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A kisantam belgrádi Ikonfferencii 
raais határozata.

Az a határozat, melyet a 
kisantant államok belgrádi 
konferenciáján hoztak, nagyon 
hasonlít egy elkopott, ócska 
gramofonlemez nyikorgó, ki
hagyó áriájához.

A dallamot mindenki ismeri: 
tiltakozik a békeszerződések 
minden változtatása ellen ; de 
van benne mégis egy kis nóvum, 
újság ; eddig ugyanis olyan me
reven ragaszkodtak a paris
környéki békék sérthetetlen
ségéhez, hogy még a revízió 
gondolata ellen is tiltakoztak: 
kijelentették, hogy semmiféle 
tárgyalásba, megbeszélésbe 
nem mennek bele, melynek 
célja a területi határok meg
változtatása.

Időközben azonban óriásit 
változott a világhelyzet ; Fran
ciaország elvesztette azt a vi
lághegemóniát, melyet az an
golok engedékenysége folytán 
szerzett. : különösen meggyön- 
gitette’ világpolitikai helyzetét 
a legutolsó választás, melyen 
maga a főváros : Paris nagyobb 
részben kommunista képvise
lőket választott.

Németország 
teljes 
Olaszország 
győzelmével 
birt politikai 
szert.

Egyszóval 
uszályhordozói átkerültek a 
napos oldalról — az árnyé
kosra.

Néprajzi, földrajzi tények 
hamisításával nem lehet so
káig operálni ; most már ki
derült, hogy az utódállamok 
hamis adatokkal vezették félre 
a győztes nagyhatalmakat ; ki
derült, hogy a hadikapitalfflnus 
a versaillesi és trianoni; •
ben, nem békét akar! t^reriy 
teni ; hanem örököáíé tévén a

béréi varinak az utalmon ; a 
nép pedig békét akar ; béke 
pedig a középeurópai kérdés 
igazságos rendezése nélkül te
remteni nem lehet ; Trianon 
revíziója — az európai béke 
feltétele.

Most már belátták a szerbek 
is, hogy a magyar törekvés 
a trianoni szerződés békés re
víziójára — kikerülhetetlen.

Most már a belgrádi hatá
rozatban nem zárják ki a re
víziót, csak egyet kötnek ki, 
hogy minden változtatást meg

kell . .lük tárgyalni és ki kell 
kérni a hozzájárulásukat.

Egyszóval ráhelyezkedtek a 
tárgyalások lehetőségének ru- 
gékony alapjaira.

Elérkeztünk hát a kedvező 
lélektani pillanathoz, amikor a 
békés revízió kérdése felvet
hető ; felvethető pedig nem
csak a mi életérdekeink szem
pontjából, hanem az utódálla
mok népeinek békés boldogu
lása érdekében is.

A. trianoni békebörtön aj
tajáról lehullott a lakat ; egy 
kis nyilas is látszik már ; ki 
kell nyitni az ajtót teljesen — 
minél hamarább.

Aloisi báré Olaszország nápssöwetségi 
megbízottja kivrauít a genfi! ülésteremből.

becsülése hozta dr. Marschall állam
titkárt is belső kapcsolatba az Egye
sülettel.

A nagyhatású beszéd után Len
gyel János tgyt -íiieti elnök az Egye
sület polgársága ír vében üdvözölte.

ökrész Illés lendületes beszédbet) 
Lantos Gyötgyöt, az újonnan meg; 
választott főszolgabi.ót kó-zóntöite 
fel, aki válaszában ígérte/hogy ed
digi közhivatali ni u Ifj ah ó z. HWén a 
reá bízott közhatalftíát‘ i^tl'/sSgoSáh7, 
de egyúttal méKőHyhsdh' is' fogja 
gyakorolni.

A bankett közönsége ige'n mele
gen tüntetett Lantod György fŐsZol- 
gabiró mellett.

Ven János talpraesett felszólalása 
utón ’ ''•'■lob

dr. Marschall Ferenc állam 
titkár emelkedett szólásra.

