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Bolyban aogyodévra 6 pongé
Helyben egy hónapra ... 2 peng*

Mundus vult decipi 
ergo decipiatur .,

Régi latin közmondás, mely 
annyit jelent, hogy a világ azt 
akarja, hogy becsapják, tehát 
be kell csapni.

Valami ősi jellegzetes vo
nása a tömegnek, az emberi 
természetnek, hogy szereti a 
rendkívülit, a meséset, a hihe
tetlent, a rejtélyeset. Amióta 
az emberek társas életet élve 
megteremtették a jogot, a jog
rendet s amióta a szervezet
tebb társadalmi alakulatokkal 
együtt megkezdődött a politi
kai élet : az egyesek, ositá- 
lyok, csoportok harc^ a főha
talomért, azóta él és virágzik 
az idézett latin közmondás 
bizonyságául annak, hogy az 
emberi életviszonyok lénye
gükben évezredeken át sem 
változnak.

A politikai hatalomért való 
harcnak mindig erős eszköze 
volt a beszéd, a szóbeli pro
paganda, melyen keresztül a 
politikai hatalopnra törekvő 
egyesek, pártok vagy osztá
lyok a tömegek többségének 
rokonszenvét megnyerni igye
keztek.

Földi paradicsom sohasem 
volt itt a földtekén, mindig 
voltak gondokkal küzdő, ne
hézkesen élő emberek s eze]< 
sajnos mindig többségban vol
tak. Mi sem volt természete
sebb, mint az, hogy a politi
kai hatalomra törekvők, a sze
gényebb néprétegeknek Ígér
gettek jómódot, függetlenséget; 
minél vakmerőbb s minél tel- 
jesithetetlenebb ígéreteket han
goztattak, annál nagyobb nép
szerűségre s .ezzel együtt poli
tikai hatalomra tettek szert.

Ennek 3 régi ppjitikaj jsjíp- 
Iának homlokegyenest az ellen
kezőjét teszi a Nemzeti Egy
ség Pártja. Még nem volt olyap 
párt, mely a maga programját 
olyan alappssággaj és részle
tességgel szegezte volna le, 
mint a Nemzeti Egység Pártja 
a munkaterv 95. pontjában.

A Nemzeti Egység Pártja 
mindig csak az őszinteségre 
törekszik s a reálisán megvaló

sítható célokat tűzi ki maga 
elé.

A tömeget felvilágosodott 
embereknek tekinti, akikre az 
igazság erejével óhajt hatni.

Vele szemben állanak az 
ellenzéki pártok, melyek a régi 
politika eszközeivel dolgoznak; 
csak a hatalom megszerzése 
lebek előttük, Ígérgetnek pa-

Olasz-német barátkozás.
A nemzeti szocialista párt szeptemberi nagygyűlésén 

a fasiszta párt is képviselteti magát.
A fasizmus és a nemzeti szocia

lizmus a nemzetközi politika terén 
való közeledés reményében a szer
vezkedés terén igyekeznek közeledni 
egymáshoz.

Ez a közeledés egy év óta a sajtó 
területén észlelhető, ahol a fontos 
ügyekben egymással összhangban 
álló elvek irányilják a két ország 
sajtóját. Ez a szoros kapcsolat ugy- 
látszik még jobban kiszélesedik,

Ha Ausztriában trónraültetik a Habsburgo
kat, a kisantant haladéktalanul elzárja a 

csehszlovák-jugoszláv-osztrák határt.
Több prágai nagy lap köz

lése szerint Ausztriában az 
eddiginél is kevesebb harc in
dult az osztrák nemzeti szo
cialisták és a legitimisták kö
zött. Az Information szerint a 
kisantant Belgrádban és Bu
karestben a Habsburg dinasz-

A Tábla is helybenhagyta a nemzetgyalázó 
Deme László legitimista vezér hathónapi 

fogházbüntetését.
Emlékezetes, hogy Deme László 

a Legitim Királyság című lapban, a 
Legitimista Nemzeti Néppárt hiva
talos lapjában a kommunista hóhé
rokhoz hasonlította az 1848 as ma
gyar szabadságharc vezetőit és hő
seit. Minősíthetetlen módon gyalázla 
Kossuth, Petőfi és a többi magyar 
nagyok emlékét.

