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Szerkesztősét! en kiadóhlvotal.
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

Felelős szerkesztő es felelős kiadó

Sí. KNÉZY LEHEL
Heivben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra 2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK :

Németország 
békét követel.
Követel — nem kér. Mert 

békéért csak a gyenge könyö
rög: az erős békét akar.

Németország minden ország 
felé felkínált huszonötéves bé
keajánlata olyan erős erkölcsi 
erő, hogy annak hatása alól 
egy nemzet sem vonhatja ki 
magát. Nincs az az ügyes dip
lomata, aki rabulisztikával 
győzné közömbösíteni a né
met békeajánlat vonzó erejét.

Különösen nagy hatást gya
korolt a békeajánlat Angol
ország polgárságára. A köz
vélemény Németország mellé 
állott; az angol kormány pe
dig nem térhet ki a közvéle
mény nyomása alól.

Hogy Angliában megrendült 
a Páriskörnyéki békék józan
ságába, igazságosságába vetett 
hit, abban azonban igen te
kintélyes része van Rother 
mere lordnak s az ő érdek
köréhez tartozó lapoknak, va
lamint annak a tekintélyes 
számú angol parlamenti cso
portnak is, melynek tagjai ál
landóan sürgetik a trianoni 
béke revízióját.

Az angol tömegfelfogás egy
re jobban hajlik az igazságta
lan békék revíziója felé; mind
inkább gyökeret ver az a fel
fogás, hogy a francia szupre- 
macia diktálta békék szükség
kép uj háborúra vezetnek; ez 
pedig nem érdeke az angol 
polgárságnak.

Az emberiség életében sem
mi energia sem vész el nyom
talanul. Bár örömmel hallot
tunk mindig az angol revizio
nista képviselők mozgalmáról; 
tulkomolyan nem vettük még
sem. Azt legalább is nem mer
tük sohasem remélni, hogy az 
angol parlamentben többség
hez jutnak a bennünket pár
toló képviselők.

Most azonban azt látjuk, 
hogy az angol békebarát kép
viselők és Rothermere lord 
munkája mégsem veszett el ; 
a békés revizionista felfogás a 
német-francia konfliktus révén 
rendkívüli mérvben megerő-
södött.

Mindenesetre megnyugtató 
reánk, hogy túl a határokon, 
túl a békeparancsok kacska- 
ringós paragrafusain, túl a 
vámfalak mesterséges torla
szain, túl a határokon csillogó 
szuronyok százezrein érvénye
sül az emberi szolidaritás, az 
erkölcsi igazság.

Németország erejét nemcsak 
a hadsereg, nemcsak a techni
kai felkészültség adja, hanem 
az emberiségnek szolidaritása 
a béke fenntartására és az 
igazság érvényesülésére irá

„Társadalom és honvédség viszonya" az 
égő spanyol templomok füstjéből gőgösen 

kivigyorgó bolsevik! vörös rém és a 
népszövetségi hezudozások idejében.
Vitéz Zákányi Győzd euedes előadása a városháza 

tanácstermében.
bán nem iíly van. Söl I NézzükBaja város elit közönségének fe

szült érdeklődése mellett tartotta 
meg vitéz Zákányi Győző ezredes 
értékes előadását.

Vitéz Temessy Ákos ezredes né
hány keresetlen szóval üdvözölte 
vitéz Zákányit és felkérte előadása 
megtartására.

Az előadó magasszinvonalu, igaz 
hazaszeretettől izzó beszéde mind 
végig lebilincselte a hallgatóságot. 
Legszebb drágakő a vitézség és ha 
a világ minden drágakövét egy cso
móba gyűjtenék, annak ragyogását 
a magyar vitézség fénye elhomályo
sítaná.

S mégis a mai magyar társadalom 
bántó közönnyel és nemtörődöm 
seggel viseltetik a világ legnagyobb 
vitéze, a magyar honvéddel szem 
ben. Ez a honvédséggel való pol 
gári nemtörődömség nem volna baj, 
ha külföldön is igy volna. Azon

A béke és épitómunka 
jegyében.

