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BAJA-BACSKA
Szerkesztőséit es kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

FelelAa szerkeszt*  és ieleiós kiadó i

0 r. KNÉZY LEHEL
Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . 2*  pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK:

A lengyel revíziós gyűlés.
A magyar közvélemény bi

zonyos álmos közönyösséggel 
kíséri azokat a revíziós meg
mozdulásokat, melyek a kül
földön érdekünkben történnek.

Az angol képviselőházban 
tekintélyes képviselők indít
ványt nyújtanak be a trianoni 
béke revíziója érdekében ; | 
Rothermere lord ragyogó cik- j 
két ir világlapjában a mi ér
dekünkben s már erre az év
tizedre megjósolja a revíziót ; 
most Lengyelországban tarta
nak hatalmas népgyülést, me- , 
lyen Trianon revízióját követe
lik.

Sőt a lengyelek a gyakor
lati revízió pontjait is össze
állítják ; követelik a közös len
gyel—magyar határt ; felhatal
mazást arra, hogy Magyaror
szág Ruszinszkót megszállja ; 
a szinmagyar területek feltét
len visszaadását és népszava
zást Felsömagyarországon.

A lengyelek helyes történel
mi érzékkel a közös érdekek 
pontjait hangsúlyozzák ki s ez
zel a szimpátiából fakadó 
együttérzésnek reális alapot is 
adnak.

Ez a külföldön velünk szem
ben megnyilatkozó rokonszenv 
természetes, hogy ellenségeink
nél a legnagyobb ellenakciót 
váltja ki; különösképen a ro
mánok vezetnek ebben a te
kintetben.

Ez az ellenakció részint kül
földön fejt ki ellenpropagan
dát, részint saját országában 
alkalmaz megtorló intézkedé
seket magyar véreink ellen. 
Ez természetesen, olyan törté
nelmi gyávaság, mely feltétle
nül visszahull a gyáváskodó, 
hatalmaskodó állam fejére. Ve
zet e tekintetben Románia, 
melynek rossz szelleme, Títu- 
lescu irányitja az ellenünk 
való akciókat. A románok 
nemzeti hőst látnak benne; 
holott a valójában nem egyéb 
a diplomáciai cselszövények- 
ben jártas régi politikusnál ; 
aki hazugságokból szőtt hálók
kal fonta be a világ döntő ha
talmi tényezőit; akinek hazug
ságokból épített kártyavára 

bizottság közeledik az össze
omláshoz.

Ne nézze azonban a magyar 
társadalom sem összetett kéz
zel a külföldi revíziós mozga
lom megerősödését. A revíziós 
liga, a különböző ’ társadalmi 
egyesületek egymás után ren
dezik a reviziót sürgető gyű
léseket.

Vasárnap dr. Steuer György 

Grieger Miklós a Nemzeti Legitimista Nép
párt elnöke, — aki hétszeri bukásával 
nemcsak saját reputációját tette tönkre, 
hanem legitimista felfogás szerint magát 
a legitimista gondolatot is kompromittálta 

— lemondott a pártelnökségrői.
Grieger tyÜklós, aki megalapitptta 

a Nemzeti Legitimista Néppártol, 
levelet irt a párt vezetőségének, 
amelyben bejelentette a nemzeti 
néppáit elnökségéről való lemon
dását.

Grieger az utóbbi időben saját 
pártja kebelében is sorozatos táma
dásnak volt kitéve, amiért hétszeri 
bukásával nemcsak a saját reputá
cióját telte tönkre, hanem a legiti
mista felfogás szerint magát a légi 
timista gondolat is kompromittálta. 
Legutóbb Pomázon bukott meg 
Grieger és a bukás után pártjának 
két képviselőtagja, Payr Hugó és

Május elsején megyei 
íisztujitás.

Nagy napja lesz május elsején 
Bácsbodrog vármegye közgyűlésé
nek ; betöltésre kerülnek a megyei 
és járási vezető állások.

