bácsbokodra fog
1
ják szállilani Kerekes István holt
I
testét szüleihez ; olt fogják eltemetni.
í

A Segédhivatali Tisztviselők
élet támadása Eckhardt Tibor ellesi.
A Segédhivatali Tisztviselők Or
szagos Szövetségének bajai csoportja
kedden délután rendkívüli taggyű
lést tartott. A taggyűlés egyetlen
pontja Eckhardt Tibor költségvetési
felszólalása volt, hol többek között
a következőket mondotta : ,,A nyugdijteher az állami üzemeknél égé
szén tarthatatlan helyzetet teremt.
Meg kell kezdeni az ésszerű státus
rendezést. A segédszemélyzet ideig
lenes alkalmazásának rendszerére
kell áttérni."
A gyűlést Lakatos János ny. p. ü

Minden tmiiandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
__ ___

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

iroda-igazgató, elnök nyitotta meg,
majd Mester Kálmán egyesületi tit
kár szólalt fel és a helyzet ismer
tetése után többek között a követ
kezőket mondotta : Eckhardt Tibor
lehet kiváló statisztikus, lehet nagy
szerű külpolilikus, de az elhangzott
kijelentések alapján meg kell álla
pítani, hogy a tisztviselőkérdéshez
nem ért. Itt sajnos azonban nem
csak egy nem hozzáétlő embernek,
hanem a legnagyobb ellenzéki párt
vezetőjének a nyilatkozata hangzott
el. A köllségvelés során a képvise

i
í
I

lök nemcsak a költségvetési tételek
kel magukkal szoktak foglalkozni,
hanem ezalkalommal az ellenzéki
képviselők bizalmatlanságukat kife
jezve a kormánnyal szemben egy
esztendő alatt összesüremlett politi
kai fájdalmukat is ezalkalommal
szokták kiönteni. A költségvetési
viták ezért érdekesek, természetes
tehát, hogy az egész ország felfigyel
azokra. Egy ilyen erősen figyelt
helyzetben engedte meg magának
az igentisztelt párív; zér ur az is
mertetett kijelentést.
A nyugdijösszeg nem az állam
állal nyújtott kegy, hanem a tiszt
viselőknek éveken
át befizetett
nyugdijjárulékából keletkezeit alap
ba folyik be és azt is terheli. Tu
lajdonképpen
a
költségvetéshez
semmi köze nincs is, azt csak a
háború utáni időkben vették fel a
költségvetési keretbe, ezelőtt mint
külön alapot kezelték. De ezt ke
vesen tudják még az érdekelt tiszt
viselők közül is, nagyszerű hangulat
keltési alkalom tehát az ilyenfajta
demagóg kijelentés abban a re
ményben, hogy a kisgazdapárt le
járatott vezetőit esetleg pillanatnyi
lag újabb népszerűségi látszatok
vegyék körül. Az ilyen szembekötösdi játék ami csak a tisztviselő
osztályt a íöldmivesosztállyal állítja
szembe, káros az egész országra,
de talán elsősorban káros magára
a földmivesoszlályra. Az a sok kistisztviselő, kik tiz évi bizonytalan
ság után a nyugdíjjogosultság hatá
ráig eljutnak mégis csak megmerik
kockáztatni még a mai nehéz kö
rülmények között is a családalapí
tást és igy a piacról közvetlen fo
gyasztói lesznek a főldmives nép
termelvényeinek és elsősorban ez a
tisztviselöréleg és nem Eckhardt
Tibor és a hasonló anyagi körül
mények között élők.
A felszólaláshoz Halász Lajos,
Lakatos János és még többen szól
tak hozzá és egyhangúlag elhatá
rozták, hogy erélyesen visszautasít
ják az ilyen csak lázas agyban meg
született és a tisztviselőket egzisz

Prima sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan |áró férfi és nOI karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

936. junius 19

rfAJA-BACSKA

tenciájukban megtámadó gondolatot
is. A taggyűlésről felvett jegyző
könyvet megküldik az országos el
nökségnek és követelik, hogy az
országos elnökség az egész szövet
ség nevében erélyesen utasitsa vissza
az elhangzottakat és élesen szálljon
szembe minden olyan nyilatkozattal
és kísérettel, amely a már jogaikban
egyébként is erősen megnyirbált
tisztviselői társadalmat és annak el
sősorban a kisebb fizetési osztályok
ban vagy fizetési osztályon kívül
levő tagjait érintik.

Városi orvossá nevezte ki a
belügyminiszter dr. Varsányi
Jenöné dr. Csoör Andrea tb.
tiszti főorvost.