Az új római
Az az egyezmény, amely két év 

vei ezelőtt Olaszország, Magyaror 
szág és Ausztria közölt létrejött, 
kiemelkedő eseménye volt a nem 
zelközi politikai életnek. Szilárd 
alapokat teremtett a három oiszág 

nyuló törekvése.
Németország fellépésének 

súlyát és jelentőségét nemcsak 
nagy lélekszámának, nemcsak 
katonai erejének, nemcsak tech
nikai felkészültségének köszön
heti; hanem az emberiségnek 
a béke fenntartására és az igaz
ság érvényesülésére való tö
rekvésének.

Ebben ma már szolidáris az 
emberiség; ezért teljes joggal 
követel most már Németország 
bekét.

akár a szerb csetnik, komitócsi ; a 
cseh szokol; az olasz fasiszta, a né 
met hitlerizmus, vagy akár a Szov
jet intézményét, mintaszerű militari 
zálást ialálunk benne. És ezzel szem 
ben sajnos a mi levente intézmé
nyünk gyermekcipőben jár.

Saját harctéri megrázó élményei
ből csokorba gyűjtött lélekbemar
koló példákkal mutatta be az igaz 
magyar hősiességet, hogy bebizo
nyítsa ki is az. a magyar honvéd és 
mit jelent nekünk mai szegény ma
gyaroknak. — A magunk sírját ás 
suk, ha továbbra is ilyen közönyös 
marad társadalmunk.

Sűrűn szakította meg taps és él 
jenzés a lélekbemarkoló előadást.

Majd vitéz Hódsághy Béla köszön
te meg a hallgatóság Baja város és 
a „Vitézi Szék" nevében a tanul- 
mányos, legmélyebb hazaszeretettől 
átitatott előadást.

egyezmény.
között politikai téren a béke és az 
épilőmunka jegyében, — gazdasági 
részében pedig elsőnek törte át a 
fojtogató autarchiák rendszerét s 
ezzel példát mutatott egész Euró
pának az államok közötti kölcsönös 

együttműködésre.
A megkötött egyezmények az 

azóta eltelt két év alatt erőseknek 
és vihartállóknak bizonyultak. A 
nemzetközi politika rázkódtalásain 
kívül a három országot közelről 
érintő nagy események ; Dollfuss 
halála, a marseillei királygyilkos&ág, 
az olasz-abesszia háború lüzpróbái 
voltak a hátom ország együttműkö
désének s a római paktum nemcsak 
csorbítatlanul állta valamennyit, ha
nem, mint a nemesacél, megedző- 
dött bennük.

Ezek az előzmények tették ért
hetővé azt a rendkívüli figyelmet, 
amit az európai sajtó és közvéle
mény — még a mai felzaklatott lég
körben is — a most lefolyt római 
tárgyalások iránt tanúsított. Fantasz
tikus hírek keltek szárnyra a tanács
kozások anyagáról s az újonnan 
megkötött szerződésről. Katonai meg
állapodásokat, uj orientációt, egy 
negyedik országgal szemben tanúsí
tandó magatartásra vonatkozó köte
lezettséget emlegettek egyes világ
lapok, amíg az. egyezmény szövegét 
nyilvánosságra nem hozták.

Most már a világ közvéleménye 
előtt fekszik az uj római egyezmény, 
— élő cáfolatául az elterjesztett 
képtelen híreknek. Nincs szó benne 
katonai megállapodásokról, nincs 
szó benne uj orientációról. Az 1936- 
os római paktum szerves továbbfej
lesztése és logikus következménye 
az 1934. évinek. De jelentőségében 
talán amazt is túlszárnyalja éppen 
azzal, hogy ráteszi a koronát a há
rom ország politikai és gazdasági 
együttműködésére.

Az uj egyezményben három nagy 
jelentőségű elhatározást juttatnak 
kifejezésre a szerződő államok. Ki
mondják, hogy csoporttá alakulnak 
és állandó, kölcsönös tanácskozó 
szervet létesítenek. Elhatározzák, 
hogy a dunai kérdésről nem foly
tatnak harmadik állammal szemben 
semmiféle fontosabb politikai tár
gyalást anélkül, hogy a két másik 
ország kormányával érintkezésbe ne 
lépnének. Végül harmadszor meg
állapodnak abban, hogy az állandó 
tanácskozó szerv a három állam 
külügyminisztereiből fog állani és 
időszakonként együttes ülést tart.