Az elvakult •legitimista vezért a 

radicsomot, mennyországot a 
népnek ; mert a tömeget még 
ma is gyermeki kedélyünek 
tartják, mely akarja, hogy el- 
kábitsák, elkápráztassák, félre- 

, vezessék.
Ám aki ismeri a tömeget,

1 az tudja, hogy már nem kis- 
! korú ; nem engedi magát félre 
l vezettetni s csak az igazságot 

keresi.
A régi latin közmondás ma 

befogja csapni azokat, akik e 
1 szerint a régi recept szerint 
| akarnak hatni tömegekre.

I amit bizonyít az is, hogy a nemzeti 
I szocialista párt szeptembeii nagy

gyűlésén a fasiszta párt is képvi
selteti magát. A jövő hónapban a 
fasiszta párt kezdeményezésére 500 
egyetemi hallgató megy Berlinbe az 
olimpiai játékok alkalmából.

A két nagyhatalom b; ráli köze
ledése a magyar ügynek is csak 
használni fog.

tia restaurációjának eshetősé
geiről tanácskozott és úgy ha
tározott, hogy ebben az eset
ben haladéktalanul elzárja a 
csehszlovák-jugoszláv - osztrák 
határt és visszarendeli Bécs- 
ből diplomáciai képviselőit.

| győri törvényszék a magyar állam 
| és nemzet megbecsülése elleni vét

ség miatt hath^n^pi fogházra Ítélte. 
Fellebbezés folytán a győri Tábla 

tegnap tárgyalta ezt az ügyet és az 
emberi mivoltából kivetkőzött legi
timista vezért szintén halhónapi 
fogházra Ítélte, illetve az Ítéletet 
jóváhagyta.

A Bajai Céllövő 
Egyesület.

A ,,Bácskai Újság" folyó hó 24 i 
számában megemlékezik a Céllövő 
Társulat 20 án tartott közgyűlésé
ről, amelyhez nekünk is volna egy 
kis hozzáfűzni valónk. Maga a köz
gyűlés és annak eredménye, — te
kintettel arra, hogy a Lökért nem 
tudni kiknek a mulasztása követ
keztében egészen a legutóbbi idő
kig csak mint a régmúlt emlékek 
őrzője szerepelt — nem keltette 
fel a közönség érdeklődé sét, lap
társunk azonban beszámolván a 
közgyűlésről azt Írja ,,bizonyos kí
vülről jövő akció szerette volna a 
társulat vagyonát a maga számára 
megszerezni". Ezzel szemben meg 
kell jegyeznünk, hogy a kérdéses 
közgyűlésen csak a társulat tagjai 
voltak jelen, akik közül —nagyobb 
részt épen a fiatalabb tagok — a 
hivatalos jelöléssel szemben ellenje
lölést állítottak, amely azonban a 
szavazás sóján kisebbségben maradt 
Nem volt szó sem az Egyesület be
olvasztásáról más egyesületbe, sem 
pedig vagyonának „kívülről jövő 
akció" utján való megszerzéséről, 
tisztán az volt a szándéka az ellen
jelölésnek, hogy intenzivebb életet 
teremtsenek a Lökért kétségtelenül 
igen elhanyagolt területén, amit 
egyébként a mostani vezetőség is 
kíván. Nem helyes a cikk alcíme, 
mely a következő : A 133 éve mű
ködő egyesület továbbra is a város 
társadalmáé marad, mert kétségte
len, hogy ez az Egyesület, hosszú 
éveken át nem működött egyálta
lán továbbá helytelen azt állítani, 
hogy csak azért marad a város tár
sadalmának tulajdona a Lökért, 
mert a jelenlegi vezetők kaptak 
többséget. Minden Egyesület tagjai 
változnak s ha a régi tagok helyét 
újak veszik át, vájjon akkor azok
nak a fiatalabb tagoknak a kezé
ben nem épen úgy a város társa
dalmáé volna a ^társulat vagyon^.

Baja város társadalma &la{| 
mi tágabb fogalmat értün^ 
s ha nem csalódunk a tagok r|- 
szér.ől el is hangzott a múltban olyasa 
ki.vápság, hogy a felvétel során, bi
zonyos demokratikusabb rendsze^ 
alkalmazzanak.

