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Olasz győzelem,
magyar reménység.

Az a háromsiáz egyetemi polgár, 
aki minap a Turul Várból felvonult 
a budapesti olasz követség Eszter- 
házy utcai palotája elé, hogy szere
tettel és lelkesedéssel ünnepelje a 
győzelmes Olaszországot, az a há
romszáz magyar diák, az egész ma
gyar nemzet örömét hirdette. De 
jelenteit még valamit. Jelentette a 
magyar nemzet háláját és elismeré
sét Gömbös Gyula iránt a felelős 
magyar külpolitika előrelátó bölcs 
irányításáért. Mert az olasz győze
lem nagyszerű eredményei a magyar 
külpolitika teljes igazolását is adják.

Hiszen emlékezhetünk pár hó
nappal ezelőtt, amikor Géniben a 
Népszövetség kimondta a gazdasági 
megtorlásokat a maga igazáért és a 
keresztény civilizáció védelméért és 
terjesztéséért hadbaszálló Olaszor
szág ellen, akkor Magyarország volt 
az első, amely nem csatlakozott a 
szankciós államok sorához. Tette 
ezt nyiltan és határozottan. Nem 
bujt a szavazástól való tartózkodás 
kényelmesebb eszköze mögé, hanem 
igenis szavazott. A megtorlások el
len. Az igazság mellett. Férfiasán, 
egész mellel kiállt az olasz barátság 
melleit. Nem keresett pillanatnyi 
előnyöket, megmaradt a becsület 
utján.

És az események most azt bizo
nyítják, hogy számunkra ez volt a 
legjobb külpolitika. Gömbös Gyula 
külpolitikájának vonalvezetése most 
érik gyümölcsbe. A nagy, teljes 
olasz győzelemmel. íme a tények 
bizonyítják, hogy a kis Magyaror
szág helyes külpolitikát csinált. Meg
látta azt, amit a nagyhatalmak nem 
láttak meg. Látta előre a Duce né
pének diadalát, látta, tudta, hogy a 
keletafrikai háború csak rövid epi
zód a hatalmas erőktől duzzadó 
fiatal Olaszország éleiében. És azt 
is tudta, hogy az epizódnak tökéle
tes elintézése után Róma még erő 
sebb hatalma lesz a sok válsággal 
küzködő Európának, mint valaha is 
volt

Mindezt, amit nem látott Genf— 
látta Budapest. Magyarország Göm
bös Gyula jövőt alapozó józan és 
határozott kü'politikai vezetésével 
olasz barátai mellé állt. Szembeszállt 
az európai szankciós közhangulattal, 

mert erre az útra küldte a hála, az 
igazság és a politikai jndicium hár 
más parancsa. Ami együtt élt ugyan 
a tömegek lelkében, de tudatossá 
és cselekvő ténnyé Gömbös Gyula 
szerencsés politikája fogalmazta meg.

Az olasz győzelem tehát a miénk 
is, jelentős magyar eredmény, amely 
jutalma céltudatos külpolitikánk böl
csességének. Az erőben, hatalomban 
megnőtt Olaszország, ma már isméi 
teltekkel tényezője az európai poli 
tikénak s Mussolini ma még nagyobb 
nyomatékkai hirdeti, hogy Európa 
békéjét csak az igazságtalan béke 
szerződések revíziója hozhatja meg.

A Népszövetség súlyos válságba derült, 
amennyiben Olaszország szakítana a nem
zetek szövetségével, a genfi intézmény 
végleg megszűnne és hamarosan az egész 

nemzetközi rend lángba borulna.
Az egész világ közvélemé

nye aggodalommal tekinti a 
genfi eseményeket. Általáno
san elfogadott vélemény az, 
hogy a Népszövetség igen sú
lyos válságba került és ha 
Olaszország szakitana a Nép
szövetséggel, a genfi intézmény 
végleg megbukna és lángba- 
borulna hamarosan az egész 
nemzetközi rend.

Az angol közvélemény nyu
godtan fogadta az olasz dele
gáció távozásának hírét. Véle
ményük szerint az olasz lépés-

Elfogadta a város kisgyűlése 
az 1935. évi zárószámadást.

