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ELŐFIZETÉSI ARAK:

A francia kommunizmus 
előretörése.

A francia parlamentben 82 
kommunista képviselő ül. Nem 
nagy szám ez az összes kép
viselők 614 főnyi létszámához 
képest; de ha igaz az a köz
ismert közmondás, hogy Páris 
jelenti Franciaországot, akkor 
már egészen másként fest a 
dolog. Ebből a 82 kommunis
ta képviselőből ugyanis 32-őt 
Parisban választottak meg. Pá
ris a francia parlamentbe 60 
képviselőt küld ; ebből a 60- 
ból 32 kommunista ; Páris te
hát nagyobb felében kommu
nista gondolkodású.

Ha már most igaz a tétel, 
hogy Páris Franciaországot je
lenti, akkor lehetetlen aggoda
lom nélkül elmenni a francia 
kommunista gondolat nagy elő- 
törése mellett. Szerencsére azt 
a közmondást, hogy Páris Fran
ciaországot jelenti, inkább csak 
kulturális és gazdasági értelem
ben kell érteni, mintsem poli
tikai vonatkozásban.

Politikailag ugyanis a fran
cia parlamentben nem lehet 
tulkomolyan venni, mert Fran
ciaországban a hatalom a ka
tonai kamarilla kezében van. 
Az igazi ura Franciaországnak 
a francia vezérkar főnöke.

A francia katonai kamarilla, 
addig amig a parlament meg
szavazza a katonai költségve
tést, nem törődik a parlament
ben lezajló béka-egér harcok
kal. Az orosz katonai szövet
ségre való tekintettel talán 
nem is fog semmit sem tenni 
a kommunizmus megerősödése 
ellen — mindaddig, amig a 
kommunizmus a hadsereg so
raiba, főként a hivatásos ka
tonák közé be nem férkőzik.

Nem elhanyagolható ténye
ző a Blum Leó elnöklete alatt 
álló szociáldemokrata párt 
rendkívüli — az ország legna
gyobb pártjává való — meg
növekedése sem. Ennek a 
ténynek különösen az emeli a 
jelentőségét, hogy a köztársa
sági elnök ebből a pártból 
fogja a miniszterelnököt kije
lölni. A szocialista miniszter

elnöktől mi magyarok nem sok 
jót várhatunk, mert épen Blum 
Leó volt az, akit gróf Bethlen 
István, miniszterelnök korában 
— egyszerűen nem is fogadott 
s ma csak Blum León múlik, 
hogy ki legyen Franciaország 
miniszterelnöke.

Gróf Bethlen István nem 
volt szerencsés aktív minisz
terelnök korában a francia 
kérdésben, de nem volt sze
rencsés az idén a német kér
désben sem, amikor a német 
nemzeti szocialista választót 
választási baromnak nevezte.

Itt egy percre álljunk meg 
Hitlernél. A katonamentes őv 
katonai megszállásának egyik 
indokául a francia balszárny, 
a kommunizmus megerősödé
sét hirdette, mint az orosz 
kapcsolatok szükségképi követ
kezményét.

Bámulatos milyen rövid idő 
igazolta Hitler külpolitikai tájé
kozottságát.

Ami már most a francia 
kommunizmus további meg
erősödését jelenti, nagyon va
lószínű, hogy Páris mint kul- 
turgócpont bűvkörébe vonja 
előbb utóbb a hadsereget s az 
a fölényes biztonság, mely a 
francia katonai kamarillát jel
lemzi, előbb-utóbb semmivé 
válik.

Ismert tény, hogy úgy a fas
izmust, mint a német nemzeti 
szocializmust a kommunizmus 
közvetlen veszedelme hozta 
létre.

Nagyon könnyen lehet, hogy 
a francia katonai kamarilla is 
megunja a parlamenti béka
egér harcot és a szélső jobb 
oldali pártok uralmát fogja 
biztosítani — valami speciális 
francia lelkiségnek megfelelő 
politikai alakban.

Franciaország annyira kato
nai állam, hogy az uj francia 
korszellem képviselője csak 
katonai körökből emelkedhe- 
tik ki. A francia Hitler, vagy 
Mussolini megjelenésére aligha 
kell már sokáig várnunk.