A választás megejlését könnyűvé 
teszi, hogy megyeszerte kialakult a 
bizottsági tagokban a jelöltek sze
mélyét illetően a meggyőződés, hogy 
kit milyen állásra óhajtanak megvá
lasztani.

A törvényhatósági bizottság tagjai 
döntésűknél a szakszerű szelekció 
szempontjából indulnak ki s a hasz
nálhatóság, tökéletes elméleti és 
gyakorlati szakképzettségen felül

ny. államtitkár, bácskai földink 
elnöklete alatt tartott népgyű
lés követelte az elszakadt bács
kaiak nevében a reviziót.

Mozduljon meg Baja és Bács
ka hazafias polgársága, tüntes
sen véreink üldözése ellen és 
követelje a reviziót; egyesül
jön ebben a törekvésben min
den magyar felekezeti, társa
dalmi és politikai különbség 
nélkül ; mert ebben a kérdés
ben nem lehet köztünk ellen
tét.

>Makray Lajos teljesen elkedvetle
nedett és a kilépés gondolatával fog
lalkoztak annál is inkább, mert a 
pártnak Bálvány-utcai helyiségében 
nap-nap után egymást érik a zajos 
jelenetek, mert a pomázi kerületből 
sorra jelentkeznek azok, akiknek 
adósok maradtak a kortesek lakbé
rével, élelmezésével, az autószám
lákkal és a plakátragasztás dijával.

Grieger lemondásával a felbom 
lőtt párt megmaradt vezetősége csü
törtökön ül össze és döntenek 
olyan értelemben, hogy Grieger 
Miklósnak az elnökségről való le
mondását elfogadják.

különösen a vezetésre való alkal
masságot mérlegelik.

Fontos szempontok ezek, mert a 
közigazgatási szervezet minden meg
nyilatkozásában napról napra job
ban érvényesül a felelősség elve. 
Szinte naponként jobban tágul a 
közigazgatás munkaköre; a gazda
sági, kulturális, technikai fejlődés 
rohamos tempója naprólnapra újabb 
és szokatlanabb feladalokat ró a 
közigazgatási tisztviselőre, úgy hogy 
az ismeret az, emperikus tudáson 
(elül, kitűnő közigazgatási érzékre, 
invencióra kezdeményező erőre és 

bátorságra is szükség van.
Ami az állásokat illeti a megyei 

törvényhatósági bizottság tagjai az 
alispán személyét illetőenvitézdr.Baj- 
say Ernő helyettes főjegyző szemé
lye körül tömörülnek.

A megyei főjegyzői állásnak Zsig- 
mond János, volt palánkai főszolga
bíró, a másodfőjegyzői állásnak dr. 
Vojnits László főispáni titkár a je
löltje.

A főbírói állások közül a bajai 
központi főszolgabírói állásnak Sza- 
lay Tibor; a bácsalmásinak Péter- 
fia Gyula, a jánoshalmainak Lantos 
György tiszteletbeli főszolgabírák a 
jelöltjei.

Az aljegyzői és szolgabirói állá
sokra a th. bizottság jelöltjei : Kar- 
vázy János dr., Lalinovits Endre dr. 
és dr Banrévi György tb. szolga- 
birák.

A íőlevéltárosi állás jelöltje dr. 
Vörös Béla tb. szolgabiró, akinek a 
helyére dr. Jobbágy Jenő pályázik.

