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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Megsemmisült 
ellenzéki remények.

Vasárnap zajlott le a szigetvári 
választás, amelyen a NÉP jelöltje 
Festetich Domokos gróf 1559 szó
többséggel aratott győzelmet az 
egyesült ellenzék jelöltje : Bieder- 
mann Imre báró ellen.

Ha az ellenzéki fogadkozásoknak, 
amelyek ezt a választást megelőz
ték, hinni lehetett volna, akkor Fes
tetich Domokosnak nem győzelmet 
kellett volna aratnia, hanem egy 
szörnyű bukás szégyenével elvonulni 
a küzdőtérről. Ennek épen az el
lenkezője történt, tehát más követ
keztetést nem vonhatunk le csak 
azt, hogy az ellenzék prófétái ha
mis próféták voltak, mert a sziget
vári választás teljesen simán folyt 
le, de még a legnagyobb terror sem 
volna képes 1600 főnyi szótöbbsé
get biztosítani egy képviselőjelölt
nek, ha egyébként nem áll mögötte 
a közbizalom, illetőleg nem áll a 
közbizalom amögött a politika mö
gött, amelynek zászlajával indult 
küzdelembe a jelölt.

Elvagyunk rá készülve, hogy az 
ellenzék szóvivői a szigetvári győ
zelem után is meg fogják találni 
az „okot", amely az ellenzéki jelölt 
bukását előidézte. Ezek a magya
rázatok azonban épen annyira sán
títani fognak, mint ahogy sántítot
tak azok az előzetes jósolgatások, 
amelyek fényes ellenzéki győzelemre 
esküdlek. A legegyszerűbb volna 
pedig beismerni, hogy a NÉP poli
tikája igen is rokonszenves a ma
gyar tömegek előtt, hisz ez a sokat 
szidott, sokat ócsárolt reform-kor
mány, igenis hoz olyan intézkedé
seket, amelyek a legszélesebb réte
gek szociális bajait vannak hivatva 
orvosolni s törődik azokkal a nép
tömegekkel, amelyek oly hosszú 
esztendőkön keresztül nélkülözték 
az igazi szociális gondoskodás jóté
kony áldásait.

Ha az időközi választások ered 
rnényein végigmegyünk, akkor elfo
gulatlanul meg kell állapítanunk, 
hogy az ellenzék minden egyes al
kalommal a választás előtt elsöprő 
győzelmekről harsonázott, a válasz
tás után pedig legtöbbször hosszú 
orral vonult el a kudarc kellemet
len árnyékába. Persze egy pár el
lenzéki győzelem is volt, hiszen ha 

nem lett volna, ez azután igazán 
annak a bizonyítéka lenne, hogy 
a választási küzdelem nem komoly. 
De a túlnyomó kormánypárti győ
zelmek ér ékét csak anuál jobban 
kiemeli ez az egypár ellenzéki győ
zelem, mert bizonyítja, hogy igenis 
elvek, politikai rendszerek mérkőz
tek s e nagy mérkőzés eredményét 
a magyar nép helyeslő támogatása, 
igen nagy percentbeu a kormány
párt javára döntötte el.

Különösen a legnagyobb ellenzéki 
párt vezére hangoskodott és han
goskodik állandóan a kormány po 
litikája ellen s a legfurcsább jósla
tokat bocsájtja útra szinte hétről*  
hétre a kormány közeli és gyászos 
bukásáról. Ha a görögök híres jósr 
nője: Pythia annak idején ilyen 
rosszul teljesítette volna hivatását, 
mint a temperamentumos ellenzéki 
pártvezér, akkor a delphii orákulum 
csődöt kérhetett volna maga ellen, 
mert egyetlen a jövőre kiváncsi gö 
rög se fordult volna hozzá felvilá
gosításért.

Ha Eckhardt Tibor szavai, jósla-

Miként állapította meg Baja város központi 
választmánya az országgyűlési képviselő 

választók számát a tizennégy bajai 
választókerületben.