Ez az egyezmény egészen más 
értelmű ugyan, mint a világsajtó 
egyes orgánumai várták és beha
rangozták, — de tényében és kö
vetkezményeiben a szenzáció erejé-
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vei hat. A világháború és az erő 
szakot békék álfal meggyötört Euró
pa életében ez az első államcsoport, 
amit nern mesterséges okok, nem 
kiváló országoktól való félelem és 
nem a zsákmány megőrzésének vá
gya, — hanem három földrajzilag 
határos, történelmi, kultárális és 
gazdasági kapcsolatokkal összefűzött 
ország természetes politikai érdek
közössége és népeinek testvéri ba
rátsága hozott létre. Ebben az ál
lamcsoportban nem tűz és viz egye 
sül, hanem meleg baráti kezek si
mulnak össze és indulnak el közös 
épitőmunkdra, — egész Európa ér
dekében. Az uj paktum éppúgy, , 
mint a két év előtti, az európai bé- | 
két, nemzetek közötti megértést 
akarja szolgálni, — és a szoros 
kapcsolatnál fogva sokkal értéke- , 
sebben és hatásosabban tudja tenni . 
ezt, mint a múltban tette.

Ezt jelenti a római egyezmény 
Európának. Nekünk, magunknak 
pedig jelenti azt, hogy most már I 
nemcsak baráti támogató kezek ál
lanak mögöttünk, hanem egy hatal
mas államcsoport minden nemzet
közi súlya és jelentővége is. Jelenti ] 
azt, hogy Magyarország a jövőben 
sehol sem jelenik meg' egyedül a , 
világ színpadán. Nem elhanyagol
ható kis állam többé, — hanem egy 
hatalmas államcsoport tagja, amit 
jogosan illet szó minden Európát 
érintő kérdésben, elsősorban a Duna- 
medence rendezésének ügyében.

Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter nagy 
eredménnyel tért vissza Rómából, 
amiuek jelentőségét érezni fogja az 
egész ország és érezni fogja egész 
Európa.

Utazási kedvezmény 
nyaraló

vendégeknek.
Az OMVESz központi elnöksége 

közli, hogy a MÁV-nál sikerült 
menetűi/ kedvezményt kieszközölni, 
éspedig: az a nyaralóvendég, aki 
az OMVESz által fizető vendéglá
tásra szervezett községekbe (váró 
sokba megy nyaralni, odautazáskor 

a teljes vasúti-menetjegyet megváltja 
és legalább 10 napi olt tartózkodást 
igazol, visszautazáskor 50 százalék 
meneldij kedvezményben részesül.

„Azok a „téves" információk."
Képzeljük milyen rosszul fog es

ni a Független Magyarságnak, ha 
megtudja, hogy a csávolyi „reform 
biróról" irt cikkei teljesen téves in
formáción alapulnak.

Nevezetesen ad 1. Frank Flórián 
biró a tagosítás kérdésében még 
egyáltalán nem foglalt állást és sem
miféle nyilatkozatot nem leli; ad 2. 
az iskola ügyben még 1927. év fo 
lyamán hozott a községi képviselő
testület egy határozatot, hogy 80 
ezer pengő visszatérítendő kölcsönt 
vesz fel a kultuszminisztériumtól 
iskolaépítés céljaira.

Frank Flórián elnöklete alatt épen 
azt határozták el a csávolyi érdé 
keltek, hogy ezt a pénzt nem ve
szik fel; adósságot nem csinálnak, 
hanem csak akkor építenek iskolát, 
ha annyi segélyt kapnak a minisz
tériumtól, amennyi az e célra már 
összegyűjtött és beiéiben levő pénz
zel együtt elegendő lesz, az iskola 
felépítésére ; ennek a segélynek ki
sürgetése végett jártak ti Budapes-

Dr. AlföSdy Béla országgyűlési képviselő 
vasárnap délelőtt részt vett a bácsalmási 

választókerület kerületi választmányi 
ülésén.

