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üj béketárgyalásokat; 
népszavazást kérünk i

Azok a súlyos csapások, 
amelyek a páriskörnyéki bé
kékét az utolsó hónapokban 
érték, előkészítették a talajt uj 
béketárgyalásokra. Lehetetlen, 
hogy Európa népei ne érez
nék az uj megegyezések szük
ségességét ; az is kétségtelen, 
hogy az uj békeértekezlet nem 
várathat már sokáig magára. 
Erkölcsi, gazdasági, jogi, tör
ténelmi érvek légióival támaszt
hatjuk alá reviziós igényünket; 
de azt hisszük az érvek nagy 
tömegét teljesen mellőzhetjük, 
ha pusztán népszavazást ké
rünk.

Mindig hirdettük, hogy az 
elszakított területek lakóinak ' 
nagy többsége soha sem akart 
az anyaországtól elszakadni. 
Közismertek azok a szemfény
vesztő machinációk, melyekkel 
a megszálló hatalmak népgyű
léseket hoztak össze ; Baján 
és Bácskában több alkalommal 
és közvetlenül is láthattunk 
népgyüléseket, melyeken az 
elszakadást kimondották ; de 
ezeken a népgyüléseken ele
nyésző kevesen vettek részt ; 
azok is legnagyobb részt kény
szer folytán ; azt is tudjuk pél
dául, hogy a bajai háromszög 
elcsatolását kérvényező kül
döttség legnagyobb részét is 
erőszakkal és fenyegetéssel 
kényszeritették a küldöttség
ben való részvételre.

A megszállás óta tizennyolc 
esztendő telt el ; a megszállt 
területek lakói különbséget 
tehetnek az uj és a régi ura
lom között.

Mi ennek dacára vagy épen 
ezért a legnagyobb készséggel 
megyünk bele a népszavazás
ba. Ennek már szinte megál
lapodott nemzetközi gyakor
lata van. A szavazásban nem
csak azok vesznek részt, akik 
ott maradtak a megszállt or
szágrészekben, hanem azok is, 
akik onnan elszakadtak.

Baján sokan pihenik élet
fáradalmaikat künn a temető
ben délbáeskaiak, de még min
dig elegen vagyunk, akik ott 

születtünk a déli végeken s 
alig várjuk, hogy elmehessűuk 
szavazni. Az idő gyorsan jár, 
az élet rövidül, mi öregszünk 
de most már bizalommal vár
juk, hogy gyermekeinkkel 
együtt lemehessünk honpolgári 
kötelességeinket teljesíteni. 
Most már biztosan megérjük, 
meg akarjuk érni.

A Pesti Hírlap javasolja : 
alakítsuk meg az Igazság Ba
rátainak Nemzetközi Ligáját.
Legyen ennek a ligának egyet-

Ember Sándor lets a pomázi kerület 
országgyűlési képviselője.

Grieger Miklós legitimista „fővezér" hetedszer bukott meg. 
Az egyesült ellenzik döntő veresége a pomázi kerületben.

A párnáz! kerületben megtörtént 
a képviselőválasztás. Az egész or 
szag közvéleménye feszült érdeklő
déssel várta a csütörtöki választást, 
amikor a kerület polgársága dön
tött kit akar képviselőjének : a Nem 
zeti Egység jelöltjét Ember Sándor 
dr.-t, vagy a legitimista Grieger 
Miklóst, vagy Szálasy Ferencet. A 
választás a Nemzeti Egység jelöltjé
nek fölényes győzelmével végző
dött. Ember Sándor már az első 
menetben abszolút többséggel ke
rült ki a küzdelemből. A győzelem 
annál nagyobb jelentőségű, mert 
Grieger Miklós bukásával nemcsak 
a legitimista gondolat bukott meg 
és nemcsak a legitimistákat érte

Óriási izgalom világszerte 
az osztrák felfegyverkezés miatt.
Az angol és francia lapok szerint Magyarország rövidesen 
követi az osztrák példát. - A kisantant szerződésszegés
nek bélyegezi az osztrák lépést. - Magyarország felfegy- 

verkezésétöl félnek a kisantant államok.

