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Felelős sserkeszté ás falelfts kiadó

O r. KNÉZV LEHEL

Helyben aagyadévra 6 penge
Helyben egy hónapra 2 peng/

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Az ország szava.
Amit minden józan ember 

előre látott, aminek bekövet
kezése nyilvánvalóan csak idő 
kérdése volt : az egyesült el
lenzéki front, illetve a függet
len kisgazdapárt bomlása gyors 
ütemben megindult. A kisgaz
dapárt hét tagjanak Eckhardt 
Tiborhoz intézett levele élesen 
és világosan rámutat a párt 
szervi válságára és bizonyítja, 
amit mi is mindig hirdettünk, 
hogy természetellenes a Beth- 
len-Eckhardt- Rassay -Grieger- 
féle ellenzéki összefogás. Ez a 
levél tiszteletreméltó példakepe 
a politikai józanságnak, szen
vedélymentesen hűvös és tár
gyilagos. Szigorúan a tények 
és elvek alapján áll ez a meg- 
gyöződeses hét politikus, akik
nek állásfoglalása semmiképen 
sem érintheti, befolyásolhatja 
a pártértekezlet határozatát. 
Ez a levél és ez az állásfog
lalás a meggyőződés erejejével 
ékes, nincs szüksége külön 
megerősítésre, viszont meg
gyengíteni sem lehet. Mert az 
igazságot jelenti.

Azt az igazságot, amelyet 
meggyőződéssel vall az ország 
népe. A nemzeti egység töme
gei állandóan azon az állás
ponton voltak, hogy a kapita
lista konzervativizmus a maga 
baloldaiiságában nem ölelkez
het a keresztény nemzeti ag
rárdemokráciával s ez nem 
találhat közös plattformot az 
időszerűtlen legitimizmus cél
kitűzéseivel. De magán az el
lenzéki „közös fronton" belül 
és épen a legerősebb csoport
ban a független kisgazdapárt
ban bizalmatlanul figyelték so
kan az alapvető elvektől, cé
loktól való messzi eltávolodást. 
Nemcsak egyes politikusok, 
hanem országszerte a párthi- 
vek. Azok a kisemberek, akik 
örömmel fogadták a Gömbös
kormány régvárt reformjait, s 
akik a kisgazdapárt keretei
ben a kormányon levő test
vérpárt nemes, alkotó munká
jánál mintegy a motor szere
pét kívánták végezni.

A bomláshoz vezető jelen
ségek felett való elkedvetlcne- 
dés már régi keletű a kisgaz

dapártban. A zempléni és sza
bolcsi pártkeretek megvalósu
lása, sőt megsemmisülése után 
a békési szervezetek is han
got adtak rosszallásuknak és 
szerte az országban a kisgaz
datársadalom egyre nyíltabb 
és határozottabb hangon tilta
kozik az Eckhardt-féle politi
kai irányítás kalandos volta 
ellen,

A szigetvári választás után 
a pártvezérhez ultimátumot 
intéző hét kisgazdapárti kép
viselő nyílt és őszinte beszéde 
után és ismeretében az ország 
mindenütt megnyilatkozó köz

Anglia otthagyja a Népszövetséget.
Az angol kormány kilépése után valészinkleg uj Népszö

vetséget alakít, uj alapokmánnyal.
Londoni körökben lehetsé- 

ségesnek tartják, hogy az an
gol kormány néhány héten 
belül kilép a Népszövetségből. 
A kormány befolyásos tagjai 
azon a nézeten vannak, hogy 
ártana Anglia tekintélyének, 
ha továbbra is tagja maradna 
ennek a hitelét vesztett tes
tületnek.

Anglia kilépése után való- 
szinüleg uj Népszövetséget ala
kit uj alapokmánnyal, határo

Alispánválasztás.
A május elsei részleges tisztujitá- 

son választja meg Bácsbodrog vár
megye uj alispánját.