A „Független Magyarság" szin
tén foglalkozik ezzel a közgyűlés-
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Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidáruk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök 
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

sel. Azt írja, hogy a Move váratla 
nu! birtokba akarta venni a Bajai 
Céllövő Társulatot. Ezzel szemben 
tény, — mit maga a F. M. is el
ismer — hogy már előzőleg is foly
tak fúziós tárgyalások, melyek azon
ban nem vezettek eredményre és 
a fuzius tervet igy a közgyűlés 
előtt elő sem hozták. Még csak 
annyit jegyezhetünk meg, hogy a 
Move nem egy csoport, hanem 
egy országos egyesület. Ne fájjon a 
F. M.-nak a Move szereplése, ne 
igyekezzen ezt más beállításba adni, | 
hiszen a Move is a magyar nemzeti 
gondolatot szolgálja, s ha egy egye
sületet támadások érnek nem csak 
arra lehet következtetni, hogy rósz 
szül működik, hanem esetleg arra 
is, hogy itt Baján is szükség van 
arra az egyesületre.

Temesvári Béla.

Ismét rosszabbodott
Nagy István festő
művész egészségi 

állapota.
Több Ízben megemlékeztünk már 

Nagy Istvánról, a székelyföldnek 
Bajára szakadt nagy feslőzsenijérői. 
E lap hasábjain nem egy elismerő 
írás méltatta a magyar faj kiváló 
művészét, akit vilagbolyongása 
közben sok hányattatás, balsors után 
Bácskába sodort az élet. Nagy Ist 
ván kél esztendőn át egyre rósz i 
szabbodó egészségi állapotában is 
lankadatlanul dolgozott. Baján állo- 
másozásáról sok értékes alkotás 
emlékezik.

A bajai művészbarátok közül ma 
már sokan eldicsekedhelnek azzal, 
hogv képgyűjteményeiknek Nagy 
István patinás művészet? újabb ér
téket adott. A sokat gyengélkedő 
művész azonban, legnagyobb sajná
latára azoknak, akik ismerik és ér
tékelik, a legutóbbi időkben alig 
nyúlhatott ecsetjéhez. Nemrégiben 
állapota örvendetesen javult s uj 
várakozással tekintet ek munkássága 
elé.

A tragikus sorsú művész most 
ismét súlyosan megbetegedett ; az; 
idegösszeomlást agybénulás követte

Nyolc hónapi börtönre ítélte a bajai tör
vényszék a jánoshalmai cipészt, aki súlyosan 

összeszurkálta a vadházastársát.
Erdélyi Imre jánoshalmai cipész 

ez év májusában összeverekedett a 
vadházastársával Szalai Imrénével.

A házastársak között napirenden 
voltak a civódások, sőt a vereke
dések is, amire állítólag az asszony 
kisfia miatti civódások szolgáltak 
okul. A kérdéses alkalommal Er
délyi Imre és a felesége megint ala
posan összekaptak. A verekedés 
vége az lett, hogy a cipész össze
szurkálta a feleségét, aki az incidens 
következtében súlyosan megsebesült. 
Az asszony sem hagyta annyiban a

Szenyvizfürdők és egyéb csodálni valók 
labirintjában a bajai utcákon.

Télen is fájó sebe Baja város szé
pészeti törekvéseinek, a múltat meg 
reformálni kívánóknak az utcák 
ékesitésére szolgáló sok szennyvíz, 
de ilyenkor nyár idején a bacillus- 
fejedelmek virágzó korukat élik. 
Nem épen a külvárosi utcákról van 
szó, a Madách, Szent László, Mun
kácsy és Kölcsey-utcáról és kör
nyékéről van szó, de szól az elis 
mérés a Kossuth, Türr, Tóth Kál 
mán és Haynald utcáknak a Péter- 
Pál, Mészáros Lázár-utcáknak és 
többi nem emlegetni való társuk, 
ahol ugyancsak nem átalják szenny
vizekkel rothasztania levegőt, mintha 
Baján nem teremne enélkül is elég 
bacillus. A lisztifőorvosi hivatal égy- 
felöl szigorú óvintézkedésekkel igyek
szik a közönséget tifuszellenessé ne
velni. másfelől szemébe nevet az 
egészségvédelmi törekvéseknek az 
utcákon felgyülemlett rengeteg szeny- 
viz és más nein odaillő dolog. Akár
hány helyen pontosan meglehetne 
határozni, hogy milyen ebéd után 

és a művész beszelőképességét is 
elvesztette. A festőművész állapota 
nagyon súlyos.

dolgot, hanem feljelentette a férjét 
a csendőrségen. A nyomozás ered
ményeként Erdélyi Imre a törvény
szék elé került.