A francia kommunizmus ezen 

történelemformáló erejének 
gyengülését csak egy esetben 
remélhetjük ; ha az orosz kom
munizmus vészit internaciona- 
lis jellegéből s átszinesedik 
nemzetiszinü nacionalizmussá 
s felveszi a polgári jogrend 
formáit.

Egy bizonyos ; a titkos vá- ' 
lasztójog olyan koefficiens, a |

Addü-Abeba az olaszoké.
Badoglió elöhadai tegnap délután 4 órakor 
bevonultak az abesszin fővárosba.

Mussolini: Abesszínia Olaszországé.
Az. olasz, csapatok tegnap délután

4 órakor, az ottani időszámítás sze- 
| rint bevonultak az abesszin fővá

rosba. Elsőnek Bottai római kor- 
| mányzó vonult be a Sabauda had- 
| osztály élén. A főváros megszállása 
i egy óra alatt zajlott le.

Mussolini a capitóliumi harang 
zúgása közben kijelentette, hogy 
Abesszínia Olaszországé és a há
ború véget ért; a béke helyreállt.

Angol körökben elterjedt hírek

Id. Willmann János 
közgyűlési beszéde.

..Kormányelnökünk és hűséges munkatársai rövid idő alatt 
páratlan népszerűségre tettek szert egész vármegyénkben".

Méltóságos Elnök Ur I 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Az előttpm történt felszólalások 
meggyőzően és frappánsan ecsetel
ték azokat a tényezőket, amelyek 
alapján a mai, mondhatnám fundá- 
lis restaurációt megejtettük, — nincs 
mit hozzátennem és hogy mégis fel 
szólalok, engedelmükkel avval iga
zolom, miszerint néhol olyan ten 
denciósan beállított hírek jelentek 
meg, mintha újonnan megválasztott 
tisztviselőinket nem közönségünk 
bizalma, hanem a pártpolitika szem
lélte volna ki. Minthogy ez a való
ságtól eltérő beállítás, a mi szorgos 
hivatásunk és kötelességünk teljesí
tésének a lekicsinylése, azért azokat 
visszautasítva, szabadjon a bácskai 
közfelfogás hü lefényképezéséül a 
következőket előadnom :

Mi, v. Bajsai Ernőt azért válasz

mély tág teret biztosit a kom
munizmus számára s ma van 
olyan ügyes a kommunizmus, 
hogy könnyen bújik különféle 
tetszetős jelszavek mögé s hogy 
kijátsza a törvényt, mely gá
tat szab érvényesülésének.

És bizonyos az is, hogy a 
francia kommunizmus Európa- 
szerte reakciót fog kiváltani.

szerint az Olaszország elleni meg
torlások fenntartásáról többé szó 
sem lehet. A tények elkerülhetet
lenné teszik az angol kormány po
litikájának irányváltozását és Eden- 
nek, miután politikája teljesen ku
darcot vallott, le kell mondania.

Több angol lap szerint Anglia 
első kötelessége, hogy visszaállítsa 
Olaszországgal a jóviszonyt, mert 
semmi értelme sincs a megtorlások 
további fenntartásának.

toltuk meg törvényhatóságunk első 
tisztviselőjéül és működése elé azért 
tekintünk szeretettel, mert az, aki 
hazánkat és bennünket sokunkkal 
és fiainkkal együtt vitézül védett a 
harctéren, életüket és egészségüket 
kockára téve; aki a bácskai kereszt
vizet a 23 as bakák analesei szerint 
Sabácon kapta; az, aki itthon, mint 
kebelbeli tisztviselőnk, mint nemzeti 
miniszterünk bizalmasa és mint be
helyettesített főliszlviselőnk tudásá
val, lebilincselő modorával, őszinte 
és becsületes szándékával, ami te
kintetéből és tetteiből kiáradt : azt 
az általános meggyőződést keltette, 
hogy ügyeinket a frontharcosok kö
rében általánosan megnyilvánuló bé- 
keszeretetével és békekészségével 
fogja igazságosan, részrehajlás nél
kül és megnyugtatóan irányítani és 
vezetni ;



iMj6. május 7

TAVASZRA Harisnyát 
Retiküit

Nyakkendőt Rövidárut Coinbinét-nadrágut
Keztyiit RilNÜARRT Hálöinget

divatcsarnokból Baja. — Tel. 113.