A törvényhatóság első tisztvise
lője az alispán s a megye fejlődése, 
boldogulása szempontjából elhatá
rozó, döntő fontosságú az alispán 
egyénisége. Szinte azt mondhatjuk 
az alispán maga a vármegye.

Az alispáni állás komoly jelöltje 
vitéz Bajsay Ernő dr., tb. főszolga
bíró, miniszteri titkár, jelenleg vár
megyénk h. főjegyzője. Neve már 
évek óta szerepel, mint jelöli s nem 
uj névként került forgalomba.

Közigazgatási pályáját 1918 bán 
Nagybácskában, Zomborban kezdte 
mint közigazgatási gyakornok, tb. 
S'olgabiró. Dr. Baloghy Ernő akkori 
főispán nevezte ki még.

A világháborút a cs. és kir. hu 
szonharmadik gyalogezred kötelé

véleményének nem kétséges, 
hogy a nagy garral beharan
gozott és dicsőített közös el
lenzéki front nem egyéb hiú 
ábrándnál. Nem sikerült a 
nagy lerohanás, mert a nép a 
választótömegek, a dolgozó 
társadalom nem engedte elva- 
kittatni magát a hatalomért 
harcoló demagógia fényszórói
tól. A magyar tömegek a frá
zisok fényében meglátták a 
fekete nehéz árnyékokat és 
nem engedték magukat elcsá
bítani a helyes útról.

A kisgazdapárt válsága a 
jobb jövő útját egyengeti.

zottabb szabályokkal és több 
taggal. Az angol miniszterek 
úgy érzik, hogy nem lehet 
erős és hatályos népszövetsé
get remélni, ha meg nem ölik 
a jelenlegi testületet, hogy tel
jesen uj szervezetet alakítsa
nak.

Edén külügyminiszter re
méli, hogy a nyár végére lét
rejön az uj Népszövetség, 
amelybe Európa százszázaléka 
fog tartozni.

kében küzdötte végig. Bácskaiak
kal együtt igaz bajtársias sorsközös
ségben harcolt a világháborúban.

Most hazajön bácskai hivatalnok 
társai, katonabajlársai közé.

Nagy ezüst vitézségi érmét 1914. 
évben szerezte; azonkívül még öt 
kitüntetést kapott. Harminchat hó
napi harctéri szolgálata alatt kadetl 
őrmesterből főhadnagyi rangra emel
kedett; most pedig a Kormányzó 
tartalékos századossá léptette elő.

Az összeomlás után a megyével 
együtt Magyarországra menekült s 
amikor a bujái háromszög felszaba
dult, akkor Hercegszántóra nyert 
szolgabirói minőségben beosztást; 
egy ideig önállóan vezette a her
cegszántói járási.

Hercegszántóról Bácsalmásra he
lyezték át, ahonnan 1926-ban, mint 
tb. főszolgabírót segédtitkári minő

ségben a Belügyminisztériumba ren
delték.

Mint segédtalkár, majd mint mi
niszteri titkár öt évig a belügymi
nisztérium községi osztályában tel
jesített szolgálatot, majd öt éven át 
Blaha ny. belügyminiszteri állam'it- 
kárnak volt titkárja.

Ebben a rendkívül fontos beosz
tásában mindig hűséges szószólója 
volt a bácskai községeknek ; módja 
és alkalma nyitott nemcsak a me
gye, de a bácskai községek problé
máival is megismerkedni.

A kormányzó 1927. évben avatta 
vitézzé és Kelebia határában 30 
kataszteri hold vitézi telket adomá
nyozott neki. Vitézzé avatása alkal
mával változtatta Bauer családi ne
vét belügyminiszteri engedéllyel 
Bajsayra.

Nős, családos, harcteret járt, 42 
éves, vttéz, nemzetes ur a megye 
alispánjelölíje, aki megtanulta is
merni az embereket harcban, béké
ben egyaránt; ismeri az életet, a 
családos ember gondjait, a közigaz
gatási feladatokat, a falun keresz
tül a legfelsőbb belügyminiszteri 
szolgálatig.