Dr. Linzer Károly a büntető ta
nács elnöke tegnap tárgyalta a ve
rekedő cipész ügyét.

Izgal más szembesítés után Erdélyi 
Imre beismerte a terhérp rótt vádat. 
Minthogy Erdélyi Imrét tizenkét Íz
ben megbüntették különböző vissza
élések miatt, a törvényszék 8 hó- 

■ napi börtönre Ítélte. Az Ítélet jog- 
j erős.

mosták meg az edényeket, illetve 
öntötték ki a dézsák tartalmát az 
utcára és óvatos rutinirozott utca
járó legyen az, aki ezzel a körül
ménnyel nem mindig számolva, mer 
a közlekedés számára fenntartott 
területeken haladni.

Hogy miért szeretik Baján ennyire 
a szemetel, azt nem értjük. A drága 
közönséget, illetve a szennyviztul- 
termelőket azouban nem szabad 
azzal megsérteni, hogy a pocsolyá
ikat rém találjuk ideális valaminek, 
mert ők nagyon jól tudják, hogy 
van még itt egy özönvíz előtti köz
tisztasági szabályrendelet, mely igen 
is megengedi ezeket a szennyvíz
levezető módokat. Alkolták légyen 
ugyanis ezt a szabályrendeletet régi 
jó városfiak, akik aligha látták min
den második évben a Dunát s igy 
világért sem gondolkoztak azon, 
hogy mi volna vajh, ha egyszer a 
szennyvizek helyébe a járdát rendes 
kulvizzel mosnák meg.

Akik azóta próbálkoztak az idő 

kerekén fordítani, azok is többnyire 
megunták a meddő kísérletezést, 
mert miként lehet valakit tisztaságra 
nevelni, ha ő maga sem tudja, hogy 
nem az ?

Ne csodálkozzunk, ha ez a jó 
levegőillatositó minden, csak nem 
ajánlólevél a bajai idegenforgalom
nak. Komikusán hangzik, de ezek a 
visszásságok éppen Szentistvánon és 
Szállásvárosban nem észlelhetők 
ahol pedig nem hisszük, hogy több 
az intellektuel, mint pl. a Haynald, 
vagy Kossuth utcában.

Szegény jóravaló polgáremberek, 
dehogy is gondolkoznak azon, hogy 
kell e Baján csatorna, vagy vízve
zeték, de annyit dikciók és gyűlé
sek nélkül is megértenek, hogy a 
szemét csúnya, hát eltakarítják.

Beiratkozások a bajai 
Liszt Ferenc kör áll. 

eng. városiig és 
megyeileg segélye
zett zeneiskolában.

Junius 25, 26. és 27 én délelőtt 
8 — 12 ig lehet beiratkozni a hegedű, 
zongora, brácsa (viola) magánének, 
gordonka (cselló) nagybőgő (gordon) 
zeneszerzési és fúvós tanszakokra.

A beiralási dij szeptember hóban 
is fizethető. Felvételnek kezdő és 
haladó növendékek.

Junius 25, 26 és 27-én délelőtt 
8—12-ig történik a régi növendékek 
beiratása is. Ha a régi növendék 
elmulasztja a júniusi beiratást, nem 
tarthat számot eddigi beosztására és 
esetleges eddig élvezett kedvezmé
nyére.

Vidékről vasúton, vagy Mávauton 
bejáró zeneiskolai növendékek ked
vezményes havi tanuló bérletjegyet 
válthatnak.

Mindenről bővebb felvilágositást 
(nyomtatott tájékoztatót) mindennap 
8—1-ig a zeneiskola igazgatósága 

' nyújt.
Karig Emil

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszeri órát ajándéknak._______________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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 járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pangőtől.

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek
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Az Altra Biztosító R.T.
(flz Istitutö Nazionale déllé Rssicurazioni, 
Olaiz Állami Biztositó Intézet, magyarországi 

leányvállalatának)

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

Kitűnő eredmények a 
bajai tanitónőképző 

kép. vizsgálatain.
Tegnap fejezték be a képesítési 

vizsgálatokat a bajai zárda érseki 
tanitónőképzőjében A vizsgálatokat 
három napon át azaz kedden, szer
dán és csütörtökön folytatták le, 
vizsgabiztos dr. Bartal Alajos az 
esztergomi rk. tanítóképző igazga
tója volt. Vizsgálatra jelentkezett 
húsz tanitónöjelölt és pedig : Baiogh 
Márta, Bácskai Sarolta, Bérei Juli
anna, Csurgó Ilona, Deák Margit, 
Fritsche Sarolta, Gellért Irma, Her 
cég Anna, Horváth Ilona, Kremm 
Magdolna, Kertes Mária, Léh Va
léria, Lukács Gabriella, Mamuzsich 
Ottiiia, Nagy Anna, Raffai Ilona, 
Rizsányi Mária, Sebestyén Márta, 
Skanda Olga, Zágon Leona.