mi Zsigmond Jánost azért válasz
tottuk meg főjegyzőnkké, mert ő, 
mint békebeli főszolgabica.ik, légin 
kább hivatott a Trianon utáni har 
cot visszavezetni a korrek1, meg 
értő, a nyomorúságból és megaláz
tatásból kivezető elhatározásokhoz ;

mi azért választottuk meg Ar 
nóthy Sándort politikamentesen, mert 
univerzális jogtudása és szociális ér
zéke öt különösen pred-'ztinálja ár 
váink ügyeinek vitel; rt, gondozá
sára és életképes honpolgárok fel 
nevelésére ;

mi dr. Vojnits Lászlót azért vá
lasztottuk minden befolyástól men
tesen másodfőjegyzönkké, mert ki
tüntetéses közigazgatási vizsgái ré
vén vármegyénk egyik büszkesége 
és mert bizton reméljük, hogy Isten
ben boldogult, de szeretetben még 
mindig köztünk élő Edesatyjának 
népszerűségét örökölni fogja érde
mei révén ;

mi azért választottuk meg Lantos 
és Péterfia urakat főszolgabiránkul, 
mert ritka alapos felkészültségükkel 
és higgadt jogszolgáltatásukkal még 
Leinweber György és Gulwein Fü- 
löp korukban erre az állásra teljes 
mértékben érdemesek voltak és mi 
csak egy régi tartozásunkat róttuk 
le ezzel ;

mi dr. Szalay Tibort azért válasz
tottuk meg a központi járás főszol
gabírójául, mert mint az alkotó és 
egészségesen dolgozó reformnemze
déknek tipikus személyesitője, arra- 
valóságánál fogva már is spirituS 
rerumnak mutatkozik, aki apáitól 
öröklött szigorú korrektsége, határ
talan szorgalma és szellemi kiváló
ságánál fogva megyeszerte népszerű 
és nemcsak arra hivatott, hogy ezt 
az állást, amelybe most őt beválasz
tottuk fogja becsülettel betölteni, 
hanem egész, vármegyénkre még 
dicső fényt fog árasztani, amit sok 
bácskai hozzá hasonlótól azelőtt 
megvontak ;

dr. Latinovits és dr. Karvázy ura
kat a munkaképességtől és munka
készségtől duzzadó, Ízig-vérig bács
kai földijeinket azért választottuk 
meg befolyásmentesen, mert bölcső
jüktől kezdve, mint a mai napig az 
anyatejjel és nevelésükkel magukba- 
szivták azt a nekünk tetsző tételt, 

hogy a termelőnek és tisztviselőnek 
egymásrautaltsága az egybeforradá- 
suknak a követelménye.

Amikor mindezeket a mindenki 
által tudott tényeket a valóságnak 
és az igazságnak megfelelően leszö
gezzük : nem mehetünk el szó nél 
kül azon tény előtt sem. hogy ezt 
a szabad és szivünkből fakadt vá 
lasztást csak az örvendetesen bekö
vetkezett rendszerváltozásnak kö
szönhetjük, amely a vármegyék ab
lakait tágabbakra vágatta ki, — ami, 
ha be nem következik, szivünk és 
meggyőződésünk szándéka be nem 
vonulhatott volna, de ezek az uj 
tisztviselőink sem fértek volna be 
ra]ta. Ezért hálával és elismeréssel 
gondolunk mindazokra, akik büsz
kén installált főispánunk mellé ezt 
a derék és nemes tisztikart megvá
lasztanunk engedték, de nemcsak a 
törvényhatóság érzi ezt ár. hanem 
ezen a réven kormányelnökünk és 
hűséges munkatársai rövid idő al lt 
páratlan népszerűségre teltek szert 
egész vármegyénkben.

