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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Nagy beszédek.
Az ország közönsége számára az 

igazi nyilvánosság : a sajtó. Akit a 
sajtó fel akar emelni, annak felszó
lalását megfelelő garnirozással tá
lalja fel, elkereszteli nagy beszéd
nek ; akit pedig el akar ejteni, an
nak beszédet egyszerűen elhallgatja.

Mellékes, hogy a beszéd hol 
hangzik el : az országgyűlésen, párt
ülésen vagy beszámolón.

Ilyen „nagy beszédnek" indult 
megnyilatkozás volt Eckhardt Ti
bornak pártválasztmánya elölt el
hangzott beszéde.

Ez a beszéd tele volt ellentmon
dásokkal, de a sajtó azokat nem 
akarta észrevenni. Eckhardt Tibor 
megállapította beszédében, hogy a 
kisgazdaképviselők közölt teljes az 
összhang. Elég annak a hét képvi
selőnek a nyílt levelére utalnunk, 
akik őszintén feltárták a párt előtt, 
hogy a kisgazda pártvezér politika 
jának irányvonalával nincsenek meg
elégedve. Eckhardt Tibor kifelé 
hangsúlyozza a nagy egységet, a 
párton belül pedig lázasan kutatják, 
hogy kinek az indiscretiója révén 
került a nyilvánosságra a hét elé
gedetlenkedő kisgazda levele ? Szó
val a belső hullámok még nem 
csendesedtek el annak dacára sem, 
hogy nagyon, jó pezsgős ebédet ettek 
áldomásul a kisgazdaképviselők a 
Hungáriában.

Eckhard Tibor politikájának ten
gelye : Gömbös Gyula miniszterel
nök elleni gyűlölet ; ez a személyi 
gyűlölet nem füti azonbau a kis
gazdaképviselőket ; ez a gyűlölet 
szintén Eckhadt Tibor specialitása.

Eckhardt Tibor mindig Gaal 
Gasztonra hivatkozik ; Gaal Gasztont 
azonban személyi gyűlölet sohasem 
vezette ; mindig az elvet tartotta 
szem előtt ; ezzel a tárgyilagosságá
val szerzett magának országos hír
nevet. Gaal Gasztonnal megtörtént, 
hogy ugyanaznap kétszer a kormány 
mellett és kétszer ellene szavazott. 
Mindig a közérdek vezette, 8' ha 
felfogása szerint a javaslat jó volt, 
mellette szavazott ; más meggyőző
dés esetén ellene adta be szavazatát.

Szinte a komikum határát közelíti 
meg Eckhardt Tibor állandó póza 
az ősi alkotmány védelmében.

S-*nki  és semmi sem fenyegeti az 
alkotmányt. A parlamentben nagy
többség ül Gömbös Gyula minisz
terelnök háta megett, mely teljes .|

bizalmával támogatja. Soha semmi
féle tárgyi bizonyítékot e tekintet
ben fel nem hozott s igy a dikta
túrára való törekvés vádja nem 
egyéb dajkamesénél.

Nagyon gyanús egyébként Eck
hardt Tibor részéről a diktatúrára 
való törekvésnek állandó hangoz
tatása. A diktatúra valahogy job >an 
illik ahhoz a temperamentumhoz, 
mely Eckhardt Tibor sajátja ; Eck
hardt Tibor uralomra jutása köze 
lebb vinne bennünket a diktatúrá
hoz, mert régi törvény, hogy az 
uralomra jutott ellenzék hajlandó a 
maga ellenzékét reakciónak nevezni 
s ellene az általa képviseltnek gon
dolt „magasabb közérdek" szem
pontjából egy kis diktatúrát meg 
honosítani.

Eckhardt Tibor a titkos választó
jogért küzd. Sajtófőnöke volt gróf 
Bethlen Istvánnak, a miniszterelnök 
nek. Miért nem valósították meg 
akkor, mikor hatalmon voltak ? 
Nyolc-tiz esztendő nem nagy idő 
egy nemzet életében ; nem valószínű, 
hogy most nyolc tiz év után más 
volna a nemzet érettségi állapota, 
mint annak idején Bethlen minisz
terelnöksége alatt.