A komoly és értékes 
zenetanitás szép bi
zonyságát szolgáltat
ta a Liszt Ferenc-Kör 
jól sikerült növendék

hangversenye.
Kedves élményben vo t része va

sárnap este a Nemzeti-hangverseny
termében a bajai zeneértőknek és 
a szűlőkőzönségnek. A Liszt Ferenc- 
Kör államilag engedélyezett kitűnő 
zeneiskolájában ezúttal rendezték 
meg az idei első növendékhangver- 

■ senyt. A zeneiskola igazgatósága is
mételten jelét adta, hogy a zene- 
tanilás terén fontos missziót teljesít 
és méltó a megbecsülő érdeklődésre, 
mely valamennyi ténykedését kiséri. 
Amit a növendékek produkáltak, 
az mindenben kedves és kielégítő 
volt s nem egy szám után az volt 
a megállapítás, hogy az iskola sok
kal többet is adott, mint amit a 
zenei kultúra első ösvényein haladó 
gyermekektől várni leheteti volna. 
A lelkes szemű kipirult arcú gyer
mekek soiában őszinte sikerrel sze
repeltek :

Aszalós Tibor, Péter Edit, Grósz 
György, Szvetnik Miklós, Balassa 
Magda, Halász Lajos, Gósy Ferenc, 
Klauber É va, Lengyel Katalin, Ber- 
ger János, Aczél Lydia, Szőnyi 
László, O:tay Jolán, Ács Miklós,
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Kalapot
Inget 

nyakkendőt 
Keztyüt

TAVASZRA
Rövidárut 

REINH ARDT 
divatcsarnokból Baja. — Tel. TI8.__

Harisnyát 
Rétikul!

Combinét-nadrágot
Hálóinget

Zachaiiás István, Ágai Magda, Mend- 
ler Mihály, Kalapos János, Bvltel- 
heim Éva, Bencze Lilla, Batkay An
tal, Stern Anna, Khon Rózsa, Palló 
József, Síephan Teréz, Berger Já
nos, Grósz László, Herkovics Olga, 
Géczy Imre zeneiskolai növendé
kek.

Nem mulaszthatjuk el a kedvező 
alkalmat, hogy a szülök és zeneha 
rátok nevében is szives örömmel 
adjunk elismerő szót a Liszt Ferenc 
Kör munkájával szemben.

A Noniuszfajta
Lótenyésztők 
Egyesületének 
közgyűlése.

Annak a céltudatos gazdasági po
litikának, mely Bácska állatállomá
nyát minőség és mennyiség tekinte
tében egyaránt az ország legszá
mottevőbb állományává fejlesztette, 
egyik legaktívabb tényezője a No 
niuszfajta Lótenyésztők Egyesülete.

Szombaton tartotta közgyűlését 
vitéz Horthy István ny. tábornok, 
az ország egyik legkiválóbb szak 
értőjének elnöklete alatt.

Az egyesület működéséről, fejlő
déséről Hajdú Imié kisszállása ura 
dalmi igazgató lelt részletes jelen 
tést.

A zárszámadás és költségvetés 
elfogadása után Lónyai József szám 
vizsgáló bizottsági tag távozása foly
tán megürült helyre Zsuffa Bélát 
választotta meg a közgyűlés.

A tagok igen szép számmal je
lentek meg a közgyűlésen, ami két
ségtelenül a gazdák intenzív érdek
lődésének a bizonysága.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes

motorkerékpárt 
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

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

tes ház szabad kézből eladó.

Hurton Mártont rágalmazásért 
200 pengőre ítélte a fc járás

bíróság s az összes költségek 
viselésére kötelezte.

Annak az áldatlan politikai 
harcnak, melyet a kisgazda
part a nagybaracskai kerület- ■ 
ben állandóan szít s amely j 
nem engedi a községek nyu
galmát helyreállani, egyik je
lentős megnyilatkozása volt az 
a botrány, melyet Hurton Már
ton a kisgazdapárt bátmonos- 

| tori vezére husvét másnapján 
| Bátmonostoron rendezett.