Az egészségügyi szolgalat államo
sításával rendszeresítették az állami
tiszti orvosi és külön a városi or
vosi állásokat.
A belügyminiszter ebből kifolyó
lag dr. Versényi Jenőné dr. Csoór
Andrea városi tb. tisztifőorvost 1936.
julius 1 vei kezdődő hatállyal ne
vezte ki.
A m. kir. tiszti főorvosok és tiszti
orvosok kinevezése ügyében rövid
időn belül történik intézkedés.

ünnepi mise @ Kor
mányzó születése
napján.
Horthy Miklós kormányzó szüle
tésnapja alkalmából a plébánia
templomban ünnepi misét celebrált
dr. Gonczlik Kálmán apálplebános.
Az ünnepi misén megjelent apa
tini Fernbach Bálint főispán a me
gyei és városi törvényhatósági tisz
tikar élén.
Az ünnepi misén képviseltették
magukat az. összes hatóságok, va
lamint a helybeli katonai parancs
nokság
Úgy az evangélikus, mint a re
formátus templomban is tartottak
hálaadó istentiszteletet.
Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA

Junius hó 17-én,

HÍREK
|

— Megkezdik az iskolák nyári
tatarozását. A városi iskolák szó-

! kanos nyári tatarozását rövidesen
megkezdik. A munkálatokra a ver' senytárgyalást julius 3 ári fogják
megtartani. Nagyobb javításra lesz
' szükség a szentislváni iskoláknál.
— Júliusban megkezdik a Posványoson és Kiscsávolyban az uj
lőterek építését. A Posványoson

és Kiscsávolyban a város két uj
főteret fog építtetni. Az idevonat
kozó kőműves asztalos és ácsmun
kákra a versenytárgyalást julius
3 án tartják meg a mérnöki hiva
talban. Az érdekelt iparosok tehát

Junius hó 18-án.

JAN KIEPURA, GLADIS SWARTHOUT
együttes felléptével

SZERETEK EGY
ASSZONYT

3

Az Arira Biztosító R.T.
(Az istituíó Nazionale déllé ílsskuranoiti,
Olaiz Állami Biztosító intézet, magyarországi
leányváElalatárssk)

hajai föügjhsöhsése.
Baja, Haynald-utca 19.

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-,
szavatossági-, autó-, élet- és
j áradékbiztositásokat.

L

hészeti egyesület is, amelynek tag
jaként kíván működni. Az egyesü
letnek állandó helyisége, kaptárkészitő műhelye és oktatóleiepe lesz,
ahol rövidesen megindul a munka
— Erőteljes, kővér egyéneknek, a méhészek érdekében.
köszvényeseknek és aranyérben
— Elveszett egy női ernyő. A
szenvedőknek reggelenként 1—1 I rendőrség felhívja a megtalálót.
pohár természetes ,,Ferenc József** I hogy a törvényes következmények
keseriiviz gyakran felbecsülhetetlen tértié alatt az államrendőrkapitány
szolgálatot lesz.
ságra szolgáltassa be.

julius 3 áu délelőtt 11 óráig adhat
nak be az építkezésre ajánlatot. Az
a terv, hogy a lőterek építését
nyomban a versenytárgyalás, illetve
a döntés után megkezdjék.

— Szombaton lesz a Céllövész
Társulat közgyűlése. Junius 20 án

— Kerékpár igazolvány fény
képek leggyo rsabban és jutányosán
a | készülnek Nesseiróth fényképész-

szombaton délután 5 órakor
Nemzeti Kaszinó Kerlhelyiségében
tartja évi rendes közgyűlését a Ba
jai Céllövész Társulat. Amennyiben
5 órakor a közgyűlés nem lesz ha
tározatképes, úgy azt délután 6 óra
kor a megjelentek számára való
tekintet nélkül fogják megtartani.
. — E hó 19-én lesz a BSE. vá

' nél Baján.
j — Magántanulókat és pótvizs
■ gázókat olcsón és sikeresen készít
■ elő oki. tanító. Nagy gyakorlat, né
met nyelvtudás. Cim a kiadóban
— A vér felfrissítése céljából —
kiváltkép középkorú férfiaknak és
nőknek — jánlalos néhány napon
lasztmányi ülése a Nemzeti Szál át korán reggel egy pohár termé
loda különtermében. A BSE. f. szetes ,,Ferenc József** keserüvízet
hó 19 én este fél 9 órai kezdettel inni.
a Nemzeti Szálló különtei mében
l fontos tárgysorozattal válas/tmányi
ülést tart, amelyre ezúton is meg
hívja a vá*aszlmányi tagokat.
- Nincs bérlője a Vénusz-domb
pavilonjának. Az elmúlt évben

kezdték meg a Vénusz-domb pavil
. Ionjának építését. A munkálatokat
. azonban teljesen nem tudták befe
jezni, az utolsó simításokkal a na
pokban készülnek el. A pavillon
| üzembe helyezése egyelőre bizonytaj lan, mert az épületnek még mindig
nincs bérlője.