A bácsalmási választókerület va
sárnap délelőtt dr. Tarajossy Sán 
dór kir. közjegyző, kerületi elnök 
elnöklete alatt választmányi ülést 
tartott, melyen részt vett dr. Alföldy 
Béla; a kerület képviselője is, aki 
lelkes szavakkal emlékezett meg 
Gömbös Gyula miniszterelnök ró
mai utjának nagy eredményéről, 

' gazdasági és politikai jelentőségéről.
Felszólaltak még dr. Tarajossy 

Sándor kir. közjegyző elnök, Vág 
István igazgató tanító, kunbajai ve
zető titkár, dr. Knézy Lehel várme
gyei központi párttitkár.

A kerületi választmányi ülést har- 
i minc terítékes ebéd követte, melyet

A szövetség pártoló tagjai részére 
az OMWE állal biztosított menet 
díjkedvezmények változatlanul fenn
áll a na k 

ten. Adósságról tehát szó sincs.
Ad 3. A fásítás ügye akként áll, 

hogy ebből semmi teher sem hárul 
a háztulajdonosokra, mert mindenki 
megkapja a háza előtt álló fát tu
lajdonul s annak értékéből fölösen 
kifizetheti az újonnan ültetendő fá
kat. Gyümölcsfa, mely májusban 
terméseket hozna egy sincs ; de ha 
volna, az sem illetné a háztulajdo
nosokat, hanem a vármegyéi; az 
egész község területén nincs két 
tucatnyi uccai gyümölcsfa sem; 
azok között is kevés a gondozott,

1 életképes. Azokért nem lehet egy 
jól elgondolt, stílusos faültetési pro
gram végrehajtását felfüggeszteni.

Ad 4. A község békéjének felfor
dulásától ne tartson n Független 
Magyarság, mert amióta Frank Fló 
lián a községi biró és Szilvölgyi 

' Miklós a főjegyző, még minden 
| egyes községi képviselőtestületi ha- 
I tározatot egyhangúlag hoztak meg.

A íülhegy információk tehát rosz- 
| szak voltak szokás szerint. 

I Praefort Ákos gyógyszerész, körzeti 
elnök adott dr. Alföldy Béla ország
gyűlési képviselő tiszteletére a bács
almási Nemzeti Kaszinóban.

Az ebéd során Praefort Ákos kö- 
szöutötte fel dr. Alföldy Béla orsz. 
képviselőt, mint a népegészségügy 
hivatalos kormányzati programmá- 
tételének lelkes harcosát.

A magyar tölgy gyökerét az egy
ke, a tuberkulózis, a venereás be
tegségek férgei rágják. Ezek ellen a 
veszedelmek ellen küzd dr. Alföldy 

, Béla orsz. képviselő fáradhatatlanul.
Itt a határszélen a nemzeti gon

dolat jegyében tömör sorokban egye- 
| sülnek magyarok, németek, bunye-

vácok dr. Alföldy Béla képvis 
mögött, hogy a magyar feltámadó 
sért vívott harcában hűséges táma
szai legyenek.

A nagy lelkesedéssel fogadott 
beszéd után dr. Alföldy Béla orsz. 
képviselő meleg és közvetlen sza
vakkal köszönte meg a vendéglátó 
házigazdának és a Nemzeti Kaszi
nónak a szives fogadtatást. Örül 
polgártársai bizalmának ; erre szá
mot is tart abban a küzdelemben, 
melyet a polgárságért folytat. Név
telen levelekben életveszélyesen is 
megfenyegették már a kapitalizmus 
elleni harcai miatt. De kijelenti, 
nem a kapitalizmus ellen harcol ál
talában, mert arra szükség van ; ha
nem csak azon kapitalizmust kifo
gásolja és bírálja, amelyik nem tel
jesíti eléggé a nemzettel szemben 
kötelességeit. Erre annál is inkább 
jogcímet érez, mert mintegy 5000 
állást kérő kérvényt tart nyilván ; a 
kérelmezőkről valamilyen formában 
gondoskodni kell. Küzd a nagy ka
pitalizmus visszaélési ellen és az 
igazságosabb jövedelemelosztásért, 

I azt meg kell közelítenünk, mert kíi 
lönben nem érvényesül a szociális 
igazság és nem lesz béke.