1S6 százalékkal emelkedett a villamosáramfogyasztás. — 
90.000 pengővel kevesebb a kiadási hátralék mint a múlt 
éviben volt. — A belügyminiszternél interveniálnak a rend

őrségi hozzájárulás csökkentése ügyében.
Tegnap délután dr. Boibiró Fe 

renc polgármester elnöklésével tár
gyalta le a város kisgyülés? az el
múlt évi városi zárószámadásokat. 
A város háztartásának, a gáz és 
villamosüzemeknek, valamint a ki
sebb alapoknak zárószámadásait Bo- 
dolay Tibor főszámvevö referálta, a 

Épen e napokban nyilatkozott az 
egyik legnagyobb olasz napilap fő
szerkesztője, a Duce bizalmasa ar
ról, hogy „a Népszövetség, de a 
békeszerződések revíziója is, nem 
üres feltevés csak többé, hanem 
tény, amely máris folyamatban van." 
És tovább : „nem szabad megfeled
kezni arról, hogy van egy magyar 
probléma, sőt szemébe kell uézni 
ennek, meg kell oldani, nehogy ez 
a csodálatos hősies nép maga legyen 
kénytelen megoldani a saját prob 
lémáit . . ."

És amikor Budapesten a Turul 
ifjak a követség előtt ünnepelték 
Olaszországot, ugyanakkor a Duce 
Rómában a magyar zarándokok előtt 
jelentette ki: barátja, segítőié vol 
tara, vagyok és maradok Magyar
országnak.

nek egyelőre csak tüntető 
jellege van.

Úgy Genfben, mint Páris- 
ban és Londonban teljes bi
zonytalanság uralkodik abban 
a kérdésben, hogy Olaszország 
kilép-e a Népszövetségből, vagy 
sem.

Musszolini ma fog nyilat
kozni, miután tárgyalásokat 
folytatott a visszatérő Aloisi 
báróval, a népszövetségi főde
legátussal. Mussolini nyilatko
zata elé világszerte érthető 
izgalommal tekintenek.

közúti alap zárószámadását dr. 
Cserfa Péter pénzügyi tanácsnok is
mertette.

A város a fizetőképességét egész 
évben biztosította, az engedélyezett 
50 000 pengőt öt év óta egyszer 
sem vették igénybe. A kiadási hát
ralék a múlt évivel szemben 90 000 

pengővel kevesebb.
A bevételeknél nagyobb vissza

esést jelent az is, hogy az OFB. 
vagyon után járó 10.000 pengőt 
ötödik éve nem tudják megkapni. 
Többletbevétel mutatkozik érezhető 
arányban a borfogyasztási adónál 
és más alapoknál is.

A Gáz- és Villamosüzemeknél a 
bevétel nagyobb emelkedést mutat. 
A villamosáramfogyasztásnál az 
emelkedés 50 százalék, ami főleg a 
Dévárt és a Posztógyár energia fo
gyasztásának tulajdonítható.

A városi háztartás a múlt évben 
nem tudott tartalékolni semmit, de 
még régebröl van a városnak 106 
ezer pengője és a hiteltullépés mind
össze 49 P 8 fillér.

A kövezetvámból éppen 350.000 
pengővel kevesebb folyt be, mint 
ami az utak fenntartására szükséges 
volt.

Megszüntet a város néhány ki
sebb alapot, közöttük a Collegium 
Hungaricumot is.

A zárószámadást az előadottak 
alapján elfogadta a kisgyülés. A 
villamosüzemek zárószámadásánál 
Schön Zsiga észrevételezett és kifo
gásolt több számadatot, de a záró
számadást elfogadta. Milkó Mátyás 
ugyancsak az üzemek zárószám-' dá- 
sához szólt.

Dr. Flórián Géza annak előrebo
csátásával, hogy elfogadja a záró
számadást a rendőrségi hozzájáru
lási részhez szól. A pénzügyi bizott
ságnak is az a megállapítása, hogy 
a rendőri hozzájárulás összege még 
mai mérsékelt arányában is túlsá
gosan magas. Indítványozza, bizia 
meg a kisgyülés a polgármestert, 
interveniáljon a belügyminisztérium
ban újabb csökkentés engedélye
zésére.