Megírta a Baja-Bácska, hogy 
a központi választmány napo
kon át tartó ülésezés után el
készítette Baja város ország
gyűlési képviselő választóinak 
ideiglenes névjegyzékét, mely 
lényeges változást mutat a vá
lasztók számának mai és leg
utóbbi állapota között. 12228 
főről 10442 főre esett a vá
lasztók száma.

Belváros I.-ső kerületében 
1289-ről 1309-re, II. kerület
ben 1189-ről 1286-ra emelke
dett, Józsefvárosban 934-ről 
796-ra, Istvánmegyében és 
Szentjánoson 892-ről 668-ra, 
Kiscsávolyban és Rókusváros- 
ban 1029-ről 883-ra csökkent 
a választók száma, Katonavá
rosban 683-ról 461-re esett.

Vaskút kivételével a többi 

tai s még inkább vágyálmai szerint 
alakult volna a magyar po
litika folyása, akkor Gömbös Gyula 
már vagy tízszer megbukott volna, 
a gazdaságpolitika csődbe került 
volna és külföldön azt sem tudnák, 
hogy van egy Magyarország, amely 
nehéz körülmények között bár, de 
rendíthetetlenül küzd a maga igaz
ságának békés érvényesítéséért. 
Mindebből semmi sem következett 
be. Gömbös Gyula nem bukott 
meg, a magyar gazdasági élet lassan 
ugyan, de haladó tendenciát mutat, 
a külpolitika terén pedig nemrég 
irtuk alá az újabb római hármas
egyezményt, amely az abesszin há- 
borubau győztes, európai tekinté
lyében megnövekedett Olaszországot 
még szorosabb kötelékkel fűzi hoz
zánk és Ausztriához.

A magyar kormány tehát nem 
törődve a baglyok huhogásával, tel
jesíti kötelességét s legjobb tudása 
és tehetsége szerint annyi jót igyek
szik megvalósítani az ország hasz
nára, amennyit a jelen nehéz kö
rülményei között egyáltalán lehet
séges. Érzi és tudja ezt a magyar 
nép is, amely mint most Szigetvá
ron, másutt is, diadalra segíti a 
NÉP zászlaját bármit is jósolgassa 
nak is az ellenzék hamis prófétái.

kerületben is erős csökkenés 
észlelhető. Szállásvárosban 885 
főről 620-ra, Homokvárosban 
1192-röl 766-ra csökkent, Kül
telek I-ben 45-ről 48-ra emel
kedett, Kültelek 11-ben 234- 
ről 131-re esett, Vaskút I-ben 
1035-ről 1172-re, Vaskút II- 
ben 1355-ről 1470-re emelke
dett a választók száma.

Szentistvánon az I. kerület
ben 669-ről 457-re, a II. ke
rületben 797-ről 375 re esett 
a választók névjegyzékébe fel
vett polgárok száma.

— A néptörvényszék rendkívüli 
jellegének m gválloztatását határozta 
el a német birodalmi kormány. Ez 
a törvényszék a jövőben rendes bí
rósággá változik, akiknek hivatásos 
tagjait élethossziglan nevezik ki.

A kisgazdapárt 
válsága.

Nagy feltűnést kellett politikai 
körökben az a levél, melyet hét 
kisgazdapárti képviselő: köztük dr. 
Mózes Sándor a Független Magyar
ság főmunkatársa és Láng Lénárt is 
intézett Eckhardt Tiborhoz.

Ebben a levélben nyíltan meg
kérdezik Eckhardt Tibort, a kisgaz
dapárti képviselők : hajlandó-e meg
szüntetni az összeköttetést azokkal 
a politikai tényezőkkel, melyek a 
kisgazdapárt programjaival nyíltan, 
vagy be nem vallottan szembeszáll- 
nak ?

Az. a hét képviselő egyharmad 
része az egész kisgazdapártnak; 
szépszámú választó is áll mögöttük ; 
nem lehet tehát fölényes gesztussal 
napirendre térni a hét képviselő 
eljárása felett, akkor, amikor egy-egy 
időközi mandátumért késhegyig 
menő harcot képes folytatni Eckhadt 
Tibor, a kisgazdapárt kegyelmes 
vezére.