Az uj kor, a közigazgatási hiva
tást a szorosan vett adminisztratív 
teendőkön felül át és át szőtte gaz
dasági és szociális vonatkozású szá
lakkal.

Jártasság a közigazgatási jogsza 
bályok tömkelegében ; az ügyosztá
lyok gyakorlatának ismerete ; a gaz
dasági és szociális problémák meg
oldásához szükséges helyes gyakor
lati érzék: koncepció egyesülve 
kivitelező erővel azok a képességek 
amelyeket vitéz dr Bajsay Ernőben 
becsülünk.

Bácsbodrog vármegye nagy és 
nemes hagyományainak megfelelő 
alispánt várunk vitéz dr. Bajsay 
Ernő személyében, aki közszolgá
latában, de a társadalmi életben is 
méltó utóda lesz a megye nagy 
alispánjainak.

-- Közlgazgitni blzattstgl ülé
sek. Bácsmegye közigazgatási bizott
sága április 30 án délelőtt fél 11 
órakor tartja májusra esedékes ülé
sét a vármegyeházán. A város köz
igazgatási bizottságának ülése május 
7 én délelőtt 11 órakor folytatja le 
havi rendes ülését.
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Kalapot 
Inget TAVASZRA Harisnyát 

Retikült
Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot

Keztyüt REINNARDT Hálóinget
divatcsarnokból 3aja. — Tel. 118.

Vasárnap, holnap este 3 
órakor van a Liszt Ferenc-Kör 
áll. eng. zeneiskola idei I. 
növendékhangversenye a 

Nemzeti Szálló hangverseny
termében.

Városunk népszerű zeneiskolája 
vasárnapi növendék hangversenye 
szép, változatos műsorral kedveske
dik az érdeklődőknek, akiket ez 
utón is meghív a zeneiskola igaz
gatósága.

Belépő dij nincsen.
A növendékhangverseny pontosan 

8 órakor kezdődik.

Szász Ila.
Itt járt köztünk. Szerdán és csü

törtökön az Uránia filmszínház mű
sorának számai között fellépett. És 
valljuk meg, hogy mi a napi küz
delem béklyóitól kifáradt emberek 
szórakoztunk és mulattunk a nép
szerű művésznő kellemes gondüző 
előadásán. Bár mindannyian jól is
merjük a rádió tréfás műsorának 
sorozatából, mégis egész máskép 
hatott ránk közvetlen bemutatko 
zása.

A művészet különös faját képvi
seli. Közéletileg érdekelt egyének, 
főleg színészek, filmsztárok és más 
nagynevű személyiségek egyéni vo
násait, különcködő természeti sajá
tosságait utánozza, kiparódiázza, 
még pedig élethűen hangban, moz- 
dalatban. taglejtésben s mivel elő
adását bizonyos groteszkséggel, sza
tirikus finom gúnnyal vegyíti, — a 
hatás elmaradhatatlan. Olyan köz
vetlen finom és disztingvált modo
rában s amellett mégis neveltető, 
csiklandós, pikáns minden monda
nivalója, hogy hallgatósága akarat 
lanul és önkénytelenül hahotára fa
kad. S ezt folyton tetőzi. Alighogy 
abbahagyja egyik tréfáját, jön a 
másik s harmadik móka. Csak úgy 
ömlik egyik szám a másik után. 
Amint a sportot űző nőkről szól, 
az uszoda és strand alakjait kifigu
rázza, a régi és mai fényképész 
előtti jelenetet színezi, a mulatóban 
vagy kabaréban szórakozó előkelő
ségek s parvenük szólásait, mulató 
zását, táncait bemutatja és utánoz-

' za, — olyan találó, mulatságos, élet
I bői merített alakoskodás, mely mind

nyájunkat nemcsak megmosolyogtat, 
; hanem megkacagtal. S amikor szi- 

nésztársait proklamálja, Ga/il Fran- 
j ciskál, Fedákot, Kabost, Békeffyt 
' és a mindig nevetséges Hacsek-Sajó 

duettet s mindezeket a maguk ere
deti mivoltukban, kiemelve bizonyos

1 ferdeségüket s szereplésük közis

A négust állitélag saját gárdistái 
meggyilkolták.