Tomasich Gyula azzal a pótindit- 
vánnyal állott elő, hogy a kérdéses 
ügyben maga a törvényhatósági bi
zottság Írjon fel a belügyminiszté
riumba.

Dr. Borbiró polgármester közbe 
vető javaslatára határozatot hozott 
a kisgyülés, hogy a pénzügyi bizott
ság javaslatának kiegészítésével 
újabb mérséklést kérnek a belügy
minisztériumtól.

A magyar revizis kívánságok 
felett érzett aggodalmukban junius. 
8-ára összehívták a kísantant ál 
lamfő értekezletét.
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A készülő Jelkv szobor.
Egy inüvészlelkü barátunk aján

latára és közbenjárásával megtekin
tettük a napokban Medgyessy Fe
renc szobrászművész megmunkálás 
alatt álló Jelky szobrát.

Künn az Erzsébet királyné-ut vé 
gén Kender István szobrász műhe
lyében készül a nagy mű.

Amint belépünk, meglep a kép. 
A meglehetős nagyméretű termet 
egészen uralja a megkapó dimen 
zióju alkotás.

Két méternyi magas a főalak. 
Előtte magaslaton a mester, jobb 
kezében kalapács, bal keze ujjaival 
simítja, ragasztja a masszát, hogy 
formát kapjon. A szobor még csak 
agyagból készül, de úgy is látható 
a teljes kialakulás, arc és testrészek 
egyöntetű harmóniája és élethü 
egybeolvadása.

Jelkiről nincsen képmásunk, sze
mélyéről nem maradt vissza semmi 
hü ábrázolás vagy képmás. A Jel
ky-család Baján ma rnár teljesen 
ismeretien, a XVIII. században a 
család több tagja elhunyt itt, de 
emlékükről ma már csak anyakönyvi 
feljegyzések szólnak.

Milyen nehéz ilyen esetben az i 
alkotó művész feladata, hogy a va
lósághoz közel megfelelő másolatban 
bemutassa és megörökítse azt, aki
ről szó van. És valljuk be őszintén, 
hogy a Mesternek ez meglepően 
sikerült. A kivitel bámulatba ejt.

Ott áll a világglóbuszon a fiatal 
Je'ky András, a becsületes, jóhir- 
nevii szabóiparos családból származó 
20—22 éves délceg ifjú, az akkori 
divatnak megfelelő rnagyarstilü ru- 
hrb.nn, hárafelé kivágott szárú, elül 
rozettás diszjelvényü csizmában, 
bal vállára vetett mentében, jobb 
kezében xándorboltal, fején felhajtott 
szélű, keskeny karimáju kalappal, 
amint lép, előre lép, ballag és bal 
lag a messzi-messzi tündöklő táv
latokba . . . Es arra milyen sugárzó, 
elégedett, elszánt, mindenre készen, 
mindenre vállalkozóan. Talán nem 
sejti, nem ismeri még a szörnyű 
küzdelmeket, csalódásokat, melyek 
rá várakoznak, de neki mindegy, 
útra készen, neki indul a világnak, 
a szörnyű megpróbáltatásoknak és 

halálveszedelmeknek . . .
Az egész mű megformálása, dia

dalra juttatása ezen a képen, az 
ábrázoláson és a vele járó részle
teknek összhangzó egybeállításán 
múlik. A nagy művész ennek a fe
ladatnak a legméltóbban és legjel
legzetesebben megfelelt. Medgyessy 
Jelky szobrában nem a kalandvá
gyás, délibábos képzelet regényhősét 
állítja elénk és örökíti meg, hanem 
a nemes árnbicióju, komoly életcélra 
törtető, életkora késői éveiben tény
leg férfias hivatottságot teljesítő, ha
zájának és szülőföldjének érdemére 
méltó daliát á rázolja. Ha Jelky 
alakját nézzük, ugyanaz az őszinte

Misiden nap hatalmas tömegek keresik fel 
a Budapesti Nemzetközi Vásárt 
Hétfőn délig lehet Budapestre féláron utazni.