Schuschnigg kancellár, aki a na
pokban érkezett vissza Rómából, 
bejelentette, hogy bevezeti az álta
lános katonakötekzeltséget Ausztri
ába. Tehát úgy soroznak Ausztriába 
mint a háború előtt.

Ausztria lépés*  óriási riadalmat 
keltett a világsajtóban. Majdnem az

len jelszava: „Népszavazást!“ 
Ez a szó kongassa, mint va
lami vészharang a világhatal
mak vezető államférfiainak, 
de a népek, tömegek fülébe 
is, a jogos, igazságos magyar 
követelést: „Népszavazást!"
Ne legyen itthon sem össze
jövetel, se gyűlés, melyen va
laki a népszavazás követelé
sét fel ne vetné.

Járjon itthon is szájról-szájra 
ez a kiáltás, hogy olyan viharos 
közhangulat alakuljon ki, mely 
áthallatszik a határokon s a- 
melynek erkölcsi nyomása elől 
ne tudjon a világ urainak lel
kiismerete kitérni.

újabb kudarc, hanem megbukott 
„az egyesült ellenzéki front is", 
amely közös jelöltnek tekintette 
Griegert annyira, hogy a kisgazda
párt nem is állított jelöltet, hanem 
Griegert támogatta.

A pomázi választás bebizonyítot
ta. hogy a legitimisták terroiiszlikus 
erőfeszítései ellenére sincs talaja a 
habsbug eszmének, mert Grieger 
Miklós a hetedik választási csatát 
is elvesztette egy év alatt.

A pomázi kerületben tehát ismét 
a Nemzeti Egység gondolata győ
zött.

Ember Sándor közel 600 szónyi 
abszolút többséggel került ki a küz
delemből.

Összes angol lapok feltűnő egyhan
gúsággal állítják, hogy az osztrák 
védkötelezettség bevezetését a leg
utóbbi római hárorahatalmi értekez
let határozta el, hogy OlalKorétlg 
pártolja Ausztria és Magyarország 
kifegyverkezéséi és hogy Magyar
ország rövidesen követi az osztrák 

példát. A kisantant az osztrák cl- 
I járás ellen nem tiltakozik és egye

lőre nyugodtabban fogja tűrni, sőt 
Csehszlovákia úgy véli, hogy az 
osztrák haderő erősítheti a német 
támadás elleni közös védelmet; el
lenben Magyarország felfegyverke 
zése ellen tiltakoznának.

Izgalom a francia fövi- 
dósban.

Az osztrák kormány döntése bi
zonyos izgalmat keltett a francia 
fővárosban. A francia vélemény az, 
hogy a kötelező katonai szolgálat 
visszaállítását a német viszály lelje 
sen indokolttá telte.

A kisantant hatása alatt álló sajtó 
; siet megbélyegezni Ausztria „szer

ződésszegését." Általában számol
nak azzal, hogy Ausztria lépését 
Magyarország is rövidesen követni 
fogja.

Jugoszlávia most is. mint 
a múltban, szövetségesei
vel és barátaival tökéle
tes egyetértésben fog el
járni — mondja a belg
rádi visszhang.

Jugoszlávia már a múltban is til
takozott a békeszerződések minden 
megsértése, a népszövetségi alapok
mány minden megszegése ellen. 
Ugyanilyen magatartást foglal el rna, 
amikor arról van szó, hogy Auszt- 
tia „megsértette" a szt. germaini 
szerződést. Jugoszlávia most is — 
mint a múltban — szövetségeseivel 
és barátaival tökéletes egyetértésben 
fog eljárni.

ősszel lesznek az első 
behívások Ausztriában.

Az osztrák általános védkötele
zettség a tegnapi napon lépett élet
be. Már ősszel megtörténnek az 
első behívások. A mostantól fenn 
álló szolgálati kötelezettség részben 
katonai jellegű lesz.

Újabb forradalom Spanyol
országban.