Dolgozik a fajegészség ügyéért. 
Hiába van a magas kultúra, ha 
nincs megfelelő emberanyagunk. A 
nemzet fizikai erejét meg kell men
teni. A racionalizálást túlzásba vivő 
emberek nem ismerik az életet a 
maga valóságában. Egészségügyünk 
sok áldozatot kíván A szegedi ta
nyák iskolás gyermekeinek 47 szá
zaléka tüdővészes, Nógrád megyé
ben 560 gyermeket vizsgáltak meg 
s egyetlen egy sem volt teljesen 
egészséges.

Ezek a tapasztalatai teszik indo
kolttá, hogy a lehető radikális tele
pítési és szociális törvények hoza
talát sürgesse.

Erőssé kell tenni a nemzetet, mert 
sohasem lehet tudni, hogy a titkos 
diplomácia és a hadiszergyárak mes
terkedései mikor állítják újból nagy 
erőpróba elé Európa nemzeteit. 
Akkor pedig nekünk erőseknek kell 
lennünk, hogy vissza tudjuk sze
rezni elvesztett országrészeinket.

Gömbös Gyula miniszterelnök is 
érzi a történelmi idők felelősségét

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszer! órát ajándéknak._________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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.
köntöseit járó férfi és nfii karórák 2 évi Jótállással mór 6 pvn,óiAI.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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és éjei napallá tevő munkával dől*  
gozik, hogy erőssé tegye nemzetét.

A nagy lelkesedéssel fogadott fel 
szólalás után még hosszabb időt 
töltőitek együtt a vendégek a Nem
zeti Kaszinóban.

A Jánoshalmái 
választókerület 

választmányi 
ülése.

Vasárnap délután választó
kerületi választmányi ülést 
tartott a Jánoshalmái kerület, 
melyen a szervezet hivatalos 
tagjai teljes számban részt 
vettek.

A gyengélkedése miatt tá
vollevő Linzer Gusztáv gazd. 
főtanácsos elnök helyett Al- 
mási Imre Jánoshalmái bíró 
vezette a tanácskozást.

A választmányi ülés szerve 
zeti kérdésekkel foglalkozott.

Megemlékezett a választ
mány a római útjáról épen 
hazatérő Gömbös Gyula mi
niszterelnök külföldi sikereiről 
is és Prehoffer Lajos, mély
kúti pártelnök indítványára a 
magyar búza értékének és 
értékesítésének biztosítása kö
rül kifejtett eredményes tevé
kenységéért táviratilag üdvö
zölte.

URÁNIA
Szerda—csütörtök

Golgota
A történelem leg- 
csodásabb miszté

riuma

Az örök fájdalom 
filmje

Főszerepben:

Harry Baur
3000 szereplő

Híradó

Vacsora a Frontharcos Otthonban 
ezredes tiszteletére.vitéz Zákány Győző

A frontharcos csoport va
sárnap este vacsorát rendezett 
a nagysikerű előadás alkalmá
ból vitéz Zákány Győző ez
redes tiszteletére. A vacsorán 
megjelent dr, Borbiró Ferenc 
polgármester is.

Vitéz Temesí Ákos ezredes, 
vitézi székkapitány a Kormány
zóra mondott lelkes tosztót, 
majd hangulatos, mélyen szán
tó beszédben vitéz Zákány 
Győző ezredest, délutáni előa
dót, köszöntötte fel. Belekap
csolódva vitéz Zákány Győző

Emésztési nehézségek. 
gyomorfájás, gyomorégés, csalánki 
ütés, rosszullét, fejfájás, idegizgal- 
mák, álmatlanság esetén a termé
szetes ,.Ferenc József" keseriiviz 
megszünteti az emésztési zavarokat, 
fertőtleníti a gyomrot és a beleket, 
a vérkei ingést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet. Az egyetemi 
klinikákon végzet kísérletek bizo
nyítják, hogy alkoholisták a 
Ferenc József viz használata foly
tán étvágyukat majdnem teljesen 
visszanyerik.