Eckhardt Tibor egy év előtt még 
azzal támadta gróf Bethlen Istvánt, 
hogy több államadósságot csinált 
miniszterelnöksége alatt, mint a 
többi államférfiak ezer év alatt ; 
most mindezt elfelejtve együtt menti 
vele a hazát ? I

Hol itt a logika ?
Bámulatos, hogy a nagybirtok 

földreformellenes csoportja, a nagy
tőke, a kartell képviselői mind ott 
csoportosulnak a titkos választójog 

| mellett, mert remélik, hogy titkos 
választójog mellett csupa töredék
pártokból álló parlament tevődnék 
össze, mely könnyen kiforgathatná 
lényegükből a földreform, a hitbi- 
zomány és a telepítés körül alko
tott összes korszakalkotó törvénye
ket.

A régi nóta ismétlődik meg; báró 
Fehérváry Géza kísérletezett nálunk 
először a titkos választói joggal — 
a császári hatalom érdekében; mint
ha a mostani nóta nagyon emlékez
tetne a régi dallamra.

A nép érdeke a kenyérjavaslatok 
■ keresztülvitele volt; a megélhetés 
, feltételeinek biztositása után foglal- 
I kozhat a nemzet a választójogi kér- 
i déssel.

Az országra ártalmas elszólások 

között vezet Eckhardt Tibor azzal 
a szerencsétlen kijelentésével, hogy 
a jelenlegi parlament második gyű
lésére revolverrel a zsebében ment el.

Ha valaki ilyen kijelentést mond 
juk az országgyűlés hsrmadik vagy 
negyedik ülésén tesz meg, ezt ije 
dős természettel még meg lehet 
magyarázni; de egy évvel az eset 
után, amikor egy év óta semmi sem 
történt abban a parlamentben, nem 
lehet egyébnek, mint megfontolat
lan, külpolitikai érdekeink iránt tel
jesen érzéketlen egyén nevetséges 
elszólásának tekinteni.

Eckhardt Tibor kijelenti, hogy 
nincsen jobboldal és nincsen bal
oldal. Ez mindenesetre érdekes ki 
jelentés az Ébredő Magyarok egy

„Nem szabad elfeledni, hogy van egy 
magyar probléma, sőt szembe kell vele 
nézni; meg kell oldani, nehogy ez a cso
dálatos nép maga legyen kénytelen meg

oldani a saját problémáit.**
így írnak az olasz lapok 

rólunk. Olaszországban a tem
pót mindenben a Duce dik
tálja. Az abesszin viszály el
intézésének a csodálatos tör
ténelmi lendülete megdermesz- 
tette a Népszövetség szörszáll- 
hasogató bölcseit: Önmagát 
tagadná meg a Duce, ha most 
megtorpanna ; két alternatíva 
áll előtte : vagy elfogadja a 
népszövetség a bevégzett té
nyek összes következéseit még 
pedig gyorsan ; ellenesetben 
pedig gondolkodás nélkül ott
hagyja a Duce Genfet; nem 
engedi az abesszin ügyet el- 
sekélyesiteni, mert a késede
lem csak veszélyezteti az olasz 
győzelem gyümölcsét ; viszont 
minden perc, mely közelebb 
visz bennünket Nagymagyar- 
országhoz, biztositja Olaszor
szág nagyhatalmi állását.

Kossuth Lajos lángesze. Mus
solini lángszelleme csaknem 
egy évszázad távolán keresz
tül egyesül egy olyan kézfo
gásban, mely elszakíthatatlan 
barátságot fon a két nemzet 
között ; mely értelmi, érzelmi 
és gazdasági alapon álló vas
szövetséget jelent. Mussolini 
felismerte Kossuth Lajos téte- 

kori vezére- részéről.
Melyik szerepét vegyük komo

lyan; a régit vagy a jelenlegit ? Úgy 
látszik, mindig a legutolsó az érvé
nyes.

A kisgazdapártról megállapítja, 
hogy az. kereszténypárt; melyben 
katolikus és református részt vehet. 
Hát a többi felekezet nem lehet a 
tagja ?

így fest az a nagy beszéd, melyet 
egyébként az események forgataga 
gyorsan a feledés ködébe burkolt.