Spanyolországban a politikai hely
zet a végsőkig kiéleződött a községi 
választások miatt. Madridban és 
környékén a tüatetök rátámadtak 
a rendőrségre. Lövöldözés kezdő
dött, amelynek több halálos áldo
zata van.

A madridi rendőrség széleskörű 
óvatossági rendszabályokat léptetett 
életbe.
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Kalapot 
Inget HUSVÉTRA Harisnyát 

Retikült
Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot

Keztyüt REINHARDT
divatcsarnokbél Baja — Tel. 118.

Hálóinget

A szentistváni műut rendezését sürgette 
dr. Makra? László a közigazgatási 

bizottság ülésén.
Érdekes felszólalás hangzott el 

tegnap a város közigazgatási bizott
ságának ülésén. Dr. Makray László, 
a baja—budapesti viszonylatban 
rendkívül forgalmas szenlistváni ut 
tarthatatlan állapotát lelte ismétel
ten szóvá. Előadta, hogy az ut a 
közlekedés számára szinte használ
hatatlan azonkívül annyira poros, 
hogy a lakosság egészségére is ár
talmas. Ezen a műúton — szögezi 
le a felszólaló — valóban ásziai ál
lapotok vannak. Dr. Makray, arra

A hivatalos helyiségeken kívül betegren- 
delö és vizgyógyintézet is épül a bajai 

OTI palotában.
Ha teljesen felépül, az OTI pa

lota lesz Bajának egyik nemcsak 
rendeltetésénél fogva is fontos, de 
arányaiban is legnagyobb épülete. 
Százötvenezer pengő költségbe bé
rül a hatalmas épület emeltetése; 
ebből csak körülbelül hatodrész, 
vagyis 25.ooo—3o.ooo pengőt tesz
nek ki a munkadijak. A számos 
helyiségből álló épületet november 
közepe táján kezdték épileni és ha 
az idő továbbra is kedvez, júniusra 
elkészülnek vele. A hatalmas épü
letkomplexumnak ezidőszerint a 
külső vakolása folyik és megkezd
ték a belső szerelési munkákat az 
asztalos és burkolómunkákat is ln

Bizottságot küld ki a kisgyülés a város 
egyes utcaneveinek megváltoztatására.

Máshova kerül a Hósök-utja és megszűnnek az állatnevü 
utcák.

Esztendőkkel ezelőtt szó volt ar
ról, hogy Baján bizonyos utcák ne
veit megváltoztassák. A város fel
mérésével kapcsolatosan, ami má
jusban kezdődik, ismét aktuálissá 
válik a kérdés.

A kisgyülésen Hor.áth Béla mű
szaki tanácsos ismertette az egyes 
terek és utcák nevének megfelelő 
módon történő megváltoztatására 

való hivatkozással, hogy a szentist- 
váni müut fenntartása a budapesti 
államépiíészeti hivatal hatáskörébe 
tartozik, azt javasolja, hogy az ille
tékes fórum közbelépését kérjék.

Bencze Béla műszaki főtanácsos 
felvilágosítása után dr. Borbiró Fe 
renc polgármester kapcsolódott a 
vitába. Félhivatálosan értesült, mon
dotta, hogy az ut rendezése már 
véglegezett dolog s amig ez bekö 
vetkezik általános tetszéssel fognak 
a helyzeten segíteni.

nék megtörténte után pedig a má | 
zoló és üvegezési munkálatokra ke- . 
rül sor.

Az épület olyan nagy lesz, hogy 
a hivatalos helyiségek vagyis az 
OTI jelenlegi bajai pénztárának át
telepítése, egyúttal megfelelő elhe
lyezése minden nehézség nélkül fog 
végbemenni. Átielepiíik egyúttal az 
OTI tagok számára a betegrendelőt 1 
és az épület szuterénjében egy mo- i 
dern vizgyógyinlézetet is állítanak.