De az alkotmányos felfogással — 
melyet pedig életre halálra véd a 
kisgazdapárt — sem találjuk se- 
hogysem összeegyeztethetőnek a kis
gazdapárt Eckhardt csoportjának 
azt a lesajnáló megjegyzését, hogy a 
memorandumot aláíró kisgazdapárti 
képviselők nem játszottak fontos 
szerepet sem a párt életében, sem 
a parlamentben.

Ez nyilván téves megállapítás, 
mert a kisgazdapárti képviselők 
mindegyike, de. különösen dr. Mó
zes Sándor, Láng Lenárt nemcsak 
a maguk pártjában, de a parla
mentben is igen jelentős szerepet 
játszottak és országosan ismert ne
vek.

Ezek az urak bironyára kerüle
tükben tapasztalták a hangulatválto
zást.

Hogy a kisgazdapártban az a 
visszahatás bekövetkezett, természe
tesnek tartjuk.

Az a politikai harcmodor, me
lyet Eckhardt Tibor meghonosított 
s az a taktika, melyet követett 
szükségkép kellett, hogy pártja ösz- 
szeomlásra vezessen.

Az örökösen személyeskedő vitá
kat az élet gondjaitól úgyis gyötört 
polgárság rég unja már. Pár évtized 
múlva az ördög sem fog rá emlé
kezni ezekre a mérges kirohaná
sokra. Az a féktelen hatalomvágy
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p'étíig, mety hartfrtrföre ígérgeti1 rf 
kormánybuktatást és a saját hata 
lóitWá fofftíf, *nW  i Kgeftittittib 

falvakban is nevetségét ítélt.
Ai a hatalomvá'4? pécfi^, átóely 

képes a telepítés fcéVdtééében hom
lokegyenest ellentétes állásponton 
levő oligarcha érdekeltségekkel, a 
ná^ykarfelek tfe/é’féWé'íis Összefogni 
— politikailag annyira erkölcstelen, 
hogy szükségfcép be kéllett követ
kezni a tisztulási folyamatnak.

Hogy Eckhardt Tibornak minisz
terelnöknek kell lenni, az seholsincs 
megírva. Gróf Apponyi Albert világ
híres, tudós ember, nagy hazafi és 
politikus volt, mégsem volt minisz
terelnök.

De nézzük a régi nagy ellenzéki 
vezéreket: Lovászy Mártont, Bartha 
Miklóst, Ugrón Gábort stb., mind 
nagy ellenzéki nevek voltak s még
sem tudtak miniszterelnöki pozícióra 
emelkedni.

De ézéknek a régi nagy ellenzéki 
vezéreknek írásai, beszédei, munkái 
kincstárát képfezik a gazdasági, pénz
ügyi, történelúii, politikai, kulturális 
és szociális eszméknek, tnfelyekböl 
thég ma is bőségesen meríthet az 
olvasó; Eckhardt Tibor bestédéiben 
ózonban a hangsúly mindig á sze
mélyes támadáson van.

A pártot elsősorban dr. Ulain 
Ferenc hagytá el, akinek ügyvéd
jelöltje volt Eckhardt Tibor; most jön
nék á többiek, akik eltávolodnak 
Eckhardt Tibor meddő politikájától. 
Lépésük Siükségkép ide fog ve
zetni.

A gyűlölködés, a személyeskedés 
apostolainak csillaga alkonyodéban.

A Nemzeti Egység öncélusági kor
eszméje megerősítette az emberek 
léikében 'az egymásra utaltság és a 
sorsközösség érzését s ezek az ösz- 
Széfogó érzések szükségkép kell, 
hogy egyláborba lömöritsenek min
den igaz magyart.

— Emésztési nehézségek, gyo
morfájás, gyomorégés, csalánkiütés, 
rosszallót, fejfájás, idegizgalrnak, ál
matlanság esetén a természetes 
„Ferenc József**  keserüviz meg
szünteti az emésztési zavarokat, fer
tőtleníti a gyomrot és a beleket, a 
vérkeringést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet.