Ebben nagyrésze van a mi köz 
becsülésben álló Főispánunk Őrnél 
lóságának, aki rövid idő alatt meg 
mutatta, hogy ügyeinket miként le
het a legrövidebb idő alatt hozzá
értéssel, jóindulattal, fáradtságot nem 
kímélő módon, ideien! és odafent 
eredményre vezetni, úgyhogy nyu 
godt lelkiismerettel mondhatom va
lamennyiünk nevében, hogy Főispá
nunk nemcsak közülünk és közénk 
való, hanem szeretetünkre méltó; 
amit most megválasztott tisztviselő
inkről ugyancsak ilyen rövid idő 
alatt szeretnék elmondani : ezt kí
vánom !

Ha meggondoljuk, hogy mindez 
a tüneményszeríi esemény akként 
zajlott le, hogy a mi törvényható
ságunk nagy zöme sziklaszilárdan 
kitartott a 15 éven keresztül han
goztatott és kérve-követelt gazda
sági és politikai elgondolása mellett 
és egy tapodtat sem lépett arra az 
útra, amelyet korifeusok táboraik
tól elszakadva a kriptához vezető 
nek nem ismerték fel, és ha meg
gondoljuk, hogy egész gazdasági 
életünk hatványozottan megjavult, 
ill. e biztos rombolásból kivezető
dött azóta, hogy az általam itt han- 

| goztatott és követelt minőségi ter- 
' melésre áttérvén, külföldi piacokról 

gondoskodtak és ha meggondoljuk 
végül, [hogy kormányelnökünk az. 
olaszok iránt legutóbb Genfben ta
núsított szótartó állásfoglalásával, az 
osztrákokkal a legbensőségesebb 
viszony megteremtésével, a lengye
lekkel évszázados barátságuknak a 
szomszédosságr? való törekvésig 
történt fejlesztésével, főleg pedig a 
uémet orientáció priorságának kö
vetkezmény eképen a minden ma
gyar és Európa által óhajtott béke 
utjának zseniális kijelölésével kül
politikai rátermettségének olyan ki
váló tanujelét adta, hogy még az 
angolok is immár erre a modern 
útra ráterelték békeszerüket : akkor 
magunkba kell szállnunk és el kell 
ismernünk, hogyha egy 67 milliós 
nemzetnek 99 százalékos őszinte 
összefogására van szükség, hogy is
mét számottevő legyen, akkor egy 

'tizedannyi nemzetnek el kell pusz
tulnia két táborban.

Be kell látnunk, hogy nagyon ke
vesen vagyunk és politikai katekiz
musunkat ujiá kell alakítanunk: 
mindent meg kell tennünk, mindent

Budapesten 8-án, pénteten déieiött 
nyitják meg a Nemzetközi Vásárt 

Statisztikai adatok a vásár fejlődéséről és gazdaságáról.
(Budapesti

Érdekes és figyelemreméltó ada
tokkal teljes jelentést terjesztett a 
vásárt rendező nagybizottság elé 
Hallóssy István, a Budapesti Nem
zetközi Vásár ügyvezető igazgatója. 
A jelentés megállapítja a minden 
eddiginél nagyobb érdeklődést úgy 
a kiállítók, mint a látogatók részé
ről és rávilágít arra, hogy ennek 
az érdeklődésnek okai a gazdasági 
élet javulásában való hit és egy tu
dat alatti optimizmus, amely a gaz
dasági életet áthatja. De oka en
nek az is, hogy a vásár rendező
sége, amely eddig a Budapesti Ke 
reskedelmi és Iparkamarából, vala
mint a Gyáriparosok Országos Szö
vetségéből álló, most Szendy Ká
roly polgármester bekapcsolódásá
val Budapest Székesfőváros közön
ségével is bővült.

| fel kell áldoznunk, térdreborulva 
kell imádkoznunk a turáni átok, a 
személyeskedő széthúzás kioperálá- 