A megyei tűzoltó szövetség : 
minden faluban meg akarja j 
szervezni a községi önkéntes 
tűzoltó egyesületeket s e cél
ból keresztül vitte, hogy min- - 
den község a maga költségén 
egy-egy alkalmas embert tűz- 

i oltóliszti tanfolyamra vezé
nyeljen. Bátmonostor községe 
1935. nyarán Major Sándor 
kántortanitót kérte fel a tűz
oltótiszti tanfolyam elvégzé
sére s egyben a költségekre 
kiutalt 75 pengőt. <■,

Major Sándor kántortanitó 
el is végezte szép eredmény
nyel. Az alispán elnöklete alatt 
álló vármegyei tűzoltó szövet
ség sürgetésére Major Sándor 
az elöljárósággal egyetértve 
husvét másnapjára a község
háza tanácstermében alakuló 
közgyűlést hivatott össze, mely
re dobszóval — minden párt

Kishonthy József.
Városunk hírneves fiainak sorából 

érdemes csokorra valót gyűjthetünk 
össze. Államférfiak, tudósok, peda
gógusok, költők, festők, zenészek 
nagy pályát futottak be s egyik
másik géniusza Európa határain túl 
is örök emléket hagyott hazájának 
és szülőföldjének.

A kiválók egyikéhez kell számí
tanunk azt a fiatal operaénekest, ki 
most bontja szárnyait s fölfelé tö
rekszik az állandó siker határához. 

különbség nélkül az egész la
kosságát meghívta.

Hurton Márton a községi 
biró elnöklete alatt tartott 
gyűlésen már előre tiltakozott 
a tűzoltó egyesület megalakí
tása ellen azzal, hogy Monos
toron mindenki tűzoltó.

A többség azonban a tűz
oltó egyesület megalakulása 
mellett volt. A botrány akkor 
robbant ki, amikor az előadó 
Szép Sándor oki. jegyző köz
ségi írnok bejelentette, hogy 
a parancsnoki állásra Major 
Sándor kántortanitó és ő van 
jelölve.

Ekkor Hurton Márton a 
kántortanitó felé mulatva s 
ököllel fenyegetve durva han- 

■ gon kiabálta, „ez a szemét 
j ember", „ez a rongyember" s 
hasonló kifejezések áradatát 

, használta.
Major Sándor kántortanitó, 

' habár a többség mellette volt, 
I a község békéje érdekében 
| visszalépett.

Major Sándor feltűnően dur- 
! va becsületsértésért feljelen
tette Hurton Mártont, akit a 
bajai kir. járásbíróság meg is 
büntetett 200 pengőre és a 
költségek viselésére kötelezte. 

! Az ítélet még nem jogerős.

Kishonthy Józsefről van szó. Már 
néhányszor hallottuk Baján éne
kelni. Ismerjük a rádió énekeseinek 
műsorából is. Tudjuk róla, hogy 
itthon jóakarói és pártfogói biztat 
ták, hogy tanuljon és fejlessze hang
ját. Előbb Németh Ignác k a r mester 
keze alá került, majd a fővárosban 
Makkai tanár irányította és oktatta 
az operai éneklés művészetére. Az 
a Makkai, ki mestere volt Alpár 
Gittának, Pataki Kálmánnak, Sebő 

Miklósnak és más hírneves éneke 
seknek és énekesnőknek. Egy évi 
vidéki gyakorlat után a Kiiáiy Szán
hájhoz került, utóbb a Városi Szín- 
ház szerződtette. Itt észrevehető elő
menetelbe részesül, múlt hónapban 
Toscában lépett fel mint Spoletta 
Lauri Volpival és Németh Máriával, 
e hónapban a Pillangó kisasszony 
Guruját énekelte, ugyanakkor mi
kor Teikó Kiwa a világhírű japán 
énekesnő játszotta a főszerepet.