Jeles eredménnyel végzett négy 
tanitónöjelölt Csurgó Ilona, Kremm 
Magdolna, Mamusich O'tilia és 
Skopda Olga. Jó eredménnyel vég 
zett tizenegy és elégséges eredmény 
nyel öt növendék, tehát valamennyi 
növendék kapott oklevelet. A ké
pesítések eredményéről dr. Bertái 
vizsgabiztos elismerően nyilatkozott.

Csak megbízható helyen szerezze be 
tej- és tejtermékszükségleiét.

Minden igényt kielégít: 
RÉDEY TEJÜZEME.

HÍREK.
— Holnap mondja Baján uj 

miséjét Meskó Lajos piarista 
szerzetes. Budapesten most szen
telték pappá Meskó Lajos oajai 
születésű piarista szerzetest, Meskó 
Zoltán ny. államtitkár, volt ország
gyűlési képviselő és a Nemzeti Szo
cialista Párt vezérének fiát. Meskó 
Lajos délelőtt 9 órakor a belvárosi 
plébánia templomban mondja uj- 
miséjét, utána áldást oszt.

— Halálozás. Súlyos gyász érte 
vitéz Hódy Györgyöt, a jónevü ba 
jai virágkertészet, a „Virágvilág" 
tulajdonosát és feleségét. Egyetlen 
gyermekük ifj, Hódy György életé- 

1 Állatok etetésénél és baromfiak
j nevelésénél nélkülöyhetctlen a 
fölözött tej, iró és savó.

amelyet házhoz is szállít a 
RÉDEY TEJÜZEM.

nek 22 ik évében tegnap, csütör
tökön délben súlyos szenvedés után 
elhunyt. A tragikus sorsú fiatalem
ber holttestét a Rókus-kápolnában 
ravatalozták fel s holnap, szomba
ton délelőtt fél 10-kor a római ka- j 
tolikus egyház szertartásai szerint 
fogják földi nyugovójára kisérni. 
Lelke üdvéért az engesztelő szent
misét szombaton délelőtt 9 órakor 
a Rókus kápolnában fogják bemu
tatni.

— Felvételi vizsga. dolnap szom- • 
balon délelőtt lesznek a bajai tani- 1 
tónőképző e'ső osztályában a felvé- * 
teli vizsgákkal kapcsolatban az 
ének-, hallás- és a szinérzék, vala- I 
mint a szokásos egészségügyi vizs ; 
gálatok.

— Akinek a szívműködése ren- 
detleu, úgyszintén az, akinél a vér 
nyomás emelkedésének tünetei mu 
tatkoznak, úgy érhet el erőlködés 
nélkül megfelelő könnyű székelést, 
ha reggel éhgyomorra egy kis po- [ 
húr természetes ,,Ferenc József" 
keserüvizet iszik

- Bajaiak kirándulása Mária- 
GyÜdre. A bajai zárda tanítónő- | 
képzője holnap, szombaton kirán
dulásra megy Mária Gyüdre. A di
áklányok tanárnőik vezetésével a 
Mávaut-autóbuszon utaznak.

Hirdetmény.
Baia thj. város ahóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fejé
ben lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, rá
diók, falfestömintalapok, sablonok, 
söraparál, autók, stb. zálogtárgyak 
1936. julius 4 én d. e 9 — ll ig sza
badkézből fognak értékesíttetni. A 
venni szándékozók jelentkezzenek a 
városi adóhivatal 24 számú helyi
ségében az eljáró végrehajtónál, ahol 
a vonatkozó ajánlatukat folyó évi 
julius hó 4 napján d. e. 9 óráig 
írásban vagy szóban megtehetik.

Baja, 1936. évi junius hó 25 én
Városi adóhivatal.