Az OTI-nak ez lesz, a vidéken az 
első betegrendelője és mintáját má 
ris megakarják valósítani több vá
rosban.

irányuló tervet. Egyúttal inditvá 
nyozta, küldjön ki a város kisgyü
lése egy bizottságot az utcanevek 
megváltoztatására és a házhelyek 
szükséges átszámozása ügyében. Az 
állatnevü utcák eltörlése már igen 
időszerű, azonkívül aktuálissá vált, 
hogy a város külső területén meg
jelölt Hősök útja valahol a belvá
rosban, előkelőb > helyen kapjon 

nevet.
A kisgyülés megállapodott abban, 

hogy a bizottság feladata legyen a 
gondolat megvalósítása.

A bizottság tagjai: Bencze Béla 
műszaki főtanácsos, Éber Sándor 
festőművész, dr. Fehér Lőrinc, dr. 
Fehérváry Dezső ügyvédek, dr. Fló
rián Géza a NÉP elnöke, Kovács

Fényes győzelmet arattak 
az olaszok az abesszinek felett.
Egy olasz hadoszlop

A Starace főparancsnoksága alatt 
álló olasz hadsereg szörnyű tere
pen több mint 300 km-es menete
lés után bevonult az amhara-törzsek 
fővárosába Gondárba. Egy másik 
hadoszlop megszállta Dabat város
kát és tovább előnyomulva szintén 
bevonult Gandárba.

Március 31-én reggel 5 órakor 
az abesszin hadsereg Maicen irá
nyában erős támadást intézett az 
olasz balszárny és az arcvonal kö
zépső állásai ellen. A négus a táma
dást saját maga vezette.

Az abesszinek három heves ro
hamot indítottak az első hadtest 
állásai ellen. Nyolc órára az alpesi 
hadosztály ellen indított támadást 
teljesen visszaverték. Tizenkét óra

Husvét másodnapján a Központiban lesz 
a „Bácskai levente disztábor**.

Husvét másodnapján este 8 óra
kor a Központiban lesz a „Bácskai 
Levente Disztábot**.  A bajai ifjúság 
a disztáborozás keretében bemutat
ja, Alföldy Géza háromfelvonásos 
zenés vígjátékét ,,A legszebb dal" t. 
A rendezési Kiss György, a bajai 
szinielőadások sok sikerét biztositó 
szereplője végzi. Olyan szereplő 
gárda áll mögötte, hogy a tegtelje- 
sebb erkölcsi sikert máris biztosí
tottnak látjuk. ,,A legszebb dal", a 
Baján látott előadások sorában ér
tékes helyre számíthat • ez magya
rázza, hogy a húsvéti bemutató 
iránt igen nagy az érdeklődés.

Az előadás fővédnökei és véd
nökei Bácska és Baja város politi 

Antal tanár, dr. Nicolaus Béla ügy
véd, dr. Tordai Ányos reálgimná
ziumi igazgató, Szabó Sámuel ny, 
tanácsnok. A város vezetőségét az 
előadó Horváth Béla műszaki taná
csoson kivül dr. Puskás Dezső h. 
polgármester és dr. Cserta Péter 
tanácsnok képviselik a bizottságban.

bevonult Gondárba.
után az alpesi és erifreai hadosz
tály a völgyben ellentámadást indí
tott az abesszinek ellen. Délután a 
feketék újabb kísérletet tettek az 
olasz állások áttörésére és elkese
redett rohamra indultak az arcvo
nal ellen. Egy órai vad küzdelem 
után az abesszinek visszavonultak 
és renget g halott hátrahagyásával 
megfutamodtak.

Abesszin részről az ütközetben 
Ligaba Tesfu, a császár alvezérének 
vezetése alatt mintegy húszezer ka
tona vett részt. Az abesszin sereg 
európai kiképzésben részesült és 
sok ágyúval, valamint srapnellel ren
delkezett. A csatában megsebesült 
a császári gárda parancsnoka is.

kai faktorai, valamint közéleti elő 
kelőségei. A jegyek számozottak. 
Helyárak: páholy 1'20, földszinti 
ülőhely 1 pengő, emeleti zártszék 
60, emeleti erkély 50, állóhely 30 
fillér. Hivatalos órák délelőttönkint 
9—11-ig délután 3—5-ig Bors és 
Társa irodájában.