Felbzóla lá.sába n b a n g 1 y o < t^j,
hogy amikor a Keresztény Szp.ciá)if

visszanyerte 
súlyát ;nagyhatalmi

pedig Abesszin 
eddig sohasem 
hatalomra tett

Franciaország és

dűli szervezet amelv Abesszíniában 
fennáll, olasz. Következésképen 
tárgytalan minden olasz-abesszin 
viszályra vonatkozó tárgyaiig. Kény
telen vagyok távoltartani magamat 
minden e tárgyra vonatkozó tanács
kozástól, mondotta ’a^z ölasz fő meg 
bizott, ma jd'tí ! válás#' bevárása nélL 
kül kivonult a lélemből.

Edén ’'^íkr.'ácséinÖ'k1 kijeléntfelté, 
ho$yl,’á7? ÖlAsz'tfbé'Ssziri kérdés to
vábbra--is napirenden marad. A 
Jegközelehbi ülés elé várható izga- 
Iötrinínl tékinfenek.

Az olaszok fényes abessziniai 
győzelme alkalmából a népszövet
ségi körök és a nagyközönség, va
lamint a sajtó képviselőinek feszült 
érdeklődése mellett ült össze hétfőn 
délután 5 órakor a Népszövetség 
tanácsa, amelyen Edén angol kül
ügyminiszter elnökölt.

Aloisi báró Olaszország népszö
vetségi megbízottja is felszólalt.

— Van szerencsém kijelenteni, 
hogy az olasz küldöttség nem egvez 
hetik bele abba, hogy a tanácsa^z-. 
tálnál az állítólagos abesszin kikül
dött helyet foglalhasson. Az c^yé«;

dr. Marschall Ferenc államtitkári 
p Mággyill^si képviselőt

Egyesületbe,jött, ugy érezte,, hogy 
í|áza jött. Zámbó Béla Íe]szoíqíásár 

| npK lényegét iyljesen ájérzi nery 
egy^b az, mint törekvés, arra, hogy

Egt^sültqtiJökflés , a, templom KstésSb 
a zár,dakotai építés/?, körül s^erze^t 
elÖYÜÍhfetptlep ójr40meket. , ■ : 11 ’' • 

... ifl. ..«ntldp!á.tn?y

a szent szálakat, melyek az bgye-

Anha^yf siker,üo választmány,i'j ülést 
kélíwáfcteJcHékesi\ bankett'.1,kivette, 
melyet éMöKeres^tényfi. iSjzpajaJjnAá 
Egyesület ('rendeseit ■ dr. óMkuiíthaJl 

stalsteiéfiteíraw:ws? 
a szem szaianai, iiieiyen az. c.«yv- 

ÍZÜS9 89 Vn/HB sPSÍníJbl íiMtel dr. Marschall államtitkárhoz 
Zámbó. .Az egyesület nevében _

teni • nanem uiunus.v
népek elnyomatását, ujabfc vi-'eh.' MarscUll’ Ferenc államtitkári, 
lágháboru ■ maövítt

K*re»zt4weSwaiWs  -Jsiwrtl'Hiáfár*
elhinteni.

Annj9z,»kwz»ésseHéBí«ÍMtó- <

egyyu az.,| iijiui. lurenvesa^röj, hog^T 
keresztényibb keresztények, embe
ribb emberek és magyarabb magya
rod legyünk. Az egyház és keresz
tény vallás szolgálatát igyekszik tŐr 
le telhetőén megvalósítani. ,Azt hiszi, 
hogy amikor. síkéript neki egy iskop 
lát építtetni, zárda, vagy templom 
festékéhez és építéséhez hozzájárulni, 
azt, elöyytjjlwi, ahhqr gyakorlati,.ke- 
r«sztény politikát te|iysilett. A. sza,. 
Ion kereszténység, a sialqnkatolikus- 
sáfj. múló divatos áramlatok ; az igagi 
knipl'kus értékek lényekben, cselek, 
vesékben..nyilatkoznak.,myg, . ,no| 