Németországban este 9 órakor í 
98’8 százalék igen.

Vasárnap este 9 óráig 1.071,224 szavazatot számláltak 
meg Németországban. Ebből 1.058.358 „igen'*  és 12 866 „nem" 
szavazat volt. — Hitlernek tehát 99 százalékos győzelme van!

SZÍNHÁZ.
Dán Lya.

Csupa nagy betűvel kell írni e 
tüneményes hangú, ragyogó mű
vésznő nevét, mert amit szombat és 
vasárnap este a „Bécsi tavasz" szen
zációs előadásában kaptunk tőle, ez 
több volt mindennél és soha nem 
fogjuk elfelejteni.

Bocsássa meg művésznő, ha ma 
elhagyjuk a dicsérő jelzőket Méltó
kat úgysem találnók. Hanem en
gedje meg, hogy legelsősorban a jó 
Istennek adjunk hálál, amiért ilyen 
gyönyörű hanggal ajándékozta meg, 
azután pedig Önnek, amiért Isten 
áldotta tehetségével eljött bennün
ket gyönyörködtetni. Legszebb zene 
az emberi hang és mi szerelnénk, 
ha ezt a kristálytiszta hangot min
dig élvezhetnénk és ne csak a szí
vünkbe zárva maradna közlüok 
örökre, hanem a valóságban is.

Ml is köszönjük Szabó Lászlóval 
a kitűnő bonvivánnal együtt, hogy 
élünk és végigélvezhettük ezt a pa 
zár alakítást, ezt a gyönyörű elő
adást. Tiszta szivünkből kívánunk 
még sok sok ragyogó sikert és kér
jük, ha bárhová is viszi majd az 
élet, sohase feledkezzen meg rólunk 
és jöjjön vissza hozzánk minél gyak
rabban, hogy minél többet élvezhes- j

által felelevenített gyermek
kori élménybe őszinte lélekkel 
kívánta, hogy a mai ifjúság 
is becsülje meg legalább az
zal a tiszteletérzéssel a világ
háború hősi katonáit, mint 
aminővel a mostani kor férfi
nemzedéke gyerekkorában a 
48 as hősöket becsülte, A lel
kes éljenzéssel fogadott beszéd 
után a vacsora résztvevői ba
rátságos beszélgetés közben 
hosszabb időt töltöttek a front
harcos otthonban.

síik istenáldotta szinarany művé
szetét.

De köszönjük az egész előadást. 
Köszönjük Sugár Misi brilliánsan 
csillogó szivet lelket gyönyörködtető 
humorát, Szentes László fantasz 
likusan és kedvesen szemtelen fŐ- 
pincérje, elragadó Vértes és Gető 
remek játékával együtt. A darab 
kiállítása, a többi szereplők, a zene 
kifogástalan. drlp.

M 0 Z I.
A négy Evangélium filmen.

Sokszor filmre vették már Jézus 
életét ugy a néma mint hangosfilm 
korszakában, de ezek a filmek mind 
igyekeztek a filmszeriiseget érvé
nyesíteni, uj és költői motívumokat 
belekeverni Jézus életének cseleke
deteibe.

Most elkészült az a Krisztus film, 
amely első Ízben ragaszkodik híven 
mindahhoz, amit a négy Evangéli
umban a négy evangélista megírt és 
megörökített.

Duvvivier a nagy francia rende- i 
zők egyike Raymond párisi kano
nok Franciaországban nagy sikert 
aratott tanulmánya nyomán azokat I 
a fejezeteket vitték filmre, amely | 
Jézus életrajzának virágvasárnaptól 
husvét vasárnapig mondják el Jézus 
életének utolsó napjait.

Nem a csodákat, hanem az igazi 
Ember Fiát mutatja be ez a film, a 
vallásos áhítatnak és a biblikus hű
ségnek tökéletes képeivel és sza
vaival. Golgota a címe ennek a 
filmnek, amelyet 1 én és 2 án mutat 
be az Uránia.

Csemege
szőlő vessző:
musc. Hamburg, musc. 
Mathiasz Jánosné, Er
zsébet királyné emléke, 
S/.őlőskertek királynője, 
Csabagyöngye slbeladó. 
Cím a kiadóban.