— Írországban megszűntették 
fökormányzöi állást. De Vakra 
miniszterelnök bejelentette az. ir 
képviselőházban, hogy az uj alkot
mány értelmében megszűnik a fő
kormányzói állás és az államfői 
méltóságot a király képviselője he
lyett a nép által választott megha
talmazott fogja gyakorolni.

— AZ Uj cseh államvédelmi tör 
vény a legszigorúbb katonai uralom 
alá helyezi az összes megerősített 
területek egész polgári lakosságát.

— A Bácskai Méhészeti Egye
sület f. hó 28 án, vasárnap déle
lőtt 11 órahor tartja alakuló gyű
lését, a vármegyeházán Az élőké 
szitő bizottság ezúton is kéri a mé 
hészeket, hogy a gyűlésen teljes 
számban jelenjenek meg.

— Húsz halálos áldozata van a 
bembibrei vasúti szerencsétlenségnek, 
jelenti a spanyol belügyminisztérium 
hivatalos közleménye.

— A világ látható aranykész
letei 44 5 milliárd márkát tettek ki 
1908-ban, most a látható arany
mennyiség a világon 56 2 milliárd 
birodalmi márkára szökött fel.

— H. Courfhs-Machlernak a szív 
és a lélek, a szerelem és a szenve
dés nagy írónőjének uj, kétkötetes 
regényét, amelynek Csak érted élek 
a címe legközelebb közli a Milliók 
Könyve 425. és 426. számában. 
Megjelent a Milliók Könyve legú
jabb száma, ára 20 fill. kapható 
mindenütt.

URÁNIA
Junius

27-28-29-én
a nagy filmek koronája

Halálfejes 
lobogó

(Capitain Blood)
Kalóztörténet 2 részben 18 felvonásban.

Fősz.: Eroll Fiin, Olíva Havilland és 
Lionel Atwill.

HÍRADÓ I

— Székrekedésnél és emész
tési zavaroknál reggel éhgyomor
ra 1 pohár természetes 
■.Ferenc József" keserüviz a táp 
csatornát alaposan kitisztítja, a vér
keringést megélénkíti s kellemes 
közérzetet és fokozott életkedvet te 
remt.

R É D E Y-féle vlkkend sajt 

a strandoló le öröme.. 

SPORT. ~
Szántó, Mándi, Szigeti 27-én az 

osztrákok ellen indul a válogatott 
bán, de Salgó szakosztályvezető 
mai levelében is biztosilotta a Ba
jai SE t, hogy 28 án Baján ringbe 
szállnak.

A bajai közönség a Budapesten 
a magyar nemzeti színekben induló 
három világhiresség indulásában 
csak akkor nem gyönyörködhet, 
ha valamelyikük, oly komoly sérü
lést szenvedne, hogy indulása lehe
tetlen.

Már több helyről hallottuk a fen
ti téves hirt, am.lyet a Bajai S. E. 
az FTC hivatalos levelével alátá
masztva cáfol meg.

A mérkőzésre elővételi jegyek 
Wagnernél kaphatók.

Lapiulajdonos:
Ui. KNÉZY LEHEL
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Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között. 

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 71! in Bácsbokod vasútállomás érk-
A

1425
3 725 Bácsborsód 14'5

ll 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8oo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 8” Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f.’m. 1225
48 925

y
érk. Mohács dunapart j d. 12'5

7-től.Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat 
CSATAL1A 70.

(j' Lágy baltázott fa .... P 16'— y
m .. vékony dorong . . . P 18*— «
V Kemény vékony dorong . . P 32'— f
[!; Ölenként házhoz szállítva!

ÍKutgyürii Hódfarkú cserép Portland cement fi
Cementcsövek Hornyolt cserép üstökös fehér cem. W

(Cementváíyuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez fi
Kátránypapir és minden más építőanyag W

{[) LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

A Máv. menetrend má US 15-től:
Érkezés H 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

M 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 Baja, Bátaszék, Pécs

09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bátaszék, Ba|a 14 15 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 5i5
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 4!
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 1
Budapest

NveMatoH Bak&nek és Goldb rget könyv® vomdÁtóha r Bhia.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.Telefon : 42.

vékony lágy dorong öi-ké"1 17 
1 30

3

p 
p 
p

vékony kemény dorong 
aprított lágyfa q-ként

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

If É Kft T E C Szénkeretkedelmi V E IC I E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

junius 22-töl junius 29-ig 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek a. Goldberger
könyvnyomdáia

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