Ebből a beszédből hiába igyekez
tek az ellenzéki lapok nagy beszé
det teremteni; szé pukkant az a 
maga egészében, mint valami bubo
rék.

j lének igazságát, hogy a Pó 
függetlenségét a Tisza mentén 

I kell biztosítani.
Kossuth Lajos azt mondja 

egy helyen : a magyarban nem 
hiányzik az értelmi erő^ a fel- 

| fogás helyessége, csupán az 
elhatározás gyorsasága, a tettre 
való készség. Az akkori idők 
jobbágy nemzetének talán kissé 
negatív karakterét jellemezte 
igy Kossuth Lajos; de minden 
esetre van valami igazság meg
figyelésében.

Ám mutassa meg a mai 
nemzedék, hogy vége a tria
noni gyász szülte letargiának; 
kész arra, hogy megoldja a 
maga nagy problémáját ; az 
önfegyelem, a történelmi fele
lősség tudata lefojtotta eddig 
a lázadó érzéseket, de vegye 
tudomásul a világ, hogy vége 
a tépelődésnek : követeljük a 
revíziót. Követeljük békésen, 
egész Európa, az egész embe
riség érdekében.

A szobák, termek mélyén 
elhangzó fogadkozások verőd
jenek viharrá és szálljanak 
szerte szét a világban ; járjuk 
az utcákat, árasszuk el a te
reket és követeljük a revíziót. 
Az izgalom láza fütse a lel-
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Kalapot 
Inget TAVASZRA Harisnyát 

Retikült
Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot

Keztyüt REINHARDT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Hálóinget

keket ; az idegek vibráljanak, 
a szemek ragyogjanak; érezze 
mindenki, hogy megindultunk... 
megyünk . . . menetelünk a fel
támadás felé . . .

Ma délután 4 órakor temetik 
a tragikus módon elhunyt 

Anghy Botond Lászlót.
Városszerte osztatlan mély rész

vétet váltott ki Baján a tragikus 
körülmények között elhunyt Anghy 
Botond László halála. A hatósági 
vizsgálat megállapította, hogy a ha 
jai 0T1 szinpatikus fiatal tisztviselő 
jének halálát a saját vigyázatlan
sága azaz a rosszul kezelt konektor 
okozta.

A tragikusvégü fiatalember holt
testét a kórház halottas házában 
ravatalozták fel s ma pénteken dél
után 4 órakor fogják temetni a re
formátus egyház szertartásai szerint. 
Anghy Botond Lászlónak Budapes
ten élő hozzátartozói is Bajára ér
keztek.

A Liszt Ferenc-Kör 
május 16-iki zenekari 

hangversenyének 
műsora.

A Bajai Liszt Ferenc-Kör 1936. 
május 16-án, szombaton este fél 9 
ótakor rendezi a Nemzeti Szálló 
hangversenytermében 80. nyilvános 
hangversenyként a Kör filharmóni- 
kus zenekarának hatodik zenekari 
hangversenyét, (a zenekar felszere
lésének javára,) melyre a Kör tag 
jait, Baja város és Bácsbodrog vár
megye zenekedvelő társadalmát 
meghívja a Liszt Ferenc Kör.

Műsor: 1. Bach: a moll hegedű
verseny. Allegro Andante-Allegro. 
Előadja Szántó Jenő hegedűművész, 
a Kör áll. eng zeneiskola tanára, 
zenekari kísérettel.

2. Sibelus : Valse Triste. Előadja 
a zenekar.

3. Mozart: C-dur szimfónia. (Ju
piter) Allegro-Adagió Menuetlo Al
legro. Előadja a zenekar. Karnagy : 
Szántó Jenő. Kezdete fél 9 órakor. 
Pontos megjelenést kérünk.

Tájékoztató: Jegyek május 14 tői 
a Wagner könyvkereskedésben kap
hatók.

Jegyárak : Köri tagoknak 1 20 és 
1'— P, nem tagoknak 2‘—és 1’50 P, 
diákjegy 30 fillér.

Vidékiek a Köri tagok kedvez

Revíziós kilátások.
Gömbös Gyula miniszterel

nök kiváló történelmi érzék
kel irányított külpolitikájának 
gyümölcsei most kezdenek be
érni.