(Budapesti tudósítónktól.)
Zsúfolt csarnokok és pavillonok, 

hömpölygő emberáradatok a vásár
város széles utcáin és tágas terein. 
Vidám jókedv, remek hangulat, reg 
géltől estig. így van ez a vásár 
megnyitása óta minden áldott na 
pon. Esténként százezernyi tömegek 
viszik szét a városba a vásár cso
dás látványosságainak hirét és ez a 
hir másnapra újra százezres töme
geket vonz. Soha, még megközelí
tően sem volt akkora sikere egyet
len vásárnak sem. Külföldről is vi
dékről is sokkal többen jöttek, mint 
bármikor az előző években. A vá 
sár területében és kiállítóinak szá
mában eridén a tavalyihoz képest 
30 százalékkal nőtt és immár bizo 
nyos, hogy látogatóinak száma lég 
alább 50 százalékkal*  lesz több, 
mint volt a múlt, évben.

Mi ennek a hatalmas sikernek az 
oka ? Mindenki más és más választ 
ad erre a kérdésre. A legtöbben 
mégis a technika ama legújabb cso
dáit tartják ellenállhatatlan vonzerő
nek, amelyeket maga a közönség is 
megnézhet, kipróbálhat, kiélvezhet. 
A vásáron felpróbálható gázálarco
kat. A tizpengős Budapest feletti 
körrepülést. A pompás légelháritó 

utánozhatatlan emberi egyszerű, de 
felemelő érzésünk támad, mint mi
kor a Mester örökbecsű „Halászfiu" 
c. nagy müvének páratlanul élet
derült figuráját csodáljuk.

A szép szobormű agyag elkészí
tése után gipszmintába kerül ‘és vé
gül bronzkivitelre, ami körülbelül 
még 2—3 hónapot is igénybe vehet. 
De már azok után, amit eddig lát
tunk, kétségkívül megállapíthatjuk, 
hogy Medgyessy nemes, szabatos, 
nyugodt és lelki tartalommal telített 
munkája illúziót és gyönyört kelt.

Baja városa nemsokára gazdagabb 
lesz egy ritka csodaszép szobormű
vel, mely mindannyiunk büszkesége 
és dicsősége lesz. Ripcsánpi.

ágyút, amelynek acéltestét szeretet
tel simogatják meg a látogatók. Az 
Árpád tvpusu motorkocsit és a Lél- 
vezér nevű luxus motoroskocsit, 
amely az utazás technikájában és 
az utazás kényelmében mutat hal
latlan fejlődést.

Mások viszont a magyar falut 
tartják a legszebbnek, Csodálatos 
színek, még csodálatosabb formák ; 
minden, minden, amit a magyar 
népművészet valaha csak megálmo
dott és megalkotott. Naponta ezren, 
meg ezren vannak, akik leginkább 
a divatrevüre kiváncsiak, amely ma
radék nélkül vonultatja fel az ámuló 
nézők szemei előtt a legkisebb di
vatot és a legretnekebb divatkreá- 

■ dókat. Vannak viszont, akik az 
élelmiszer- és italkóstolók olcsósá
gát dicsérik elragadtatva és napestig 
kóstolgatják a finom falatokat s a 
még finomabb kortyokat. Az olcsó 
vásáríiák is csábítanak mindenkit : 
egészen uj, modern játékszerek, ki
váló piperecikkek, praktikus és mu
tatós lakásdíszítő tárgyak és renge 
teg újdonság a vásár leghangosabb 
részén : az ujdonságterjeszlők sorain.

Szikrázva süt a májusi nap Bu
dapest felett, az egész város idegen 

szólói hangos, bizakodás és jókedv 
mindenfelé és ezt a jókedvet még 
csak fokazza az a tudat, hogy a 
vásár igazolványaival a vidékiek 
még egyre jönnek és jöhetnek, mert 
május 18 án hétfő déli 12 óráig le
het feláron Budapestre érkezni.

Negyvenhét 
bajai és bácskai 
vitézt avat május 

24-én 
a kormányzó.

Május 24 én nagy ünnepség lesz 
Budapesten. Magyarország e napon 
avatja az újabb vitézeket, közöttük 
azokat is, akik a vitézi esküt ugyan 
már letették, de még a felavatásuk 
nem történt meg.