Most, hogy kedden az Uránia 
filmszínházban hallottuk a fiatal am
biciózus énekest, tneg kell vallanunk, 
hogy az a remény, melyet elejétől 
tehetségéhez fűztünk, teljesülni fog 
Hajlékony, üde, behízelgő, lírai te
norja van, eléggé csiszolt hanggal 
bánni is tud vele, mélyebb fekvés
ben simuló, felsőbb tónusában pe
dig csengő, erőteljes és kitartó. 
Alakjára, megjelenésében is rokon
szenves az énekes előadási modora 
kellemes. Ezt a tényt leginkább 
operaáriái után állapítjuk meg. Úgy 
a Tosca mint főleg a Parasztbecsü
let (Búcsú az anyától) előadott ári
ái méltatásunkat igazplják. Bár a 
dalok is mint : „Sötét a Volga", 
„Anyám szive", ,,Szabadkai udva
ron'*  nemcsak tettszetősek és hatá
sosak, de kellő rutinra is vallanak 
és magasabb illúziót is kellenek, — 
de azért mi a művész operai tudá 
sál többre becsüljük és őszintén 
szólva művészi szempontból karak
teréhez jobban illőnek és bensőb
ben simulóbbnak tarjuk. Úgy sze- 
retnők, ha a mi kedves földink ezt 
az irányt szívósan és hathatósan 
kultiválná. Igaz, hogy a sláger dal
lamok és a könnyebb metódutn 
művészet ma nagyon divatos, nép
szerű és talán jövedelmező is, de 
azért a nemesebb műfajú magasabb 
technikájú operamüvészet fensége
sebb és örökbecsübb. Kishonthy 
pedig erre termett. Minden képes
séget és kvalitást ráruházott e te
kintetben a természet.

Ahogy ismerjük buzgóságát, ki
tartását és ambicióját, úgy véljük, 
hogy nem tart soká és városunk 
fiának a nevét a legnagyobb ének
művészek sorában fogjuk dicsőít
hetni.

Dévény Jenő zeneszerző, ki az

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert érát 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 járd órájával. 

Öra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |ár« térti és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brükánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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énekest zongorán kisérte ügyesen, ' 
szakértelemmel teljesítette feladatát, i 
Önállóan előadott számai is fejlett • 
technikára vallanak. rj.

HÍREK.
Bajai icisnaptár.

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

Május 1-én délelőtt fél 10 órakor 
rendes közgyűlés a vármegye
házán.

Május 3-án délelőtt 11 órakor a 
tanítóképző hősi emlékének 
avatási ünnepélye az intéze-t 
ben.

Május 7-én délelőtt 11 órakor köz
igazgatási bizottsági ülés a vá
rosházán.

Május 9 én délután 3 órakor pénz
ügyi és jogügyi bizottsági ülés 
a városházán.

Május 13 án délután 3 órakor kis
gyülés a városházán.

Május 14 én délután 3 órakor a 
zárószámadás közgyűlése a vá
rosházán.

— Májusi ájtatosságok a bajai 
templomokban. A bajai plébániák 
templomaiban csütörtökön és pén
teken kezdődnek a májusi lilániák. 
A ferencieknél és a belvárosi temp
lomban délután 6 órakor, a kiscsá 
\olyi, józsefvárosi, szentjánosi lemp-

28-án 29-én
2 napig

A tavaszi szezon nagy 
meglepetése I

Kishonthy József
tanorista, a rádió kitűnő 
énekese, a budapesti Vá

rosi Színház tagja

személyes fellépése

Filmmüsorunk :

Egy görbe 
éjszaka

Kitűnő bohózat 10 felv.

Délután éj este rendes moll 
helyárak 

Sielvények érvényesek.

Székelési zavarok, 
puffadtság, félelemérzés, bódultság, 
migrén és általános rosszullét ese
tén a rendkívül enyhén ható tér 
mészetes „Ferenc József**  keserü- 
viz a gyomor és a bélcsalorna tar 
talmát gyorsan kiüríti, a bélmirigyek 
működését élénkíti, a vérkeringést 
előmozdítja s tarlós megkönnyebbü
lést szerez. Gyomor és bélspecia
listák a Ferenc József vizet, ugy 
férfiaknál, mint nőknél es gyerme
keknél teljes eredménnyel alkalmaz
zák.

lomokban délután 5 órakor, a szent 
istváni plébánia templomban este 7 
órakor lesznek az ájtatosságok.