Rettenetes képhsmifciláaok korát 
éljük, amikor a Ittpftjtr -fat 

nyomtatványok á lesgkülilltb^bb 
beállításban állítják elénk ^k/ut „t> 
kormány ..munkáját, akkP eio|rat.., a 
gondolatokat,.,melyek.. » ..nemzetet 
.fűtik.,,. .:,m,0,l H ...l.iTUO

Vigasztaló azonban|,^ty,,mhgyír 
nemzet.erős.igazság erzele,, ember- 
SZei'Ctete. iigztánlátAsa Ne-rn turlnak. a*  • T* .. ■ ’r
annyi gyűlöletet hir(|etni, hogy 

kerekedjék. \ ( .
' oiágyöi- 'netikét'' t« 
mis® 

!‘iÓ 'té“»ÖíTÖ,záoclélt
■;fo7xv. ifi#

.Rgywmlel gMltóttt ....^tegutAWA-
zet életérdekeit védte a lörvényho-

<|üz, minél erősebbé tenni. A kX*  • 
tolikus gondolat, nein szjt . felek-ez^ 
Aíaszttffi 

deli. A kétezerével -kerewzlénység 
éves »zedíwfvÍJf ipoéUli 

kettős kereszt, átfogva a' sirtciaffs

izi,

;t . <. /vagy templom

mayítsr ,r^i‘ Mása felül i
jterykedl^k.' A , afgjiul hirdeti
AI1UI Ifrtíi..Í^S>á-jkbteJ1düBég, 

ló irányzat! 
itt az őszint

Jmel

rodalomban a népi politika Hasított meg disielnőknek. A jog, kettős kérésit, álfogva tf* , StfJ'dfaftt' 
gyözedelmeskidatt^vMu*Ketínil!kifWM8l»m0ttlreftt  IkaHrtM*' ' • 'taKidfc gtókiáWWW i*lké0,  U tóelyt 
ásJdiltó.a néptói »eár«M«»atr; j naaBtas-.diWí^krwhálIrtPe^mréJIawr oek ,et>*k»o'.fl*  .Eyye.ul«i műkö- 
Angolországban ia a nép em- I titkárban, aki könyviárt juttatott az dik; ennek a gondolatnak a meg
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Hálóinget

zás. Távol áll tőle a szándék, hogy 
a hitbizományi reform, a telepítés, 
a tagosítás, gazdavédelem terén tett 
intézkedéseket csillogó szavakkal 
ékesítse, de nyugodt lélekkel állít
hatja, hogy a kormányzat teljesítet 
te kötelességét ; sem jobbról, sem 
balról jött szélsőséges, sem alulról, 
sem felülről érvényesülni törekvő 
befolyásoknak nem engedett ; haladt 
a kétszer kettő egyenlő négy reál
politikája alapján.

A szegényosztály földigényeinek 
biztosítására a szövetkezeti gondo
latot találja helyesnek ; melynek 
iskolai példája a mélykúti bérlő 
szövetkezet.

Széchenyi gondolataiból úgyszól
ván semmit sem valósítottak meg;

mulasztásainak pótlá- 
téglákat ennek a nem

sok éviized 
sára az első 
zedéknek kell lerakni. Ezt a mun
kát végzi Gömbös Gyula miniszter
elnök kormánya.

A kétezer éves keresztény gon
dolat és a szentistváni állameszme 
olyan fundamentum, mely még sok 
ezer esztendőt el fog bírni.

Ezt kell megerősíteni, hogy ki 
tudjuk küzdeni a harminc milliós 
magyar állam álomképét.

A frenetikus lelkesedést kiváltott 
beszéd után Kovács plébános emel
kedett szólásra és biztosította dr. 
Marschall Ferenc államtitkárt, hogy 
Jánoshalma közönsége hűséggel, bi
zalommal és egységesen áll mögötte 
és támogatja nemzetépitő munká
jában.