Az ünnepélyes vitézi avatás Ba
ját és Bácskát is közelről érinti, 
mert az ünnepség keretében negy
venhét olyan újabb vitézt avatnak, 
akik bajai vagy bácskai származá
súak, illetve a megyével és a me 
gyeszékhellyel valamilyen kapcso
latban állanak. Nagyobb részük már 
esküt tett, de valamennyiüket most 
fogják vitézzé ütni. Alább követke 
zik a névsoruk :

Vitéz Révai József Szeged, v. Bes- 
senyői Miklós Baja, v. Hódsághy 
Béla Baja, v. Szentannay Sándor 
Csávoly, v. Szentkirályi Ottó Sop- 

i ron, v. Zákányi Andor Szeged, dr, 
, Meződy (Márz) Jakab Baja, Mol- 

dovay (Majer) Jenő Baja, v. Bükk 
István Baja, v. Kovács József Baja, 
v. Mikó József Baja, v. Peterdi 
Gyula Baja, v. Dékán Imre Baja, 
v. Ókéri István Baja, Fenyvesi Já
nos Baja, Kovács I-tván Baja, Kurd 
(Kricskovics) Mihály Baja, v. Égi 
Péter Bácsbokod, v. Bajai János 
Bácsbokod, v. Kazinczi Sándor 

j Bácsbokod, v. Salamon József Bács- 
| bököd, v. Sági Béla Bácsborsód, v.

Sz.öllősi József Bácsborsód, v Gallai 
József Bácsalmás, v. Kara Ádám 
Bácsalmás, v. Kobosz Antal Tompa, 
v. Csóti Mihály Tompa, v. Túri 

i István Kisszállás, v. Tarjan Lajos 
Kelebia, v. Váradi József Kelebia, 
v. Vadházi Sándor Kelebia, v. Vad 

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszer£6rát ajándéknak._______

SZIKLAFmÁRTÖN.
órás es ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankndást pontatlanul járd órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karérák 2 évi jótállással mér 6 pengőtől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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ház*  István Kelebia, v. Kökényes 
András Kelebia, v. Körmöczi József 
Kelebia, v. Rákos Antal Kelebia, v. 
Kovács Horváth Péter Kelebia, v. 
Solymosí János Felsőszen|iván, v 
Várfalvai Kálmán Felsős/eniiván, v. 
Várnagy József Csávoly, v. Valkaj 
Sándor Mohácssziget, v. Király 
Adáín Csátalja, v. Molnár Antal 
Madaras, v. Mészáros Antal Gara, 
v, Péter Imre Jánoshalma, v. Nagy 
Márton Jánoshalma, v. Szabó Má
tyás Baja, Burány Ferenc Dávod-

Kitüntették Vid János megyei 
tisztviselőt a Magyar-Jugosz
láv gyámügyi egyezménynél 

elért eredményeiért.
Az ni. kir. Belügyminiszter Vid 

János vármegyei irodafőtisztnek a 
Magyar—Jugoszláv gyámügyi egyez
mény lebonyolítása során példás 
ügybuzgósággal végzett irattári 
munkásságáért teljes elismerését fe
jezte ki.

Az erről szóló okiratot apatini 
Fernbach Bálint főispán megbízásá
ból Arnólhi Sándor árvaszéki elnök , 
adta át Vid Jánosnak a vármegyei ! 
árvaszék tisztikara és beosztott sze
mélyzete jelenlétében, hangsúlyozván 
beszédében, hogy nemcsak köteles 
ségszerüen, hanem igaz örömmel 
tesz eleget a főispán megtisztelő 
megbízásának s adja ál szerencse- 
kivánatainak tolmácsolása mellett 
a jó munkának ezen kilejezésteljes 
elismerését tanúsító okiratot.

13-án és 14-én

SHAKESPEARE

IurAnia
• <K==-r >==23

Szentivánéji 
álom

Főszereplők

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

Az első előadás
filléres helyárral

a

41.920 pengőért 
eladta a város az 
utolsó 32 vagon ten*  

serijét.
Az elmúlt napokban a vá

ros gazdasági hivatala dr. Rej- 
$er Antal tanácsnok vezetésé
vel a Mátéháza-puszta major
jaiból beszolgáltatott tengeri 
járandóság utolsó részletét, 
összesen 32 vagon tengerit ár
verezett el.