— A tanfelügyelői hivatal át
helyezése. A kir. tanfelügyelői hi
vatal a Tóth Kálmán szülőházának 
udvari mellékhelyiségéből a mai 
nap folyamán a Bajai Takarékpénz
tár palotájába költözött át, ahol az 
első emelet három szobáját foglalja 
el. /X hivatalos órákat ma már ott 
tartották. Hivatalos órák 8 — 13-ig.

— Tilos május 1-én ez utcai 
csoportosulás. A rendőrhatóság 
figyelmezteti a város közönségét, 
hogy május 1 én az úgynevezett 
néma tüntető sétáktól, utcai csopor
tosulásoktól tartózkodjék, mert az 
ilyen, a szélsőséges eleinek rendbon
tó törekvéseinek kedvező tüntető 
sétákat, meg nem engedett csopor
tosulásnak minősiti és karhata

I

Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Halálos 
játék

Izgalmas dráma 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

fehér sas
(Indián vér.)

Izgalmas vadnyugati történet. 

lommal megakadályozza. A rend
bontókkal, valamint az ezen ren
delkezés ellen vétőkkel szemben a 
legerélyesebben fognak eljárni.

— Vaskuton is kevesebb lesz 
a képviselöválasztó. Baja város 
központi választmánya tegnap déle
lőtt dr. Puskás Dezső h. polgármes
ter elnöklésével isméi ülést tartott, 
A központi választmány most fog
lalkozott a vaskuú választók szava
zólapjainak felülvizsgálásával. Előre
láthatólag Vaskuton is nagyobb lesz 
a választók számarányának csökke
nése, de az eredményt számokban 
még nem közölhetjük mert sok 
számláló lapot hiánypótlás végett 
visszaküldött a központi választ
mány.

— A SZÓvethOimi minden szép
ségét tönkreteheti hibás varrással, 
minek oka a csúnya szinü és hibá
san sodrott fonál. Vegyen Torpedó 
varrófonalat, akkor nem kell bősz- 
szankodnia.

-— Akinek gyakran fáj a gyom
ra, bélmüködése renyhe, mája duz
zadt, emésztése gyengült, nyelve 
fehéressárga, étvágya megcsappant, 
annak a természetes „Ferenc József**  
keserüviz csakhamar szabályozza a 
székletétét, rendbehozza az emész
tést, élénkíti a vérkeringést és jó 
közérzetet teremt.

Fizessen elő
a BÍUffi-BÁCSKáSA.

BAJA-BÁCSKAI 
KÖZMŰVELŐDÉSI 

EGYESÜLET HI^EI:
A Baja-Bácskai Közművelődési 

Egyesület május hó 1 ével Arany 
Jáncs u. 2 sz. 1 emelet alá tette át 
irodáját (volt egységes-párti iroda), 
hol a tágas termekben megkezdi a 
muzeum és népkönyvtár anyagának 
összehordását.

Ezúton kéri az. Egyesület veze|ő- 
sége Bácska közönségét, hogy a 
muzeum részére fellelhető anyagot 
tud, azt az Egyesülettel közölni szí
veskedjék.

A 157.780|1935. VII. s. sz. a. 
belügyminiszterileg jóváhagyott alap
szabályaink 19. §-a intézkedik a 

i múzeumi szakosztályról, amelynek 
: hivatása a bácskai kulturdokumen- 
I tumok gyűjtése, őrzése, rendezése, 
! a bácskai muzeum felállításának 
I előkészítése. Ezen régóhajtott kul- 
j turszerv előkészítésének az ideje 
j valóban elérkezett, mert már a 

szekszárdi muzeum Vosinszky ut
ján, a szegedi Móra Ferenc utján 
úgyis sok régészeti kincset kivitt a 
Bácskából, a néprajzi anyag meg 
naptól napra jobban kallódik.