Ragyogó zenés vígjáték 12 felvonásban.

— Őrlakás épül a szentislváni
iskola kertben. Szentistvánon a

Kiegészítés:

gazdasági iskolát esztendők óta szép
eredménnyel vezeti Zalavári Ferenc
az elemi iskola értékes tanitója. A
szépen gondozott mintaszerű iskola
kertbe a város most megfelelő há
zat épít az iskola kertésze számára.

Zenevarázsló.

Brazíliai őserdőben.

HÍRADÓ!

— Vármegyei méhészeti egye
sület alakul. A megye székhelyén

lahó méhészek f. hó 10 iki értekez
lete Lakner Vidor v méh. felügyelő
indítványára kimondotta, hogy egye
sületbe tömöríti csonka Bácska méh
tenyésztőit. Az egyesület megalaki
tusára közelebbről közgyűlést hív
egybe, amelyre az érdekelteken ki
vid meghívja a helybeli gazdasági
szerveket, valamint az országos mé

SPORT.

Jumus 21-én d. e. fél
11-kor lesz a Kisok.
ussóverseny.
F. hó 21 én délelőtt fél 11 órai
kezdettel rendezi a BSE. a junius
11 ről a rossz időjárás miatt elha
lasztott Kisok uszóversenyt. Most
már remélhetőleg kedvező viz és
időjárási viszonyok mellett kerül
majd lebonyolításra a nagy ifjúsági
verseny, bár a magas vízállás miatt
a versenypálya momentán nem hasz
nálható. Ennek ellenére is serényen
folynak az edzések Doszpoly edző
vezetése melleit és előreláthatólag
igen nagy küzdelem lesz mind az
iskolák, mind az. egyes versenyszá
mok keretén belül.
A versenyen belépődíj nem lesz
csupán a verseny rend megváltása
kötelező diákoknak 10, felnőtteknek
20 filléres árban.

I .aptu'aj douoa;
&».
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1986. junius 19.

BAJA-BÁCbKA

4

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl
érkező vonatot.

Km,

1

0
3
11
15
16
24
25
28
29
34
39
42
48

715

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

Állomások

2

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN $XTmen,es
kenyer, metélttészták, kétszersültek, teasütemények,
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.
GVOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

?25

745
755
8o°

82°
825
835
g40
900
910

915
925

in d

érk-

Bácsbokod vasútállomás
1
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.
v
érk. Mohács dunapart

1425
1415

1355

132°

1315
1305
13“
1240
1230

1225
1

i ad.

12'5

Ezé 1 menetrend érvényes 1936. április 7-től.

Szujer Jáncs

autóbusz vállalat

CSÁTALJA 70.

....

P

16-

„
vékony toong . . . P 18*—
* Kemény vékony dorong . . P 32 —
|l|
Ölenként házhoz szállítva!
m

Kutguüiii
Cementcsövek
Cementvályuk

Í
I

Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Fával égetettmész

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

Portland cement
üstököl fehér cem.
Elszigetelő lemez

— Trafikkezelönönek elmenne
polgárit végzett jómódom fiatul le
ány. Cim a kiadóban.
— Pénztárosnöi állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésü leány
4 polgári végzettséggel. Cím a kia
dóban.

If
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Dunakavics

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli
szolgálatot tart
Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára
Érkezés
óra perc

7
7

Honnan?

15-től:
H 0 v á ?

09

Gara

4

40

Hercegszántó

25

Ujdombovár

5

19

Gara

9

57

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

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

32

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

9

26

Pécs, Budapest

8

15

13

19

7

US

Indulás
óra perc

/4

01

Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

/4

09

Ujdombovár

5

20
42

16

47

Pécs, Bátaszék, Baia

14

15

Hercegszántó

/8

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

19

58

23

41

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

23

08

Bpest, Sárbogárd

18

55

23

55

23

49

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

Nyomatott Bakanek éji Goldb

falszigetelő

kőpor

junius 15-töl junius 22-ig

A Máv. menetrend má

Szénkereikedelmi
Részvénytársaság

teljes vagonban bármely állomásr; 's c unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben 1. á z h o z szállítva.

LEGJÜTANVOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

c-eTe^^

puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 1.3.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

bTja

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza

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

Kátránypapir és minden más építőanyag

8 Grünhut ét Tárta

ellen

13«
13«

X járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

§ Lágy baltázett fa

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

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLl.ALAT.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(SugovicaparO.

Bakanek é. Goldberger
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modem kivitelben készülnek.