Olcsó körrepüfések Budapest felett 
a Nemzetközi Vásár ideje alatt.

Gazdag sportkiállitás várja a sportbarátokat.
(Budapesti tudósítónktól.)

A nagy szenzációk gyorsa
ságával percek alatt terjedt el 

i ma Budapesten a hir : — a 
hatóságok megengedték a Ma
gyar Légiforgalmi Társaságnak, 
hogy a május 8-án kezdődő 
Budapesti Nemzetközi Vásár 

I ideje alatt pompás gépeivel 
sétarepüléseket rendezzen Bu
dapest és környéke felett. A 
hir azért keltett nagy feltűnést 
és még nagyobb örömet, mert 
eddig minden hasonló kérés 
elől mereven elzárkóztak.

A vásár látogatói egész 
rendkívüli kedvezmény gya
nánt személyenként 10 pengő
ért vehetnek részt egy séta- 

! repülésen. A repülés 20—25 
percig tart, de a jegy érvényes 
a mátyásföldi repülőtérre menő 

! és onnan visszajövő autóbu
szokra is. A repüléseknek két
ségtelenül hatalmas sikerük 
lesz, hiszen olyan tündéri pa

Tízéves fennállását ünnepli 
a Városi Gáz- és Villamosüzem.
A mindennapi élet forgatagában 

talán el se hinnők, hogy ma mát 
10 éve van annak, hogy a Városi 
Gáz- és Villamosüzemek megalakul 
tak, illetve működésüket megkez
dették.

1926. április 20-én tartottál*  meg 
tigyáhis a városi székház kistanács'- 
termébcn a verseny tárgyal ást a 
komló—bajai távvezetéknek -a meg
építésére és ugyancsak e napon lé
pett a \áros szolgálatába Horváth 
Iván közüzemi igazgató, s igy tu
lajdonképen ezzel kezdődött meg a 
villamösüzemeknek a formális mű
ködése.

A közüzemek irodahelyiségei ek
kor még a mai kemenceház helyén 
állott régi gázgyári épületben voltak 
és csak az év őszén kerültek fel 
az irodák a jelenlegi, Deák Ferenc- 

norámát, mint amilyent Buda
pest a Duna és a budai erdős 
hegyek a világ egyetlen fája 
sem nyújt a repülőknek.

A repülésen kívül páratlanul 
gazdag sportprogfamm is várja 
a Budapesti Nemzetközi Vá
sár látogatóit. Ekkor rendezik 

| Budapesten a legizgalmasabb 
vesenyeket és mérkőzéseket, 
a vásár sportcsoportjának ki
állításán pedig olyan teljesség
ben állítják ki az összes spor
tok kellékeit és eszközeit, mint 
talán még soha sem. A vásár 
divatrevüin és konfekcíós pa
vilonjaiban pedig még a leg
újabb női és férfi sportdivat- 
ruhákat is bemutatják.

A Vásár május 8-án kezdő
dik, de a vásárigazolvánnyal, 
amely minden utazási irodá
ban megszerezhető, már május 

| 2.-ától lehet féláron Budapestre 
j utazni.

utcai közüzemi székházba, amely
nek földszintjén akkor még csak 
négy szoba állott rendelkezésre. 
Amint az áramszolgáltatás 1927. 
februárjában megkezdődött, meg 
kellett szervezni az áramszámlázást 
is és így újabb, főkép adminisztra
tív tisztviselőknek a felvétele vált 
szükségessé úgy, hogy az 1927. év 
folyamán már a közüzemi székház 

i többi földszinti helyiségét is igénybe 
| kellett venniök.
i Közben azután sor került a már 
> teljesen elavult bajai gázgyárnak 

korszerű átépítésére is és a gázgyá
ri telepnek a villamosüzemek szük
ségleteinek is megfelelő kibővítésére, 
a műszaki személyzetnek az üze-

1 mek érdekében kívánatos elhelyez- 
: lése céljából üzemi háznak a léle- 
| sitésére a folyton növekedő távve 

zetéhi íizemnek céfezerif megszer
vezésével, hogy az üzemek a min
dig nagyobbodó igényeket is kifo 
gástalanul ki tudják elégíteni.