— A bajai fogházak márciusi 
forgalma. Márciusban a bajai ügyész
ség százhuszonegy embert tartózta
tott le. Börtönre Ítéltek ezenkívül 
kilenc, fogházra kilencvenöt, elzá
rásra négy embert. Előzetes letar
tóztatás alatt állott hat, vizsgálati 
fogságban egy egyén, őrizetben volt 
egy fiatalkorú.

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó, 
tkszeri órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.
Pontosai |tró térti és nSI karórák 2 évi jótállással már 6 panaótll.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brüKánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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HÍREK.
— A város kisgyülésének üd

vözlése a belügyminiszterhez. A 
Budapesten lefolytatott közigazga
tási továbbképző tanfolyam alkal
mából a város kisgyülése üdvözölte 
a belügyminisztert, amennyiben mó 
dót adott dr. Bernhart Sándor vá
rosi tiszti főügyésznek, hogy a tan
folyamon részt vehessen.

— Uj OrvOS. Dr. Tokay László 
orvosi oklevelet a város kisgyülésén 
dr. vitéz Zákányi Andor tiszlilöor- 
vos meghirdette.

— Előléptetés. Genál Mátyás 
irodaigazgató fokozatos hivatali elő- 
lépés szempontjából helyettesi minő
ségben eltöltött szolgálati idejének 
beszámítását kérte a városi kisgvii- 
léstől. A kérelmét teljesítették.

— gyomor-, bél-, vese-, máj- 
és epehOlyagbetegek szívesen isz
nak reggelenként egy egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserü- 
vizet, mert annak holdsa gyors és 
biztos, enyhe és kellemes.

— Rendkívüli közgyűlés. A 
Szent Antal II. Temetkezési Egylet 
vasárnap délután 3 órakor a Nem
zetiben fogja rendkívüli közgyűlését 
megtartani. A közgyűlés iránt az 
érdeklődés igen nagy.

— A VárOS felmérésére a kisgyü- 
lés 5000 pengő hozzájárulást szava
zott meg, a rendelkezésére álló 
18 000 pengő törzsvagyonból. A 
felmérési munkálatokat a jövő hó
napban fogják megkezdeni.

URÁNIA
Április 6-án,
Április 7-én,
Április 8-án,

Móricz Zsigmond
óriás színpadi és 
könyvsikert elért 

müve filmen

Légy jó
mindhalálig

Főszereplők:

Csortos Gyula 
Kiss Ferenc 
Málay Gerö 

Makláry Zoltán 
Gombaszögi Ella 

stb.

Husvétkor lesz a B. M. T. E. 
bálja és szinlelöadása.

A Bajai Munkái Testedző Egye
sület április 12 én husvét első nap
ján este 8 órai kezdettel a Közpon
tiban műsorral egybekötött táncmu
latságot rendez. Színre kerül Géc%y 
Istv án énekes népszínműve : Sárdi- 
ház. A poélikus meséjü darabban 
a BMTE kitűnő szereplőgárdája 
közreműködik. Helyárak : páholy és 
földszinten a X. sorig 1 pengő, 
támlásszék 80, zártszék 60, föld
szinti álló 50, karzati ülőhely 50 és 
40, karzati állóhely 30 fillér. A ren
dezőség ezúton hívja meg a város 
közönségét. Külön névre szóló meg
hívókat nem bocsátanak ki.

— Tanügyi hírek. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter a tanfelü
gyelőségnél Schnetzer Klára okleve
les tanilónöt ideiglenes munkaerő
ként alkalmazta, Vancsura György 
oki. tanítót a kalocsai érseki főha
tóság a márlonszállási iskolához 
kisegítő tanítóként alkalmazta. Czettl- 
né Tihanyi Mária bajai állami ta
nítónő akinek 3 havi engedélyezett 
betegszabadsága március 31-el ért 
véget, újabb betegszabadságért fo
lyamodott a kultuszminisztérium
hoz.