— Epekő-, vesekő- ős hólyag- 
kőbetegek. valamint azok, akik 
hugysavas sók tulsznporodásában 
és kÖszvényben szenvednek, a ter
mészetes „Ferenc József" keserii- 
víz hasznalala óllal állapotuk javu
lását érhetik el.

1936-8126 vght.

Csőd-Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a dr. Gáli 

Lajos csödlömeggondnok kérelmére, 
Blumberger Ármin vugyonbukott el
len a hajai kir. törvszek 1936. Cs. 
10338 - 33 sz. végzésével az árve
rés elrendeltetett vh. 8048—1936. 
számú jkoben 68—82 I. a. összeírt 
748 P re becsült bútorok, s egyéb 
ingóságokra.

Az árverésnek Baja, Szent Imre- 
tér 4. szám alatt leendő megtartá
sára 1936. évi április hó 1 napjá
nak délelőtt 9 óráját tűzöm ki, ami
kor a biróilag lefoglalt és fentebb 
részletezett ingóságokul legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés ellenében 
eladom.

Baja, 1936 március hó 28 án.
Horváth Andor 
kir. bír. végrehajtó 

mint bírósági kiküldött.

Lapltilajdonoei;
Or. II SS ÍZ V ISflt l.

HáROMSZOBÁS LAKÁST 
keresek mellékhelyiségekkel.

Cim a kiadóban I

CÖÍtSO
Vasárnap

fél 4, 6 este fél 9 órakor

3 órás műsor

Vihar 
attika 
felett

Hatalmas dráma 
10 felv.

Ezt követi:

A megtagadott 
asszony

Egy fiatal milliomos 
szerelmi regénye

Híradó



4 baja-bagska 1936. március 31.

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tőig?

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábíát 
kemény gömbfát 
lágy

2 éves 
vágású

b szarsz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lsjös 
férfi szabónál 

(Sugo«ií«8!?art).

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. a. nyitva
méri. 30-té! Spr. 5-ig

Űr. MAKRA? LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

aprított akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20 

a íegoksóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelök és tűzifanagykereskedők

BAJA
Haynald-u. 13.

Házhoz számítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

2 4 km. : Állomások 1 3

6*45  17 30'HU — ind. Mohács dunapait é 610 16 50
7 00 17 45 6: Rika f tn. 5 55 16 35
7 10 17 55 10 Mohácsi iskola f. tn. 5 45 16’30
7-20 18 05: 14 Móriczpuszta f. m. 5’40.1620
7 35 18 20 19 Nagybaracskai rév (álkelés) 5 2016 00
7 50 18 35 20 Nagybaracska piactér 5 15 1555
7 55 18 40 23 Csálaliai vasútállomás 5 05 15-45
8 00 18 45 24 Csátalja községháza 5’00 15'40
815 32 Gara községháza 15 25
8-20 33 Gara vasútállomás 15 20
830: 37 Gara községhatár f. tn. 15 10
850 45 Bácsborsód (Pollák vendéglő) 14 50
9 00 48 Bácsbokod vasútállomás 14’40
905 49 Bácsbokod községháza 14’35
915: 53: Bácsbokod községhalár f. m. 14 25
9 40 63 Bácsalmás Réfl vendéglő 1400
9’45 65 é k. Bácsalmás vasútállomás jn d. 12 50

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

A Máv. menetrend:

Nyomatott Bakanek

Honnan? Indulás
Hová?óra perc

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár 5 19 Gara

Hercegszántó 3 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

Budapest, Kiskunhalas, 
Bácsalmás 5 31

Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

Pécs, Rudii pest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

Budapest. Sárbog.r 1
Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bálaszék, Pécs

Ui dombóvár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

Pécs. Bála szék. Buja 14 25 Hercegszántó

G «ra 14 29 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Hercegszántó 14 48 Gara

Bpesl, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék. SárbogárJ, 
Budapest

Uidotnbová . Pécs, 
Bátaszék 18 50

Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

Bpesf, Sárbogárd 22 01
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

rrger in Baia.