A Baja-Bácskai Közművelődési 
Egyesület múzeumi szakosztályában 
tömörült lelkes szakemberek kérelme 
a bácskai társadalom vezető egyéni
ségeihez az, hogy egyszer és min
denkorra 3 Pengőn kezdődő ösz- 
szeggel tehetségükhöz képest segít
sék elő a bácskai muzeum íelállitá-

sát és leiéleikkel vagy adományaik
kal gyarapítsák vagyonát.

A Baja-Bácskai Közművelődési 
Egyesület a befolyó összegeket szak
szerű berendezésre, gyűjtéste es he
lyiség bérlésre hasznába fel és hir- 
lapilag nyugtázza.

Mivel az adományozók a Bácska 
lelkét mentik at kultur gondolkozá
sukkal az utókornak, nevüket em
léktáblán megörökítjük.

A muzeum szakosztály tagjai ne
vében

dr. Gondán Felicián s. k. 
elnök.

Árverési hirdetmény.
Alulírott csődtömeggondnok a 

szekszárdi kir. tői vényszék bajai 
kirendeltsége mint csődbitóság Cs. 
11931j51 —1934. szu. végzésé alap
ján közhírré teszem, hogy közadós 
Eckert Vidor János lörv. jogutóda 
özv. Eckert Vidorné, újból férjezett 
Molnár Béláné csődtömegéhez tar
tozó részben kétes, részben jelen
leg behajthatatlannak látszó követe
léseket 2200 P. értékben 1936. má
jus ho 1 én, d. e. 9 órakor Baja, 
Mátyás kiraly-tér 4 sz. a. a járás
bíróság árverési termében, ajtó 28., 
bírósági végrehajtó közbenjöitével 
a legtöbbel igéiének készpénzfize
tés ellenében el fogom adni.

Az árverési vevő tartozik a véte
lárat a kincstári vételi illetékkel 
együtt kezemhez nyomban kifizetni.

A csődtömeget az elárverezett 
követelések behajthatóságáért sem
miféle szavatosság nem terheli.

Az árverésre kerülő követelések 
kimutatása alulírott csődtömeggond 
nők irodájában, Haynald-u. 19, vagy 
Batkay J zsef kir. bir. végrehajtó 
irodájában d. u. 1—3 ig megtekint
hetők.

Baja, 1936. április 20
Dr. Fischl Ferenc

ügyvéd, csödlömeggot ionok.

I.aptulajdonoN :
Or. IÍNUV LtMtL

Hereföld
azonnal kiadó, a Hulla
házon túl, a vasútvona
lon innen.

Érdeklődni lehet Ottenthál 
Mihály tulajdonosnál Kálmán 
király-utca 10. szám alatt.
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menetrend érvényes 1936. április

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 ir .?• Bácsbokod vasutállomás érk
A

1425

3 ?25 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasutállomás 13«

16 800 Gara községháza 13«

24 820 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasutállomás 1315

28 835 Nagybaracska piactér 13°5

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225
48 925 y

érk. Mohács dudapart ; d. 12'5

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSATALJA 70.

NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

m 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
ültökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEG1UTÁNY0SABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut é> Tártagjac-eT‘Xéí6o:
A Máv. menetrend:

B

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 . 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bálaszék, 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

73 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

76 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 48 Gara

78 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 “I 01 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

bhromatnH Rajra nek Goldbcrger köorwromdáiáb®” Baja,

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között. Saját termelésű tűzifa:

2 éves 
vágású

h száraz

akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

Házhoz szállítva száraz aprított akácfa 
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
falermelők és tűzifanagykereskedők

Telefon : 
tűzifa telep 195.

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

IJEglf E r Szenkereikedelmi 
lf C K I 3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és c unaparlí rak
ta runkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglutu fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 
ápr. 27-tól május 4-ig

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek * Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