Felszólaltak még dr. Knézy Le
hel és Jaszlits Béla párttitkárok.

Borotán.
Vasárnap délelőtt Borotára uta

zott dr. Marschall Ferenc államtit
kár. A határon leventeosztag várta 
feldíszített bicikliken. A nagymise 
után az egész falu lakossága a temp
lomtéren gyülekezett, ahol Koller 
László községi főjegyző üdvözölte 
lelkes szavakkal.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
meleg szeretettel köszöntötte Borota 
község hűséges és ragaszkodó né
pét; majd hosszabb beszédben is
mertette a kormány eredményes 
munkásságát.

Borota közönsége megragadó spon

tán lelkesedéssel ünnepelte népszerű 
képviselőjét.

A beszámolóbeszéd után Bernáth 
Zoltán borotai, jánoshalmai küldött 
ség élén kérte a dzsida-szentkatai 
ut kiépítéséhez a megye, az állam 
hozzájárulásának kieszközlését.

A borotai uépgyülést százötven 
terítékes bankett követte, melyen 
Koller László községi főjegyző jól 
megépített beszédben ünnepelte dr. 
Marschall Ferenc államtitkárban a 
„nagy embert", ki magyarságát ön
magának, munkásságának, belső ér
tékeinek köszönheti.

Almássy Imre talpraesett beszéde 
után dr. Marschall Ferenc államtit
kár szólalt fel s ismertette a politi
kai helyzetet. Tóth Márton községi

Eckhardt Tibor már megint „megbuktatta**  
az egész kormányt a független kisgazdák 

nagyválasztmányi ülésén.
A bomlásban levő Független Kis

gazdapárt Eckhardt Tibor „vezér" 
elnökletével nagyválasztmányi ülést 
tartott, amelyen a párt életében 
részben kívülről, részben belülről 
jelentkező vékménykülömbségek 
tisztázását tárgyalták. A nagy választ*

Hét hónapi börtönt kapott a notórius tolvaj 
cipészsegéd.

vette Nagybaracskát, Hercegszántót 
Dávodot és mindenütt lopott. A 
tolvaj cipészt 8 rendbeli lopás bün
tette miatt 7 hónapi börtönbünte
tésre Ítélték, jogerősen.

Szeidl Antal cipészsegéd, aki már 
régebbi ismerőse a bajai fogházak
nak, ismét lopás bűntettével vádol
va állott a törvényszék előtt. Szeidl 
Antal tolvajkörutján programjába

Szerdán és csütörtökön lesznek Baján az 
időszaki gépjármű és vezetői vizsgák.

A m. kir. belügyminiszter rende
leté értelmében a közúti forgalom
ban résztvevő közhasználatú és ma
gánhasználatú teher , személy gép
jármüveknek és pótkocsiknak for
galomképesség és forgalombiztonság 
szempontjából való megvizsgálása 
Baján a vásártéren holnap 13 án 
délelőtt fél 9 órakor kezdődik.

Felhívja ennélfogva a rendőrka
pitányság az említett gépjármüvek 

biró Lantos György főbírót köszön
tötte fel, ki meghatva válaszolt.

Délután Rém községben tartott 
népgyülésre utazott át dr. Marschall 
Ferenc államtitkár kíséretével.

Pokornyi György plébános üd
vözlő beszéde után a községháza 
udvarán tartotta meg beszámolóját 
a polgárság meleg ünneplése köze
pette.

Mindenütt magyarruhás lányok 
fogadták. A banketteken magyar
ruhás lányok szolgálták ki a vendé
geket. Úgy a jánoshalmai, mint a 
borotai bankett helyiségeit ízlésesen 
diszitették fel.