— Uj írót mutatunk be a Mii 
liók Könyve olvasóinak C. Rodri- 
guez, a szerelmes, fordulatos regé
nyek Írói között a legelsők sorába 
tartozik. Harc a boldogságért cimü 
nagyszabású regénye lesz a Milliók 
Könyve 413. száma. Uj író uj re
génye — de igazi érték megkapó 
cselekmény. Megjelent a Milliók 
Könyve legújabb száma, ára 20 fii 
lér, kapható mindenütt.

— BSE Turul bajnoki mérkőzés 
kerül eldöntésre vasárnap délután 
3 órai kezdettel a városi sportpályán.

— Nehéz székelésben szenve
dők, akiknek gyakori fejfájás, mell 
nyomás, szívdobogás, gyomormii- 
ködési zavarok és különösen fájdul 
más végbélbajok — mint aranyér, 
repedés, előesés, polipus, sipoly, 
szűkület — teszik az életet nehézzé, 
igyanak reggel és este negyed po 
hár természetes „Ferenc József**  
keserüvizet.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

Füredi Sándor oki. vegyész 
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
szobafestők. Katona József-utca 3. szám.

A 1 a k ás v i zsgá Ia 1 díjtalan.

SZÍNHÁZ.

Rlp van Winkle.
Plaquette örökifjú vigoperáját az 

Operaház és a fővárosi nagy szín
házak évről évre műsorukra tűzik, 
mert a mü gyönyörű zenéje és ötle
tes meséje sohasem vészit vonzóere

jéből és az előadást mindig táblás 
ház tapsolja végig. Károlyi János, 
a békéscsabai színtársulat kiváló 
igazgatója tehát jól választolt, ami
kor rövid vendégszereplésének mű
sorába felvette a Rip van Winkle-1 
és ezzel városunk zenekedvelő kö
zönségének is alkalmat adott egy 
nem mindennapi műélvezet ölöméi
re. De a szombat este színre kerü
lő darabnak egyéni vonzóerején kí
vül még van egy különös, nagy lo
kális érdekessége is: a főszerepet 
Dorner Aurélné Mátrai Gréte, váro
sunk jólismert operaénekesnője vál
lalta, ami döntő sikert biztosit a

I Rip van Winkle bajai premierjén. 
i Károlyi János színigazgató, aki 
j egyébként a darab férfiföszerepét 
jálsza, teljesen átalakított színpadon, 
szenzációs díszletekkel hozza színre 
a darabol és igy előreláthatólag szom
baton este születik meg a békéscsa
bai színtársulat legnagyobb bajai 
sikere.

Károlyi János.
Lélekzet visszafojtva, majd han

gos zokogással nézték végig tegnap 
délután a bajai középiskolák nö
vendékei Herceg Ferenc „Hid" ci
mü drámáját. Baján először volt al
kalmuk megtekinteni Herceg hal
hatatlan drámáját, melyeken a ma
gyar történelem két vezéralakjának 
Kossuth Lajosnak és Széchenyi Ist
vánnak a nemzet boldogulásáért va
ló küzdelmét mutatja be, az iró.

Széchenyi szerepét Károlyi Já
nos igazgató drámai, lélekbemarko
ló erővel interpretálta. Jeleneteit 
minduntalan megszakította a közön
ség hangos zokogása; majd felzu- 
gott a szűnni nem akaró tapsorkán. 
Csak aki látta, az tudja megérteni 
azt a megérdemelt sikert, melyet 
Károlyi igazgató tegnap aratott. „A 
legoagyobb magyar" szerepében Ká
rolyi Jánosról büszkén elmondhatjuk 
mi bajaink, hogy soha nem volt még 
Baján olyan drámai színész, aki 
annyi könnyet csalt volna ki játéká
val a közönség szemeiből mint Ká 
rolyi igazgató.

Felejthetetlen sikere volt Széche- 
nyiné szerepében Kondor Erzsinek, 
akit már elsősorban a Simon Judit
ból ismerünk. A könny lélekbemar
koló drámáját Kondor Erzsi elnem- 
felejthelő módon átélte és interpre- 
táltta.