Az üzemek fejlődésével az igaz
gatóság gondját viselte annak is, 
hogy a szolgáltatásoknak az árát is 
megfelelő mértékben csökkentse. 
Azonkívül ugyanis, hogy a bajai 22 
filléres háztartási gáz egységárral 
Baján van a legolcsóbb kőszéngáz 
az országban, az eredeti 80 filléres 
villamos egységár helyett a magán- 
világitási áramot ma már 70 fillé
rért szolgáltatják az üzemek, az 56 
filléres nappali áramot 35 fillérért, 
a 40 filléres motorikus áramnak az 
alapára már 35 fillér, azonban a 
kezdetieshez, illetve az eddigiekhez 
képest lényegesen nagyobb enged
ményekkel; az egyfázisú számláló 
kölcsöndija az eredeti 100 fillér he
lyett ma már csak 50 fillér, azon
kívül lényegesen megkönnyítették a 
villamos , valamint a gázhálózathoz 
való csatlakozást is.

A megalakulás 10 éves jubileuma 
alkalmával bizonyára a város egész 
polgárságának a nevében beszélünk 
akkor, amikor a városi közüzemek
nek azt kívánjuk, hogy az első 10 
év fejlődési ütemét a jövő >en talán 
még fokozottabb mértékben is meg 
tarthassák, hogy még jobban tudják 
a közüzemeknek kettős hivatását 
betölteni : a városi háztartás hatha
tós támogatása mellett a város gáz- 
és villamosáramfogyasztóinak igé
nyeit előnyös árakon és kedvező 
feltételek mellett kielégíteni.

Megtörtént a közkór
házi járványpavillon 
építési munkálatai

nak odaítélése.
Közöltük, hogy a közkór

házi járványpavillon építési 
munkálataira a város műszaki 
hivatalához tizenhét ajánlatot 
nyújtottak be.

Az ajánlatok felülbirálata, 
illetve átszámítása megtörtént 
és a számvevőség véleménye 
alapján a kőműves munkákat 
Bajai (Pestality) Gyula kapta 
azzál a változtatással, hogy a 

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |0r0 férfi és nöl karórák 2 OVI jótállással már 6 pániétól.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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téglaanyagot a város adja. 
Bájjá*  vállalati ö.ssa«ge: «*  egé
ben nem 5840. pengő 90, fillér, 
hanem 4051 pennát 70 ííiléis 
ben állapította meg.

Az asztalos munkákat Biró 
József kapta 307 pengd 20 
fillér vállalati összeggel. A má
zoló munkákat 445 pengő 40 
fillér ajánlatával Vadász Antal 
kapta és az üveges munkákat 
69 pengő 98 filléres ajánlatára 
Farkas Mihály üvegkereskedő 
kapta meg.

Az OMKE
vasárnapi naggyülé- 

sere Baja és a 
környék minden 

kereskedője fel fog 
vonulni.

Az OMKE Bajai Kerülete szom
bat este egynegyed 7 órán*  tisztijr 
jitó közgyűlést hívott egybe a New 
zelibe, majd az ezt követő napon, 
f. hó 26 án, vasárnap délelőtt 10 
órakor ugyancsak a Nemzeti S«Ál» 
ló nagytermében kerületi nagygyü*  
lést tart.

A mindenkor nagy érdeklődéssel 
várt nagygyűlésre a vasárnap reg
geli hajóval Bajára érkezik : Vértes 
Emil Központi alelnök, Balkányi

URÁNIA
Április 22-én

Április 23-án

Tolstoj Leó gróf
legszebb .regámy-C ÍÜWftO- j

Feltámadás
A legszebb dráma, amit eddig 
filmen alkotlak 10 (elvonásbatv

Kiegészítő műsora 
a tavasz nagy 
meglepetése.

Csak 16 éven felülieknek!

Híradó.