A zenekarok mindenütt a Nem
zeti Egység indulóját muzsikálták.

mányi ülésen Eckhardt nagy beszé
det mondott, melyben mint rende
sen — szintén éles kirohanást inté
zett a kormány ellen. Majd az egész 
kormányzati rendszer „bukásáról" 
számolt be.

valóságos és jogos üzembetartóit, 
hogy holnap az üzemben lévő és 
üzembehelyezendő gépjármüveikkel 
az említett helyen jelenjenek meg.

A gépjárművezetői vizsga csütör
tökön 14 én délelőtt 9 órakor kez
dődik.

Ugyanezen napon jelentkezhetnek 
orvosi vizsgára azon magánhaszná
latú gépjármüvek vezetői, akiknek 
a kötelező 3 évi és azon közhasz- 

nálatu gépjármüvek vezetői, akiknek 
a kötelező 1 évi orvosi vizsgálati 
ideje lejárt.

Jogerőssé vált Szabó Miklós 
az amerikai gangszter stilfl 
gáitolvaj két hónapi fogház 

büntetése.
Annak idején megírtuk, hogy a 

bajai törvényszék két hónapi fog
házra ítélte Szabó Miklóst, aki hó
napokon át a legnagyobb raffinéri- 
ával lopta a városi gázvezetékből a 
gázt.

Szabó az Ítélet ellen ügyvédje ut
ján fellebezést jelentett be a pécsi 
Táblához.

Most aztán Szabó a beadott fel
lebezést visszavonta és igy a két 
hónapi ítélet jogerőssé és végrehajt
hatóvá vált.

Mit mond dr. Jávor Pál rend- 
őrtanácsos az államrendór- 
ség elmúlt havi működéséről.

Dr. Jávor Pál rendőrtanácsos, az 
államrendőrség kapitányságának ve
zetője megnyugtatónak nyilvánítja 
Baja város közbiztonsági állapotát.

Az elmúlt hónapban összesen ki- 
lencvenegy bűnügyet iktattak. A 
bűnügyi megkeresések száma hu
szonnyolc, az összes bűncselekmé
nyeké ötvenkettő. Eredményesen 
nyomoztak harmincnyolc, eredmény
telenül hét esetben. Feljelentettek 
huszonnyolc, kinyomoztak tizen
kilenc, előzetes letartóztatásba he 
lyeztek négy tettest.

Kihágások, illetve bűncselekmé
nyekből kifolyólag bejelentett kár 
1042 pengő, ebből megtérült 615 
pengő. Előfordult tizennégy baleset, 
egy tüzeset, két eltűnés, egy ön
gyilkosság. Az államrendőrségi ki
hágások száma nyolcvankettő, a 
közigazgatási kihágásoké huszon
három volt.

— Holnap keiOSdnek a város
nál a gyűlések. A város elmúlt 
évi zárószámadása ügyében egybe
hívott gyűlések holnap kezdődnek. 
Holnap délután] 3 órakor kis, csü
törtökön délután ugyancsak 3 óra
kor közgyűlés lesz a városházán.

Minden múlandó, 
Ai ékszer maradandó. 
Ékszert érát ajóndéknak.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kertije a fölösleges bosszaHkedóet pontatlanul járt órójóvaL 

Óra vósárlás *s  jevMs «Mk ssakembernól.
'**  ***** 1 M imomkm c mm«m.

Régi ékszereket, tört aranyat es brillíánsköveket a le£m*g**abb  áron veszek

SZIKLAI MARTON 
árát és ékssirásinél. 

Eruótatt kMHrnő-tt<<a 21.
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HÍREK.
— EskQvö. Ma délelőtt fél 12 

órakor a belvárosi blébánia temp
lomban vezette oltár elé Jóházi 
István az Angol Magyar Bank pénz
tárosa Czetthoffer Mária urleányt. 
Az esküvő alkalmából a ,.Turul" 
Bajtársi Egyesület Bácska Bajtársi 
Egyesülete — amelynek Jóházi 
István törzsfője, díszsorfalat állott 
a templom előtt.