Néhány nappal ezelőtt Dzsibuti- 
ból Marseillebe érkezett Dzsama 

i Máméi, a négus volt vámellenőre, 
I aki azt állítja, hogy a négust mint

egy 14 nappal ezelőtt Dessziélől 
délkeletre gallasz törzsek körülkerí
tették és meggyilkolták. Az ural-

A mérges gázok borzalmas hatása és az 
ellenük való védekezés a Budapesti 

Nemzetközi Vásár légvédelmi kiállításán.
Már május 2-töl lettet féláron Budapestre utazni.

(Budapesti tudósitónktól.)
A józanul gondolkodó ember már 

békében készül a háborúra. Ezért 
van az, hogy a magyar ipar is egy
re jobban berendezkedik egy légi
háború esetére, a szükséges védet*  

: mi és felszerelési eszközök gyártá
sára, építési módok alkalmazására, 
hogy lehetőleg önállóan tudja pó-^ 

I tolni a külföldi ipart. És a magyar
I iparnak ez a munkája már annyira 

előrehaladt, hogy az idei Budapesti 
Nemzetközi Vásáron nyugodtan ki
állhat eredményeivel, nem csupán 
a kitünően végzett munka doku
mentálására, hanem a nagyközönség 
megnyugtatására is.

A május 8 án megnyíló Buda
pesti Nemzetközi Vásár karöltve 
a Magyar Vöröskereszt Egylettel, 
hatalmas területen mutatja be a 
légi-fegyverek borzalmas hatásait és 
az azok ellen való védekezés mód
jait. Hogy ez milyen fontos a nagy
közönség szempontjából, azt talán 
a legújabb veszedelemnek, a mus- 
tár-gáznak ismertetése bizonyitjp.

mert karakterisztikus mozzanatait, 
— igazan a legőszintebb sikereken 
nyugvó művészetet adja.

Olyan kedves jelenség a maga 
nemében Szász Ila, annyira lekötött 
ötletes humora és természetes el- 
méssége, hogy személyes ismeret
sége örömünkre szolgált és remél
jük, hogy más alkalommal viszont
látjuk Baján. rj.

' kodó bebalzsamozott holttestét a 
i császári gárda vitte magával. Való- 
i szinü, hogy a négus halálát egye- 
| lőre eltitkolják. Az is lehetséges, 
I hogy a négust maga a császári gárda 
j gyilkolta meg.

Ezt a gázt, amely színtelen folya
dék, repülőgépekről permetezik alá 
a megtámadott városokra vagy tá
borokra. Hatása oly borzalmas, 
hogy egy rizsszemnyi csepp, görög 
dinnye nagyságú gennyes hólyagot 
húz azon a testrészen, amelyre rá 
hull. Hatása három hétig is eltart s 
ha valaki olyan helyre lép, ahová 
ilyen gáz hullott alá, még hetek 
múlva is, még a cipőjén át is, ha
sonlóan borzalmas sérülést szen
ved. Mert ez a szörnyű méreg, 
amely cseppfolyós alakjából gázzá 
is átváltozik a levegőn, nem ismer 
akadályt és őrön, szöveten sőt még 
betonfalon is áthatol. Szerencsére 
már meg van az ellenszere is: a 
konyhasóból készülő klórmész, amely 
hatástalanítja. Hogy hogyan kell a 
mustárgáz és a többi légifegyverek 
ellen védekezni,arról éppen úgy ki
oktatják a közönséget, mint arra is, 
hogy hogyan kell a bombabiztos 
padlásokat, pincéket és külön épü
leteket megépíteni. Ezer négyzetmé- 

| tér területen és erre a célra épült 
tökéletes kivitelű mintaházban is
mertetik meg a közönséget a légi 
háború minden veszedelmével és a 
hatásos védekezés minden módjával.