Az olasz kérdésben tanusi- 
| tott férfias magatartásunk, a 
német nemzettel fenntartott 
politikai és gazdasági kapcso
lataink ; angol barátaink támo
gatása olyan kedvező külpoli
tikai légkört teremtettek szá
munkra, hogy a legutóbbi 
belgrádi kisantant értekezle
ten már számoltak az utód
államok magyarország területi 
reviziójának lehetőségével; fel
adták a teljes negaciós állás
pontot; elismerték a tárgyalás 
lehetőségét.

Az események szinte drá
mai gyorsasággal torlódnak; 
még el sem simultak a belgrá
di konferencia nyomán támadt 
hullámok, máris újabb konfe
renciának hire érkezik. Júni
us 8-ára tűzték ki a legköze
lebbi kisantant konferencia 
idejét, melyre az utódállamok 
vezetői jönnek össze s kizáró
lag a magyar kérdéssel foglal
koznak.

A magyar társadalom egy

Schuschnigg benyújtotta a kormány lemon
dását. de Mikiás elnök újból őt bízta meg 

a kormányalakítással.
Schuschnigg kancellár a szövet

ségi elnöknek benyújtotta a kor
mány lemondását. Miklas elnök is
mét Schsuschniggot bizta meg a 
kormányalakítással. Az uj osztrák 
kormányban a legfontosabb esemény 
Starhemberg herceg kiválása és a 
« hazafiui frontnak vagyis annak a 

menyében részesülnek és ha jegyük 
árát postán beküldik a fenti cimre 
(10 filléres postai kézbesítési díj csa
tolásával,) akkor helyüket fenntart
juk. Felülfizetéseket a fenti kultu
rális célra köszünette! nyugtáz a 
Liszt Ferenc Kör.

ségesen, még sohasem ismert 
lendülettel követeli országszer
te a revíziót! Békés, igazsá
gos, a népek önrendelkezési 
jogának mindenben megfelelő 
revíziót kérünk.

A magyar szent korona ezer 
éves birodalma történelmi szük
ségszerűség, melynek örök hi
vatása az emberi kultúra meg
védése ; a nyugati civilizáció 
fenntartása az egyetemes em
beriség érdekében.

Nincs nemzet, mely megér
tőbb, igazságosabb és tárgyila- 
gosabb tudna lenni osztály, 
felekezeti és nemzetiségi kér
désekben a magyarnál; olyan 
történelmi értékek ezek, me
lyek Középeurópa néprajzi 

I megoszlásából szükségkép kö
vetkeztek ; ezeket az értéke
ket nagy államalkotóink állam
szervezetünk főenergiává fej
lesztették s ezekre az érté
kekre egész Európának ismét 
szüksége van.

Az erkölcsi igazság s a tör
ténelmi szükségszerűség ereje 
hozza nékünk a békés reví
ziót talán évek, de talán hó
napok alatt is.

szervezetnek, amelyen az osztrák 
kormány alapszik Sfárhemberg her
ceg kezéből Schuschnigg kancellár 
vezetése alá történt kerülése. Ily 

I módon a kormányhatalom és a ha- 
zafiu front legfelsőbb vezetése egy 
kézbe összpontosul, ami által a te
kintély elvén alapuló kormányzat 

csak megerősödik.
Az uj kabinet összeállítása : Sző 

vetségi kancellár, külügyminiszter és 
honvédelmi miniszter Schuschnigg 
Kurt dr. Alkancellár és belügymi
niszter Baar-Baarenfels, igazságügy
miniszter Hammerstein Epuord, köz
oktatás Perinek, szociális ügyek 
Resch, pénzügyminiszter Draxler, 
kereskedelemügyi miniszter Síok- 
kinger.

Starhemberg herceg eddigi alkan
cellár a felmerült tárgyi nézetelté
rések miatt vált ki a kormányból. 
Az uj szövetségi kormány feladatává 
tette a hazafias erők összpontosítását, 
amely szükségessé teszi a Hazafias 
Arcvonal politikai vezetésének tel
jes egységesítését. Ezért Schuschnigg 
kancellár átveszi a Hazafias Arc
vonal vezetését.