Kálmán dr. igazgató és Nádor Jenő 
li^fc^r, <%k,ik t^k.
nagyvonalúsággal érdekesnek ig^r-.

«l0ftq|ásl tartani a ke
reskedelem égető feladatairól. A# 
OMKE Bajai Kerülete részéről Kiéin 
Emil t. elnök kwesk<fdelem. szer
vezettségének s^Ük^egÁről fog b$

A nagygyyteseo jelen lesznek : a 
hatóságok képviselői, társegyesül^-, 
teknek egyéb ^km^k érdekkép
viseleteinek és. a vidéki testületek
nek a vezetőségei.

A Nemzeti Szálló nagyterme inifl- 
dpn valószínűség szerint zsúfolásig 
meg fog telleni a városi és kör
nyéki kereskedőkkel.
• — ----------r«MH---------

A mérnöki hivatal a legkö
zelebbi városi kisgyülés elé 
terjeszti a bajai Zichy-házak 

tervét.
A bajai Zichy-házak építésére a 

város kisgyülése annakidején lo.ooo 
pengőt szavazott meg.

A mérnöki hivatal most készüH 
el a Zichy házak végleges jp^vévpl 
és azt a javaslatot fogja a legköze
lebbi városi kisgyülés elé terjesz
teni, hogy az egyik házat AZ Eps 
Zgébet királyné-utca külső szakq? 
száp, a másikat a Várady érgpk-pf 
yégép építsek fel. Az esetlege^ har
madik házat a Budapesti útnak a 
Hengermalomtól p vgsutj töltéshez 
ve/.ető szakaszán állítanák fel.

>==□»

Vasárnap
A jQOjdoni Jilmgy.á/ÁÓs r.epieke

Felhívás 
keringőre

i Bűbájos operett 10 f.

‘ Ezenkívül:

Köszönöm, 
hogy elgázolt

I Kitűnő énekes, zenés 
vígjáték 10 f.

Híradó

Influenza,
spanyoliárvény,
orr és garat elnyálkásodása, a mán 
dolák megbetegedése, valamint iz,ü- 
Mi vAAy w
lén |iond9*̂vli híX gyom-
fa és belei a természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz haszná 
lata által gyakran és alaposan kt- 
^is^Jit (ássanak. Közkórházak főorvo
sai megállapították, hogy a 
Ferenc József víz lázzal járó fertő
ző, betegségeknél is nagy szolgála
tot tesz p qzenvedő emberiségnek.

Eladta a rabtársai 
ruháit — kapott érte 

két hónapot.
Márton István tizenegyszer bün

tetett szentiqtváni napszámos legp; 
tó,bb a fogházban összekerült Pa- 
tocskai István fogollyal. Márton 
előbb szabadult ki s Palocskaj meg
lelte, hogy a ruháit vigye el Pa- 
tocskai Borqtán lakó szüleihez. Már
ton q ruhákat el is vi.te, de nem 
Borotára hanem a decemberi 1 i 
bajai vásárop eladja azokat s a 
pépzt elköltpltp. Márton sjkka§ztás- 
miatt a törvényszék elé került,
amely a tegnap megfázott főt^fgy^- 
láson két hónapi (qgl^zbuntetésre 
j|£)le. Az i,téj.e.t jogerős.

HÍREK
Bajai kisnaptár.

Április 25 én délelőtt 9 órakor a 
Bácsbpdr.qg yártpeg.y^i Lóte
nyésztők Egyesületének rendes 
közgyűlése a vármegyeházán.

Április 25 én dfjqlőU í0 tyőkpf a 
bácsmegyei Szarvasmarha Te- 
.uyíésztö Egyesület 07. gyűlje 
,a vármegyeházán

Április 25 én este egynegyed 7 óra
kor az OMKE tisztújító köz
gyűlése a Nemzetibe^.

Április 26-án délelőtt 10 óraker az 
OMKE nagygyűlése a Nemze
tiben.

— A vármegye májusi közgyű
lése. Bácsmegye törvényhatósági 
bizottsága május 1-én délelőtt fél 
10 órakor .tartja a vármegyeházán 
a tavaszi közgyűlést.