— Dr. Ortay József tanfelügyelő 
előadása a rendőrlegénységnek. 
Ma kedden délután 4 órakor dr. 
Ortay József kir. tanfelügyelő a ba
jai rendőrlegénységnek tart előadást. 
A tanfelügyelő előadásának ,,A ma
gyar őstörténelem" a legmodernebb 
megvilágításban az újabb tudomá
nyos kutatások segítségével.

— Ma volt a kórházbizottság 
Ülése. Ma délelőtt 9 órakor dr. 
Borbiró Ferenc polgármester elnök
lésével tartotta ülését a város kór
házbizottsága. Az ülés előadója dr. 
Róna Dezső egészségügyi főtanácsos, 
kórházigazgató volt.

— Étvágytalanságnál. gyomor 
hurutnál, grasztikus láznál, bélre- 
kedésnél, emésztési renyheségnél, 
anyagcserezavaroknál, csalánkiütés
nél és bőrviszketésnél a természetes 
„Ferenc József**  keserüviz rendbe
hozza a gyomor és a belek műkö
dését s megszabadítja a testet a fel
gyülemlett rothadó anyagoktól.

URÁNIA
13-án és 14-én

SHAKESPEARE

Szentivánéji 
álom

Fősiareplők

DICK POVEL, JA- 
MES CAGNEY, JOE
BROWN, VIKTOR 
JORY, ANITA LOU 
ISE. Puck szerepében 
MICKEY ROVNEY.

Az első előadás 
filléres helyárral

Niradé.

— A bácskai és bánáti ma
gyarság elhunyt apostolának ba
jai kapcsolatai. Az elszakított 
Bácska és a Bánát magyarsága meg
rendültén gyászolja a magyar érde
kek apostolának a 73 éves korában 
elhunyt Molnár László csókái plé
bános, szentszéki tanácsos halálát. 
A kiváló hitszónok és történelem
tudósnak bajai kapcsolatai is volttk. 
Molnár László benső barátságban 
állott a baján lakó Barsy Miklós 
ny. főjegyzővel, akinek osztálytársa 
is volt.

— Iskolaszéki ülés. Csütörtökön 
délelőtt fél 12 órakor lesz a városi 
iskolaszék ülése a polgári fiúiskolá
ban. Az iskolaszék ülésének gazdag 
tárgysorozata van.

— Május végén feloldódik Ba
ján az ebzárlat. A legkritikusabb 
bajai dátum esztendők óta az eb
zárlat határnapja.'1 Szinte minden 
esetben uj ebzárlatot kellett elren
delnie a hatóságoknak a folyton 
megújuló veszettkutya marási esetek 
miatt. A jelenleg érvényben levő 
ebzárlat, ha addig újabb baj nem 
történik, május 28 án feloldódik.

— Megkezdődnek a bajai egye
sületek nyári mulatságai. A ba
jai társadalmi egyesületek olvasó
körök lassan megkezdik nyári mu
latságaikat szórakoztató programja
ikat. Ezek között az összejövetelek 
között rendkívüli érdeklődés várja 
a bajai közönség részéröl a Felső
városi Olvasókör bállal összekötött 
műsoros juniálisát. A juniális első 
lesz a hasonló programok között, 
mert éppen junius 1 én, pünkösd 
másodnapján rendezi meg az egye
sület. Az agilis rendezőgárdának 
lelkes készülődései a juniális sikerét 
ígérik.

— Holnap lesz Bácsalmáson az 
espereskerületi tanitógyülés. A 
bácsalmási espereskerület tanítósága 
holnap, csütörtökön délelőtt tartja 
kerületi gyűlését Bácsalmáson. A 
gyűlésen dr. Ortay József várme
gyei kir. tanfelügyelő „A vegytan
tanítás alapfogalmai" címen tart ál
talános érdekű előadást.