; lására.
Be kell látnunk, hogy megint tör

ténelmi időket élünk, óhajtva és 
! remélve azonban a tiz évvel ezelőtti 

trianoni hináros mocsarakból kive
zető időket : be kell látnunk, hogy 
ma minden országot, tehát a mi 
kis csonka országunkat is csak egy 
erőskezü, nemzeti öncélú kormány 
mentheti meg és tarthatja fenn és 
mindent veszélyeztet egy kormány
ra törekvő hétfejü konglomerát ; be 
kell látnunk, hogy ezelőtt alkotmá
nyosan egyenkint és összesen tönk
remehettünk volna, amit a kiseg- 
zisztencia barát és agrárérzékü kor
mányunk azáltal, hogy a hálás ma
gyar föld varázserejének hódol és 
átérzi a földből lettünk, földből élünk 
és földdé leszünk isteni szózatát, 
— megakadályozott: és ha mindezt 
beláttuk, akkor férfiasat) azt is el 
kell ismernünk, hogy nem szabad 
Gömbös Gyula politikáját gyengí
tenünk, hanem a nagy nemzetek 
példáját 100 százalékosan kell egy 
szívvel lélekkel összefognunk. 

tudósitónktól.)
| Az igazgatói jelentés statisztikai 

adatai tisztán világítják meg a vá
sár fejlődését és gazdaságát. A je 
lentkezett cégek száma közel 1800 
(tavaly 1450). A vásár területe 
130.000 négyzetméter (tavaly 100 000 
négyzetméter), a vásár legerősebb 
szakcsoportjai közül a vas-, gép- és 
elektromosipar 6000, a bútoripar 
5000, a textilipar 4000, az élelmi
szeripar 2500, a kisipar és háziipar 
ugyancsak 2500 négyzetméter terü
letet foglal el. A legnagyobb gond
dal ügyelnek arra, hogy a vásár ér
dekes, látványos és vonzó legyen. 
Még több csarnokot és még több 
papillont építettek mint a múlt évek
ben, egyes szakmák- és csoportok 
egész utcákat, egész tereket kaptak. 
A szakmai főcsoportok a már fen
tebb említetteken kívül a követke-

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznek 

Erzsébet kiralyné-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 érájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jéró férfi és nél karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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zők : kézműipari remekek, házi- és 
iparművészet, idegenforgalmi anyag, 
kerámia- és üvegipar, a tudomány 
a magyar ipar szolgálatában, az uj 
találmányok, a légvédelem, a teher
autók, külföldi államok és a magyar 
közintézmények csoportjai.

Nemcsupán területében és kialli 
tóinak szánjában növekedett meg 
hatalmasan a vásár, jóval több lá
togatója is lesz mint tavaly, mert 
már eddig is mintegy 30 százalék
kal több vásárigazolvány kelt el 
mint a múlt évben, amikor 700 000 en 
felül volt a látogatók száma. De 
bármennyien jöjjenek is külföldről 
meg a vidékről, olcsó és hibátlan 
ellátásban ezúttal sem lesz hány. 
Hiszen Szendy Károly polgármes
ter a legutóbbi rádióelőadásában 
maga állapította meg, hogy . Buda
pesten ma mindenki * vasárra ké 
szül és mindenki azon dolgozik, 
hogy a vasár sikerét fokozza". De 
nemcsak a vásár sikeréért dolgozik 
Budapesten mindenki, hanem Buda 
pest népe egységes a vendégvárás 
izgalmában is. A vásári pénteken, 
május 8 án délelőtt ünnepélyes ke
retek között nyitják meg.

— A migrén és az idegesség 
azon esetei, amelynek a gyomor- és 
bélmüködés zavaraiból erednek, 
gyakran már egy pohár természe
tes „Ferenc József" keserüviz hasz
nálata által is megszűnnek.

URÁNIA
«e==< x «===« y~^a

Május 6-án
Május 7-én

Budapesttel egyikben 
mutatjuk be

Harry Baus1 és 
és PierreBlanchar

A 
szerelem 

orvosa
A legszebb francia film 10 f.

Ezenkívül :

A nagyherceg 
pénze

Szenzációs vígjáték 10 felv.

Híradó.