— Görögország támogatja a 
török revíziós kérelmet. Metaxasz 
piiniszterelnök a sajtó képviselői 
előtt kijelentette, hogy Gprpgorsz.ág 
támogatja Törökországot a tenger
szorosok katonai megszál'ásának 
kérdésében. A görög miniszterelnök 
a továbbiak során kijelentette, hogy 
személyesen vesz részt Belgrádbiin 
a balkáni hatalmak értekezletén.

— Kommunista tüntetők zavar
ták meg a franciaországi Meaux 
városában a radikális párt polgár
mester választási beszédét. ,Az álta
lános verekedés közben az egyik 
tüntető arculvágta Franklin Bouillon 
képviselőt.

— Forradalom tört ki Hondu- 
rasfran. Az Ultiipnas Naiicias m^na- 
guai jelentés^ szerint Hqnduragban 
forradalom tört ki. A forradalom 4 
köztársasági elnök személye ellen 
irányul. A fplkplők megszállottak 
több várost és négy oldalról egy
szerre hajolnak előre az ország 
belseje felé.

— Még nem sikerült megta- 
l^lni Stobrpr kairói követet, aki 
gépkocsijával a homokviharban nyom
talanul eltűnt. Az egyiptomi és an
gol repülőgépen kivül elrepült a si
vatag felett Almásy gróf, az ismert 
magyar kutató, hogy megkeresse 
Stohrert. Egyik vállalkozás sem járt 
eredménnyel.

BAIA-BACSKAI
KŰZ MŰVELŐD ESi 

EGYESÜLET HÍREI:
jL,étolaj Árpád ne.mz.V.li színházi 

j e^qglaltfság^ra y^Jó tekintettel Goethe 
I remekműve a „F«ust" vitéz Hód- 

sághy Béla fordításában május hó 
9-éfl ,k?i.ül szjiju;? a Központi Szip- 
házjb/in repdkiyül éjdek^ p^Őadás- 
b^n, dé^ujjin 4 e^l.p 8 órai kez- 
,d.ett.el. JygyeJk elővételben már v£lt- 
,tyaló^ a Közművelődési Egyesület 
ir.qd.ájábpn, Zichy Bó,dog tér 6, te
lefon 97.

Tekintettel a nagy érdeklődésre 
ajánlatos a helyeket bt-biztositani. 
A legdrágább hely tagok rész.ére 

| 1 pengő.

Laptulaidonqs :

Dr. KW EZ*  LEHH

Eladó ház.
A Patak-utca 11/b számú 4 szoba 
és mellékhelyiségekből AHó adómen

tes ház szabad kézből eladó.

Elveszett kölyök foxi,
első ballába hibás. Meg
találó jutalomban része
sül. WEBER gyógyszer
tár Eötvös utca.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot.[]induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 715 ir d- Bácsbokod vasutállomás érkA
1425

3 725 Bácsborsód 1415
11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasutállomás 1345
16 8oo Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasutállomás 1315

00 
(M 835 Nagybaracska piactér 1305

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 9 tó Mohácsi iskola f. m. 123°
42 915 Riha f. m. 1223
48 925 v

érk; Mohács dudapart / id. 12'5

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

2 éves 
vágású

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gőmbfát 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedök

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

ti £ tB T E C Szénkeretkedelmi V E N I E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Szujer János autóbusz vállalat
CSATAUA 70.

Egyszerű cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kutgyürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

S NAGY VÁLASZTÉKBAN

n
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

HÓFEHÉR

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Portland cement 
ültökéi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
legjutányosabb Árban kapható

Grünhut és Társa BAJA — Telefon 160.

A Máv. menetrend:
Érkezés Hon n a n ? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 31 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

13 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

16 52 Pécs, Bátaszék, Baia 14 25 Hercegszántó

18 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs,

Bátaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Rátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva
ápr. 28-tOI ápr. 27-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza 
puskamüvesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A nyomdavAllalat.

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek ét Goldberger könyvnyomdáiéban Raj*.