— Temetés. Ma kedden délután 
temetik Baján Földes József bajai 
kéményseprőmester feleségét, aki 
súlyos szenvedések után Budapes
ten, ahol gyógykezeltetés céljából 
időzött, elhunyt. Földes Józsefnét 
ma délután 4 órakor temetik a 
Kígyó utcai gyászházból

— Kommunista forradalom ki
törésétől tartanak Csilében. Mozgó
sították a köztársasági milíciát, amely
nek rendkívül erős felszerelése van. 
Ennek a polgárőrségszerü szerve
zetnek működése egy év óta szüne
telt.

-- Végetvetnek az Olaszország 
ellen irányuló kiviteli tilalmaknak 
az Egyesült Államok — jelenti a 
NewYork Times, — miután a hábo
rús állapot is végétért.

— A jugoszláviai radikális unió 
drávabánsági szervezetének nagy 
gyűlésén az elnöklő Korosec Antal 
belügyminiszter beszédében célzást 
tett a francia választások eredmé
nyére és hangsúlyozta, hogy a ju
goszláv népet az nem aggasztja.

— Jól viselkednek a fagyos
szentek. A naptár szerint mával 
köszöntöttek be a „Fagyos szentek." 
Az idei változékony időjárást te
kintve a gazdák aggodalommal néz
tek a három fagyos nap elé. A be
köszöntő azonban biztató, mert | 
Pongrácz napja valóságos rekkenő 
hőségre virradt.

— Megkezdődött a strandélet 
a bajai Dunán. A vasárnap óta 
változatlanul uralkodó meleg ki 1 
csalta az embereket otthonukból. 
Vasárnap is, de különösen tegnap 
óriási számú ember özönlött a Du
nára. A fürdőszezon tehát hivatalo
san is beköszöntött és megkezdő
dött a vidám strandélet.

.... Palesztinába érkezett az 
Egyiptomban állomásozó skót gya
logezred egy zászlóalja és egy köny- 
nyü harcikocsi század, hogy őrköd 
jék a rend felett, ha a viszálykodó 
arabok és zsidók újból meg akar
nák azt zavarni. Több helyen teg
nap is zavargások voltak.

— A szivburok, a szívbillentyűk 
és a szívizmok megbetegedései
nek kezelésénél a rendkívül eny- 
hén ható természetes 
„Ferenc József**  keserüviz fontos 
segédeszköz, mely reggel felkeléskor 
egy kis pohárral bevéve a tápcsa
torna tartalmát biztosan felhígítja és 
azt minden megerőltetés okozása 
nélkül igen könnyen levezeti.

M 0 Z I.
Szentivánéji álom 

lesz az Uránia május 13—14-ikl 
műsora.

„A színművészeinek évszázadokra 
volt szüksége, amíg eljutott ahoz a 
művészi tökélyhez, melyet a film 
úgyszólván néhány évtized alalt 
futott be. Reinhardt rendezői zse
nialitása kellett természetesen ahoz, 
hogy az amerikai Warner filmstúdió 
a „Szentivánéji álmot," Sakespeare 
tündéri vigjálékát vigye filmre. A 
„Szentivánéji álom" a filmen az 
álom és a képzelet költői szépsé
geit még művésziesebben és káprá
zatosabban tükrözi vissza, mint a 
színpadon. A fény, a szinek és a 
hang játéka egy „uj" Reinhardttal 
ismertetett meg bennünket, aki be
bizonyította, hogy nemcsak a szín
padnak, hanem a filmnek is a mes
tere. A mozi ezüstvásznán tündök
lőén varázsolta elénk a fantázia me
sevilágát és a Sakespearei figurákat 
p valószínűség köntösébe öltöztette. 
Virtuóz rendezői hangszerelése han
golta együvé a kitünően megvá
lasztott színészek játékát és megle
petésként hatott az a merész rein- 
hardti-ötlet, hogy egy kis burleszk 
gyermekszinésszel játszatta Puck- 
szerepét. Ez nem csodagyerek, ha
nem ős szinésztehetség. A gyermek 
neve, — amelyet mindekének meg 
kell jegyezni — Mickei Rooney.,,

Laptulajdonos j

□ r. KNÉZY LIHKIb.