Ha fáradt és izgatott, 
ha a hasban feszülés érzése kínoz
za és gyakori félelemérzetben szen
ved akkor igyék reggelenként éh
gyomorra egy pohár természetes 
„Ferenc József**  keserüvizet, rn- rt I 
ez megszünteti az emésztési zava
rok okait, csökkenti a mérges bél- 
gázfejlődést s elhárítja a vértr.dulá 
sokat. Az emésztőszervek bántal- 
mainak több orvostanára elismeri, 
hogy olyan tüneteknél, melyeket a 
bélben keletkező mérgek okoznak, 1 
a Ferenc József víz kítíín öen be
válik.

HÍREK.
Bajai kisnapt^r.

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 

Május 10-én délután 4 órakor a
Mészáros Lázár cserkész csapat 
műsoros előadása a városi pol
gári fiúiskolában.
a városházán.

Május 13-án délután 3 órakor kis- 
gyülés a városházán.

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

— Közigazgatási bizottsági ülés 
a Városnál. Baja város közigazga
tási bizottsága holnap, csütörtökön 
délelőtt 11 órakor tartja májusi ülé
sét a városházán.

— Választmányi ülés. A Felső 
városi Olvasókör nagyszabású ma
jális rendezésére készül. Ezirányban 
pénteken, 8 án este Teész Imre 
plébános körelnök vezetésével ülé 
sezik az Olvasókör választmánya.

— Doktorrá avatás. Ispánovics 
Alajos dr. ciszterci rendi gimnázi
umi tanárt, Ispánovics István az 
ismert nevű bajai kelmefeső fiát 
Budapesten a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen doktorrá avatták.

— Éles IdvÉszet. A rendőrség 
közhírré teszi, hogy az április 28 án 
közzétett s május 7 és 8-ra hirde- 
tett éles lövészetet május 6 án és 
7-én tartják meg.

— Kinek a fájlt lopták el 1 Áp 
rilis 6-án a Rókóczi utcán 10 akác 
hasábot hagyott el két ismeretlen 
egyén. A fa valószínűleg jogtalan 
utón került birtokukba. A rendőr
ség felhívja a fa tulajdonosát s azo
kat, akik esetleg etre vonatkozólag 
valami adattal i endelkeznek jelent
kezzenek az 50. sz. helyiségben.

— Aszines fehérnemű megvár 
rása fontos dolog, mert ha az a hi
bás, értéktelen holmit készítettünk. 
Torpedó varrófonállal dolgozunk, 
az hibátlan, szép és színei is töké 
letesek.

—- A borotai helypénzszedésl 
jog. Az idei évre Borota község a 
piaci helypénzszedési jogot 138 pen
gőért bérbeadla.

- Leszedték az ablakát. G«u- 
czer Istvánná Szentgyörgy utca 12. 
számú lakos, ma délelőtt jelentést 
tett a rendőrségen, hogy az éjszaka 
folyamán ismeretlen tettesek házá
nak ulc-ii ablakát felfeszitetlék és 
elvitték. A rendőrség a nyomozást 
megindította.

— A bácsalmási kórháxfütés. 
Bácsalmás község képviselő testü
leté határozatot hozott, hogy a köz
ségi járványkórbázat kazánrendszert 
fűtéssel látja el. A kazán beszere
lést lényegesen drágább ugyan, mint 
a kályháké, azonban fűtésénél je
lentékeny költségmegtakarítást érnek 
el, mert barnaszenet lehet a fűtésé
nél ha szn álni.

| —■ A Faust szombati előadása
elmarad. Lehotai Árpád a Nemzeti 
Színház művésze kedden délelőtt

• sürgönyt küldött, hogy váratlanul az 
: Áp rilis bemutatójába kapott szere

pet a Nemzeti Színházban s igy a 
; szereplését a Faustban későbbre 

kell halasztania.
— Nyugdíjazás. dárs Sebestyén 

felsőszenti váni rendőr május 1-vel 
nyugalomba vonult. Évi nyugdija 
391 pengő. — Özv. Szénás! István- 
nét, a katymári Írnok özvegyének 
nyugdiját havi 91 pengőben állapí
tottak meg.

— Az Elektro cég villamosít 
Métételkén. Mátéfelke község kép 
viselőtestülete a községi épületeket 
villannyal látja eh A beszerelési 
munkálatokat 512 pengő vállalati 
összeggel az Eleklro-cég nyerte.