Kossuth szerepét Hegyi Péter ala
kította. A tüzes energikus játéku 
Hegyi-ben valóban Kossuthra emlé
kezünk. Mintha a nagy szónok és 
hazafi szájából hallottuk volna, 
amint Széchenyihez igy szól: Előbb 
legyen ez a nemzet szabad, s azu
tán gazdag.

Báró Wesselényi Miklóst Kürthy 
Kálmán,Salamandinert Garamszeghy 
Dezső, Batlhányit Vértes Kátoly 
alakította. Ragyogóan illeszkedtek 
be a drámai keretbe. T. B.

Laptula|douos;
Dr. KNÉZY LEHEL.

Uzietáthelyezés I
Ertesitem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó l-löl a 
városi székházba, a volt 
Blumberger fele helyiségbe 

helyeztem át, 
ahol mély*  n leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Wekhner Lőrinc
rőföskereskedő.

Keresek a belvárosban
2 szobás összkomfortos

lakást. Cim a kiadóban.

HÁROMSZOBÁS LAKÁST 
keresek mellék helyiségek kel.

Cím a kiadóban I

Csemege
szőlő vessző:
musc. Hamburg, musc. 
Malhiasz Jánosné, Er
zsébet királyné emléke, 
Szőlőskertek királynéié, 
Csabagyöngye stbeladó. 
Cim h kiadóban.

HIRDETÉSEKET TELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

CORSO
Vasárnap

fél 4, 6 esle fél 9 órakor

3 órás műsor

Vihar 
afrika 
felett

Hatalmas dráma 
10 felv.

Ezt követi:

A megtagadott 
asszony

Egy fiatal milliomos 
szerelmi regénye

Híradó
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HÓFEHÉR 
beremendi mész 
Dunakavics köper falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és dunaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése elölt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

3

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömfcfát 
lágy

2 éves
vágású

h száraz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugoicapart).

éves szisrkosnyár 
fűz hasáb 
akác „ 
szil ..
kőris .. 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

apritoti akácfa 3‘50
aprított tölgy és szilfa 3*20  

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

Wiesei Sándor és Fia
fatermeiök és tűzifanagykereskedők

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Házhoz száilitva száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

Autóbusz menetrend
Mohács-Bácsalmás között.

Éjjeli 

szolgálatit tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márt. 30-től ápr. 6-ig 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

9’05:

Állomások 1 3

Ik

A Máv. menetrend:

ír

Érkezés H onnan? 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 3 3!
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest. Sárbogár.1. 

Bátaszék 10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

13 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Uidombovár 14 21 Bátaszék, Ujdornbová

16 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

Ifi 03 Gara 14 29
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpesf, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék. Sárbogárd, 

Budapest

19 58
Ujdombovú , Pécs, 

Bátaszék 18 50
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

22 58 Bpest, Sórbogárd 22 01
Bátaszék, Ujdombovár. 

Budapest

6-45 17 30 
7 00 17 45 
710'17 55 
7'20 18 05
7'35 18 20'
7 50 18 35
7 55 18’40
8 00 18 45

9'45

ind. Mohács dunapart
Rika f m.
Mohácsi iskola f. m. 
Móriczpuszta f. m. 
Nagybaracskai rév (átkelés) 
Nagybaracsku piactér 
Csátaliai vasútállomás 
Csátaija községháza 
Gara községháza 
Gara vasútállomás 
Gara községhatár f. ni. 
Bácsborsód (Pollák vendéglő) 
Bácsbokod vasútállomás 
Bácsbokod községháza 
Bácsbokod községhatár f. m. 
Bácsalmás Refl vendéglő 

érk. Bácsalmás vasútállomás

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

610 16 50
5 55 16 35
5 45 16'30
5'40 16 20
5 20 16 00
5 15 1555
5 05 15-45
5 00 15 40

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek h Goldb.rOer kőnrvnyotadőiában Baia.