Vk. 117sz.
1936.

Pk. 11221 sz.
1936.'

Árverési hirdetmény.

Dr. Grünwald Barna, Bp. ügy
véd állal képviseli Rothauser Mihály 
Nádor Tintaüzem végrehajtató ja
vára közbenjárással, végrehajtást 
szenvedő ellen 317 P. 95 f, tőkekö
vetelés és járulékai erejéig a bp. 
közp. kir. járásbíróság 203808\936. 
számú végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán 1936. évi 
április hó 8. napjan lefoglalt és 
1335 P. fillérre becsült ingóságokat, 
közöltük üzletberendezés, áruk, író
gép a fenti Pk. számit végzés és a 
Vht. 103. §-a alapján Baja községbe, 
végrehajtást szenvedő üzletebe (Zichy 
B. tér 8.) 1936. évi május hó 16. 
napjára, délelőtti 12 órára most ki
tűzött bírói árverésen a legtöbbet 
ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, 
esetleg a becsár kétharmada részé
ért is el fogom adni, kivéve a Te 
74. § ában részletezett esetekben.

Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a
értelméden azoknak a végrehajtók
nak (csatlakozóknak) a javára is ki
tűzöm, akik a hirdetmény kibocsá
tása napjáig a fenti ingókra kielé
gítési jogot szereztek és ellenük ha
lasztó hatályú igénykoreset nincs.

Baja, 1936. évi április hó 27-én.

Popiní László Albert 
kir. járásbirósági 

végrehajtó.

CORSO
Szombaton
Vasárnap

Budapesttel egyidőben

Hercegnő 
házassága

Gyönyörű filmoperett 
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A legbájósabb magyar film

Édes 
mostoha

A könny és mosoly 
filmje 10 felvonásban.

Híradó.
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
erkezö vaustól.

Autóbusz menetrend
Mohács —Bácsalmás között.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

isz vállalat

Km 1 Állomások 2

0 715 ÍI Bácsbokod vasútállomás érk-A
1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355

15 7’5 Gara vasútállomás 1345

16 8™ Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132ü
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaract.ka piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13“
34 900 Móriczpuszta f. m. 12“
39 910 Mohács; iskola f. m. 12“
42 915 Riha f. m. 1225
48 925

y
érk. Mohács dudapart ,

1 
nd. 1215

Ezer menetrend érvényes 1936. április 7-től.
\ járatol menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a iárat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szasjer Jánss sui6bu,
CSÁTALJA 70.

CUKORBETEGEKNEK
T R E S F A R í £Xj?ék‘me",M 

rZK5«aaH»WB»« ’apsíeieH
kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 

cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb,
GYOMORSETEfiEKNEK PYROFARIN

Savkötő hatású gyógytápszerek >} J?<B BS0 r fi«J é S ellen 
u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH ÉS TÖLGYES! füs/er és vegyeskereskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (250-350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt

keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Saabé é a a
puska művesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

IWJ&i

SzénkeretteeiSelnii 
Részvénytársaság 

Bajai fiókja. Ferenctek-tere X. Telefon: 52.

Egyszeri! cementlap ]
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favertce (csempe) |
Mettlach-lap
Kutgyiirii
Cementcsövek
Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEGJÜTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ 

©riiohut él Társa bTj a c“Xé^n

a Máv. menetrend:

oa
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Porttaiid cement 
ültököl fehér cem. 
Elszigetelő lemez

” NAGY VÁLASZTÉKBAN

HÓFEHÉR

Serem esői mész 
Dunakavics kőpor feiszigetelő 

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

Szükséglete fedezése el&tt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

május 11-töl május 18-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra porc óra perc

7 09 Gara 1 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 i 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd. 

Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas, 
Bácsalmás 5 31

Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8
1 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, Ujdombovár

76 52 Pécs, Bálaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 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 22 01
Bátaszék. Ujdombovár,

Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
ÍJ NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(SugowicaparO

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