— Eladó ház. A Mátéházi-ucca 
2. számú sarokház, jómenetelü fű- 
szerüzletlel együtt, szabad kézből 
eladó. Érdeklődni ugyanott.

Laptulajdonos:

0 r. K N £ Z Y 4. E ül te L.

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

Érdeklődni lehet Ottent^ál Mihály tulajdonosnál Kálmán 
király-utca 10. szám alatt.

SPORT.
— Játszunk szövetségestül. .. 

A bajnokságtól visszalépett KAC a 
jövőben a szövetségen kívül akarja 
foglalkoztatni csapatát. Egy a Duna- 
vecsei SE állal felajánlott serlegért 
folyó kupaküzdelmekre máris meg
alakult az önálló alosztály és meg
ejtették a sorsolást is A kupaküz
delmekben az alábbi csapatok vesz
nek részt: Jánoshalmi TE, Bokodi 
SE, Kiskunhalasi AC, Kelebiai Mo- 
ve, Dunavecsei SE, Izsáki Előre SE, 
Soltvadkerti Turul SE, Dum földvári 
SE; tehát számszerint nyolc, a vég
óráit élő bajai alosztályénál több, 
— hogy sűrűbb e az már kérdés; 
közönségüket mindenesetre nem 
irigyeljük.

A Bajai Turul Sport Egylet 
ifcaiocsai kirándulása.

A Bujái Turul Sport Egylet va
sárnap. 10 én Kalocsán, az oltani 
profi csapattal tart barátságos mér
kőzést. Ez alkalommal a vezetőség 
szeretné, ha drukkerek minél na
gyobb számban kisérnék át a csa
patot. Utazás a legnagyobb és leg
kényelmesebb Mavart kocsin lesz 
lebonyolítva. Utazási költség oda- 
vissza, pályabelépővel együtt 3 — 
pengő. Indulás valószínűleg 1 óra 
után. (Pontos idő később lesz kö
zölve.) Tekintettel azon körülményre, 
hogy a kísérők csak korlátolt szám
ban mehetnek, igy az utazni szán
dékozók lehetőleg mihamarabb je
lentsék be utazási szándékukat. Je
lentkezni lehet Firányi Vidor egyes, 
főtitkárnál, pénzügyigazgalóság II. 
em. 6. Telefon: Baja 7.

ÍCDRSO
Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Cecil B. De Milíe
klasszikus filmalkotása

Cleopatra
a klasszikus ókor legendás 

szetelmi film 16 felv

A második film:

A hindu
lándzsás

A legnagyobb filmszenzáció 14 
felvonásba n.

Hir^ó.
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Autóbusz menetrend
Mohács - Bácsalmás között.

esetleges

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

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘f?- Bácsbokod vasútállomás érk 1425
1

3 ?25 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 8™ Gara községháza 1340
24 g20 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13>5
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. 124°
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1223
48 925

v
érk. Mohács dudapart j d. 12>5

Ezen 
járatok

7-től. 
de

menetrend érvényes 1936. április 
menetrendszerű pontossággal közlekednek,A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

JS=E3» <

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

“ NAGY VÁLASZTÉKBAN
es
3 
ca

Hódfarkú cserép 
Hornyait cserép 
Fával égetettmész

Portland cement « 
Üllőitől fehér cem. [í| 
Elszigetelő lemez á 

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ 

Qrünhu£é£Tö^a B A JA — Telefon 160.

A Máv. menetrend:

Nwmaénét Bdkaoek é* Goldberger

Érkezés
Honnan? Indulás Hová?óra pprc óra perc

*1 ! 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, SárbojJárd, 
Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 5 3i 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

Z4 20 Ujdombovár 14 21 Bálaszék, Ujdombovár

/6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

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

/8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

/8 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék. Sárbogárd,
Budapest

19 58 Ujdombová , Pécsi, 
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 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN ?^snzhér«k,men,es

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb,

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH és TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabd Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13,

If É ® T E C Szénkereikedelmi 
W E K I £3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
május 4-töl május 11-lg

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *.  Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

köW'WWOUMltiábsii Bal..