A tengerire egész sereg 
ajánlatot kapott a város, az 
ajánlattevők között volt va
lamennyi major bérlője is. Mé
termázsánként 12'31 és fél
pengőért adták el a tengerit. 
A Szentiványi Gőzmalom és 
Katz Ábrahám 6 vagon ten
gerit vettek meg, 26 vagon 
ugyancsak az döbbeni áron a 
majorbérlők tulajdonába (terült 
vissza. A tengeriért a város 
összesen 41.920 pengőt kapott.

A tengeri árveréssel egy
idejűleg felmerült a kérdés, 
hogy mi történjék a még el
adatlan városi búzával. Múlt 
esztendőben ilyenkor már az 
utolsó részlet búzát is érté
kesítették, ezidőszerint pedig 
még 20 vagon eladatlan búza 
áll a városi magtárakban.

Úgy értesülünk, rövid időn 
belül a még meglevő búzát is, 
ami a mai búzaárak mellett 
semmiesetre sem lesz nehéz.

HÍREK.
VALAKI ELMEIT...

Jó fiú volt. Egyenes lelkű, vidám 
és jó cimbora.

Nem volt haragosa, csak jóba- 
rálja, mindenki szerette, mert mo
solygós szemeiből, mélységes szere
tet áradt.

Még tegnap is köztünk volt. Bol
dogan tervezgetett, a Balatonra ké 
szült menni, — akkor még nem 
tudta, hogy mire megvirrad már el 
érhetetlen messzeségben lesz tőlünk 

Szivünkbe markol ennek a hu
szonnyolc éves gyerekembernek 
megrendítő tragédiája, hiszen alig 
élt még — eddig csak vágyakozott.

Szerény volt nem akart sokat . . . 
ezt sem tudta elérni. Vad kegyet
lenséggel sújtott le rá az Örök Ka
szás ... és a mindig mosolygó sze 
mek most hidegen, néma szemrehá
nyással merednek ránk. Hiába! 
Nem segíthettünk, a támadás orvul 
jött.

Te nem bírtál elköszönni tőlünk, 
de mi most mély fájdalommal bu 
csuzunk tőled.

Isten veled jó cimbora, Isten veled 
Anghy Bolond. A kis hónapos szó 
bábán elárvultán áll egy hegedű. 
Nem játszhat a vonós négyes . . . 
elszakadt egy húr. S. Gy.

— Iir. Istentisztelet. Pénteken 
délután az Istentisztelet 7 Qr^kor 
kezdődik.

— Dr. Visegrády |0|^ u| be
osztása. Dr. Visegrády nem vált 
ki a Matheosz kötelékéből hanem 
epebántalmai miatt jelenlegi erős 
beosztására vonatkozó szerződés fel
bontása melleit uj szerződést kötött, 
amelynek értelmében vállalta a Mat
heosz, a Máv és a Máuaut közle 
kedési politikáját szolgáló hivatalos 
lap szerkesztőségét.

-- Leszállították a szentistváni 
orvos lakáspénzét. Dr. Bucsányi 
László orvos Szentistvánon a volt 
főjegyzői lakást bérli évi 700 pen
gőért. A bérösszeget most évi 600 
pengőre mérsékelték.

— Aki egész nap ott görnyed 
az íróasztal mellett, ignék regge
lenként egy pohár természetes 
,,Ferenc József**  keserüvizet, mert 
az a bélműködést szabályozza, a 
gyomoremésztést előmozdítja, a vér
keringést élénkíti és a munkaképes 
séget fokozza.

— Szombaton este lesz a Lisz- 
hangverseny. A Bajai Liszt Ferenc 
Kör május 16 án szombaton este 
fél 9 órakor nagyszabású hangver
senyt rendez. A hatodik zenekari 
hangversenynek nemes tartalmú ko
moly műsora lesz, mely iránt nagy 
az érdeklődés az egész városban. 
A hangverseny műsora mindenben 
méltó a Köt múltjához.

— Ma van az autóvizsga Baján. 
A bajai gépkocsi és gépjárműveze
tők kötelező időszaki autóvizsgája, 
illetve a gépjármüvek felülvizsgálata 
a pécsi rendőrkapitányság kirendelt
ségének vezetésével tegnap kezdő
dött meg. A vizsgálat ma fejeződik 
be. A számszerű eredmények még 
nincsenek meg.