A minden menet jegy-irodában 
beszerezhető vásárigazolvánnyal már 
május 2 ától kezdve lehet feláron 
Budapestre utazni.

Májúi 13-án a taggyű
lés, 14-én a közgyűlés 
tárgyalja Baja város 
1935. évi zárószáma

dását
A város elmúlt évi zárószámadá

sának letárgyalására május 13 ára 
hívták egybe a kisgyülést, a köz
gyűlés pedig 14-én nélután ugyan
csak 3 órakor foglalkozik a záró
számadással.

A kisgyülésnek tizenhárom tárgya 
van, ebből nyolc az ügyintéző, öt 
az előkészítő hatáskörbe tartozik.

A közgyűlés lárgysora tizennyolc 
' pontból áll. A város háztartásának, 

a gáz és villamosüzemeknek és a 
' kisebb alapoknak zárószámadását 

Bodolay Tibor főszámvevő terjeszti 
elő. A város közúti alapjának múlt 
évi zárószámadását és a városi 
gyámpénztár 1935. évi számadását 

j dr. Cserfa Péter adóügyi tanácsnok 
i ismerteti.

Dr. Puskás Dezső h. polgá rmes- 
i tér négy tisztviselő előlépés iránti 

kérelmét terjeszti a törvényhatósági 
bizottság elé.

Dr. Bernhart Sándor tisztifőügyész 
két nyugdíjazási ügyet referál, mig 
Gács Tibor aljegyző három szabály
rendeletet ismertet. Ugyancsak a 

[ közgyűlésen fogják megválasztani, a 
számonkérőszék, a jogügyi bizottság 

> etíY * l‘gy *f'ÖÍát, valamint a Városi 
Gáz- és Villamosüzemek igazgató- 

| ságában is betöltenek egy megüre- 
j sedett tagsági helyet.

A kisgyülés ügyintéző hatásköré- 
i ben Natív András műszaki taná

csos, a Zichy-házak végleges tervét 
| és költségvetését fogja előadni. Szó- 
! ba kerül ismételten az uj tűzoltó és 

öntöző autó ügye is, amit Horváth 
Béla műszaki tanácsos fog ismertet
ni. A kisgyülés ügyintéző hatásköre 
többi pontjaiban személyi vonatko-

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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.
Pontosan járft férfi és nSI k.rértk i évi J4WW4s,.» mér 6 pengétól.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek
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Két napon át Baján vendégszerepel 
Kishonthv József a bajai énekművész. HÍREK.

Kishonty József a bajai születésű 
tehetséges, énekművész — aki tü 
neményes pályafutás elölt Áll — 
mindig többet és többet hallat ma
gáról. Csak a közelmúltban Németh 
Máriával, Kiwával, Lauri Volpivel 
egy műsoron szerepelt a fiatal ba 
jai művész, akinek a Rádióban el
ért nagy sikerei is mindig nagyobb 
népszerűséget biztosítanak.

Most az az öröm éri Kishonty 
pályafutását meleg érdeklődéssel 
figyelő bajai közönséget, hogy két 
napon át Baján vendégszerepel a

Az OMKE felhívása a
Az OMKE Bajai Kerülete ma 

szombaton este egyuegyed 7 óra
kor a Nemzeti Szálloda btidzsler 
méhen tisztújító közgyűlést, vasár
nap delelő? !0 órakor pedig ugyan
ott a nagyteremben kerületi nagy 
gyűlést tart, amelyen a központ ré
széről Vértes Emil alelnÖk, dr. Bal 
kányi Kálmán igazgató és Nádor

— Gyomor- és bélbajoknál, a 
máj és az epeutak megbetege
déseinél, reggel felkeléskor egy po 
hár valódi „Ferenc József**  kese
rüviz kortyonként elfogyasztva re 
mek természetalkolla hashajtó I

URÁNIA
Április 25-én 
Április 26-án 
Április 27-én

A legszebb páriában ké
szült német nyelvű film 

Érettségi 
előtt!