— Ma tárgyalták a Székely- 
vaskereskedés tolvajának agyét. 
Koch Ádátn udvaros a Székely féje 
vaskereskedésből különféle kerék- 
páralkalrészeket lopott. A dolog ki
derült, Koch Ádámot a törvény
szék elé állították. Ma tárgyalta 
ráljával Lakatos József lakatossal, 
azonban nem volt bátorságuk a lo
pott holmit értékesíteni. A rendőr
ség kinyomozta a tolvajlást és Ku- 
lisits a vádlottak padjára került. A 
törvényszék Kulisitsot 1 hónapi, 
Lakatost 7 napi fogházra ítélte. Az 
Ítélet jogerős.

— 19.780 pengőbe került a 
városnak az uj öntöző- és tűz
oltóautó. A város 19.780 pengőért 
megvette a második tűzoltó öntöző
autót. A vételről tegnap tájékoztatta 
a kisgyülést Horváth Béla műszaki 
tanácsos.

Vera megfigyelései. A há
rom éves kis Vera megy az 
utcán, egyszerre csak Kis Vá
rosban szokatlan látvány ötlile 
a szemébe : két hölgy lovagol 
az utón. Vera nézi tágra nyílt 
szemekkel, gondolkodva a lo
vagló nőkre, majd sajnálkozó 
hangon megszólal: „Szegény 
néni, felmászott a lóra .. . nincs 

i kocsija ..."

— Elítélték a bajai lakatost és 

tóráig. aHI t0y$M|ből borjubörö- 
ket halászott. Április 16 án ifj. 
Kulisiis Ancjiás lakatos halászni 
ment a Dunára, de mert hal netn 
akadt a horogra, magával vitt a 
hajóállomásról 7 darab tengerentúli 
borjubŐrt KI is akarta adni a ba- 
ügyét a törvényszék és Koch Adá- 
mot 1 havi fogházra Ítéllek fog
eresen.

— Elrontott gyomor és az ezzel
1 összefüggő bélzfjvaiok, felfúvódás, 
j |<ejlemetlen szájíz, émelygés hom

lokfájás, Iá/, hányás hasmenés vagy 
I széksrorulas eseteiben már egy po- 
j hár természetes „Ferenc József*  

keserüviz is igen gyorsan, biztosan
1 és mindig kellemesen hal.

KRISZTMANN kályhás
Halár-u. 8. sz. alatti

(Nagymalommal szemben) 
háza (elköltözés miatt) elsdó.

Ugyanott raktáron lévő 

cserépkályhák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.

Szeremlei-u. 83. sz. és Kaka« u. 1 sz. 
külön elválasztott ház 

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele öröklakás

Budapesttel egyidőben

Hercegnő

CŰRSO
sí-=£»

Szombaton
Vasárop

Ezt megelőzi:

A legbájósabb magyar film

Édes
mostoha

híradó
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 7‘» ir '• Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 7® Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13®
16 800 Gara községháza 134°
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 8-to Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 12’°
42 915 Riha f. m. 1225
48 925

y
érk. Mohács dudapart j id. 12>s

Ezer menetrend érvényes 1936. április 7-től.
X járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

‘C

íj Egyszerű cementlap

I* Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlacb-lap

ÍKutgyürü 
Cementcsövek

SCementváiyuk
Kátrán’

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement * 
üttököi fehér cem. [IJ 
Elszigetelő lemez s

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ K

Grünhut^és Tárja b

A Máv. menetrend:

r

Érkezés Hon n a n ? Indulás H o v á ?óra perc óra perc

09 Gara <. 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbojjárd, 

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

n 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Uidombová

/6 52 Pécs, Bátaszék, Ba|a 14 25 Hercegszántó

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

IS 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bálaszék. Sárbogárd. 

Budapest

19 58
Uidombová . 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

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN S^í*-"**

kenyér, metélttészták, kétszeraültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETICEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.
Gyári lerakat: CSEH ÓS TOLCYESI fösitr é« »eSye»k«r«skedése 

BAJA, Váradi érs.k-u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

■ff g» fb f C C Szén kereskedelmi 
V E IC I Ed Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciak-tore 2. Telefon: 52.

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és i'unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 

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

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónak

(Sugovicapart).

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
__

röer kZi n Fiai.