A mai ifjúság legnagyobb 
problémája filmen 12 felv.

Főszerepben:

Hertha Thiele, 
Heinrich Georg, 

Peters Voss

Szines filmek, 
kulturfilmek 

és híradó kiegészítés 

kitűnő művész.. Szilágyi György a 
bajai Uránia filmszínház igazgatója, 
aki szinte elsőnek hívta fel a mű
vészkörök figyelmét a bajai tehet
ségre, két napos vendégszereplésre 
hívta Kishonty Józsefet.

A közkedvelt énekművész ápiilis 
28 án és 29-én, tehát kedden -és 
szerdán Baján vendégszerepel a 
mozi műsorok keretében. Egyelőre 
elárulunk annyit, hogy a Kishonty 
program valóságos meglepetést tar
togat a közönség számára.

bajai kereskedőkhöz.
Jenő titkár a kereskedelem égető 
feladatait fogják szóvá tenni.

Érdeke és kötelessége minden 
kereskedőnek, — önmaga és az 
összesség iránt, — hogy jelenlété
vel a gyűlések komolyságát és sú
lyát alátámassza és fokozza. Az 
OMKE elnöksége.

— A varrógép minden ház nél
külözhetetlen bútordarabja. Sok 

i munkát kiméi vele a háziasszony, 
de csak ha Torpedó varrófonállal 

I dolgozik, mert az nem szakad és 
I szép egyenletes, tartós varrás bizto 
| sit.

colTo
Vasárnap

A londoni filmgyártás remeke

Felhívás 
keringöre

Bűbájos operett 10 f.

Ezenkívül:

Köszönöm, 
hogy elgázolt

Kitűnő énekes, zenés 
vígjáték 10 f.

Híradó

Bajai kisnaptár.

Április 25 én estp egynegyed 7 óra
kor az OMKE tisztújító köz 
gyűlése a Nemzetiben.

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

I Április 26 án délután fél 5 órakor 
BTSE—Bácska bajnoki futball 
mérkőzése.

Április 30 án délelőtt fél 10 órakor 
Bácsmegye kisgyülése a várme
gyeházán.

| Május 3-án délelőtt 11 órakor a 
I tanítóképző hősi emlékének

avatási ünnepélye az intézet
ben.

— Két ülés volt ma a várme
gyén. A Bácsmegyei Nonius Faj
tájú Lovat Tenyésztők Egyesülete 
ma délelőtt 9 órakor, a Szarvas
marha-tenyésztők Egyesülete déle
lőtt 10 órakor tartotta ülését a vár
megyeházán.

— A Szegedi Orvosi Kamara 
előkészítő Bizottsága működését 
megkezdette, hivatalos helyisége 
Szeged Orvosszövetség Otthona 
(Hungária szálló). Hivatalos órák 
hétköznaponként délután fél 5 őrá 
tói fél 8 óráig. A bizottság elnöke 
dr. Meskó Zoltán, titkára dr. Ko
vács Kálmán. Tagfelvétel határideje 
május hónap 6. Tájékoztatást kész
séggel ad minden karlársnak a bi
zottság.

— Ma jön Bajára dr. Reményi 
Schneller képviselő. Dr. Reményi- 
Schneller Lajos Baja város ország
gyűlési képviselője ma szombaton 
délután választókerülete látogatására 
Brjára érkezik. A képviselő hétfő 
délutánig marad Baján és hétfőn 
délelőtt tart kihallgatásokat a Nem
zetiben.

— A Város elmúlt évi zárószá
madásának lelárgyt.lására május hó 
9-én délután 3 órára hívták egybe 
a pénzügyi bizottságot. Az ülésen 
dr. Borbiró Ferenc polgármester el- 

| nököl.

Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás, gyomorhurut, gyomor
égés, csalánkiütés, rosszullét, fejfá
jás idegizgalmak, álmatlanság ese
tén a természetes „Ferenc József" 
keserüviz megszünteti az emésztési 
zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és 
a beleket, a vérkeringést helyes 
útra tereli és felfrissiti a szellemet. 
Az egyetemi klinikákon végzett kí
sérletek bizonyítják, hogy alkohol 
isták a Ferenc József víz haszná
lata folytán étvágyukat majdnem 
teljesen visszanyerik.

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

tes ház szabad kézből eladó.

SPORT.
BTSE— Bácska bajnoki találkozás.

A Bácska SE a tegnap esti játé
kos értekezleten az alábbi csapatot 
állította össze a Turul elleni bajnoki 
mérkőzésre: Lévai— Z iriiy, Kuba- 
tovics — Stark, Bálint II , Kovács 
— Váradi, Horváth. Krékíty, Tamás, 
Hovan. — A fel 5 órakor kezdődő 
mérkőzésen mint jelentettük is, me 
gafonon közvetítik a Ferencváros— 
Hungária mérkőzés rádióriportját.

BAJA-BÁCSKAI 
OZMOELŰDÉSI

EGYESÜLET HÍREI:
Lehotai Árpád nemzeti színházi 

elfoglaltságára való h kintettel Goethe 
remekműve a „Faust" vitéz Hód 
sághy Béla fordításában május hó 
9-en kerül színre a Központi Szín
házban rendkívül érdekes előadás
ban, délután 4 és es e 8 órai kez
dettel. Jegyek elővételben már vált
hatók a Közművelődési Egyesület 
irodájában, Zichy Bódog-tér 6, te
lefon 97.

Tekintettel a nagy érdeklődésre 
ajánlatos a helyeket bebiztosítani. 
A legdrágább hely tagok részére 
1 pengő.

Laptulajdonos:

Di. KNUV I.ENK1.

Végre egy szappan, 
amely a piszkot va
lóban kíméletesen és 
alaposan távolítja el 
a szövedékből. így 
könnyű volt megint 

hófehérré lenni.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz. ----------------;--------------------.----------

'.mások [ 2

Bevárja a Bácsalmás felöl 
 érkező vonatot. 
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községhatár f. n>. 
vasútállomás 
községháza

Bácsbokod vasútállomás
Bácsborsód
Gara
Gara
Gara
Csátalja községháza
Csátalja vasútállomás 
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
Riha f. m.
Mohács dudapart

menetrend érvényes 1936. április

érk.
A

ind.

1425
1415

1355
13«
1340
1320
1315
I305

1300
1240

1230
1225
1215

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 3’50
apritctt tölgy és szilfa 3’20

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA
Haynald-u. 13.

2 éves 
vágású
száraz

Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

7-től.
A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSATAUA 70.

esetleges

lí É i® T C C Szénkereíkedelmi
W I® ti I O Részvénytársaság

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

Egyszerű cementlap 
Díszes „
Márvány mosaik-lap ' 
Favence (csempe) 
Mettlacti-lap
Kutgyürii 
Cementcsövek 
Cementvályuk

° NAGY VÁLASZTÉKBAN

5

HÓFEHÉR

beremendi mész 
Dunakavics köpor faiszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

W Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

jj Grünhu£ét Tana

Portland cement 
Ültökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

A Máv. menetrend:

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 
ápr. 28-től ápr. 27-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesné! vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó
7 1 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 1 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest 1

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

/3 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

/6 52 Pécs, Báfasz.ek, Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

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

19 li58
Uidombová . Pécs,

Bálaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

22 lí 58 Bpest, Sárbogárd 22 01 Bátaszék. Ujdombovár, 
Budapest

gyógyszertára.
HIRDETÉSEKET felvesz

A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nvomatnff Balcanak éa Goldberfger ktavvnvoaidáiában Haia.