A kormány átalakítását két kö
rülmény telte időszerűvé. Schusch
nigg az utóbbi időben követelte, 
hogy a tekintélyi kormányzatnak 
meg kell adni azt a hatalmat, amely- 
lyel akaratát végre is tudja hajtani. 
A kormány egységes milicia kiépí
tését tervezte. Starhemberg azonban 
nem járult hozzá a Heimwehr le
szereléséhez. Most Schuschniggra 
hárult a Hazafias Arcvonalban a 
rend helyreállítása. A kancellár ezért 
vette ki Stárhemberg kezéből a Ha
zafias Arcvonal vezetéséi. Siettette 
a kormány átalakítását az is, hogy 
Schuschnigg maga akarta átvenni a 
felelősséget az osztrák külpolitika 
vezetéséért.

Gara-Györgypuszta 
három kilóméteres 

szakasza.
A gara—györgypusztai müut épí

tésére hat ajánlat érkezett be. Dr. 
Zsigmond János megyei főjegyző 
csütörtökön 12 órakor bontotta fel 
a beérkezett ajánlatokat.

Ajánlatokat rdtak Steff Vazul 
jogosított földmérő és mélyépítő; 
Barta Károly oki. mérnök, építő 
mester, Bőhm Gyula útépítő é9 kö
vező vállalkozó budapesti lakosok, 
Cukor Sándor oki. mérnök, Kata- 
nits Antal útépítési vállalkozó bajai 
lakosok, Erős és Simon oki. mér 

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
KeriHie a fölösleges bossxankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás ás javítás csak szakembernél.
j*ró  férfi ts nAI karórkk í M JMMMmbI m*r  C ,H|MI.

és brilüánskö veket a legmagasabb áron vaazek
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nökök építési vállalata, budapesti 
cég.

Stefi Vazul 63.372 P 70 fillérre, 
Bárt Károly 49 920 pengőre, Böhm 
Gyula 46.446 P 90 fillérre, Czukor 
Sándor 50 239 pengőre, Katanits 
Antal 47 182 P 60 fillérre, Erős és 
Simon 55 095 P 80 fillérre tett aján
latot.

Értesülésünk szerint a döntés né
hány napon belül meg lesz, hogy a 
munka minél előbb megkezdődjék.

Izgalmas helyszíni 
tárgyalás után ítélte 
el a törvényszék a 
híres tompái vere
kedés két vádlottját. 
Egy örökösödési per miatt rob
bant ki az ádáz utcai háborús

kodás.
Ez év január 19 én parázs vere

kedés volt Tompán. A nagyszabású 
rögtönzött utcai háború olyan viha 
ros lefolyású volt, hogy még tompái 
viszonylatban sem utolsónak szá
mított.

Hét tompái legény : Mila6sin Jé 
nos, Bálint Mátyás, Rombola Antal, 
Rombola Mihály, Laczi Dezső, Papp 
József és Papp István az esti sötét 
ségben kilesték az utcán arrahaladó 
Csikós József tompái gazdát, neki
rohantak és iszonyúan elverték.

A verekedést a Rombolák dacos, 
érzékenysége váltotta ki. Csikós

URÁNIA
Május hó 16-án
Május hó 17-én
Május hó 18-án

BULVER 
a nagy angol iró 
klasszikus regénye

Pompeji 
pusztulása
A legnagyobb film, amit eddig 

produkáltak 16 f.

IA film különleges lé 
mája, hatalmas cir- 
ifi kusti játékok, a ke- 

• reszténység élele, Pom- 
fi peji pusztulása olyan 
W látvány, amit nem le 
flj hét elfelejteni.

Híradó.

József ugyanis egyszer egy örökö
södési perben nem kedvükre ta
núskodott s ezt a Rombolák nem 
tudták megbocsátani. Január 19 én 
azután a baráti asszisztenciával an
nak rendje és módja szerint leszá
moltak Csikós Józseffel, aki a túl
erővel szemben természetesen alul 
maradt és megsebesült.

Csikós nem hagyta annyiban a

Minden hozzászólás nélkül elfogadta 
a város közgyűlése az 1935. évi zárószá- 
madást, de — szenvedélyes vitákat pro

vokált ki a polgármesteri jelentés.
A képyiseSö választói jegyzék, meg a Szent Antal Temet

kezési Egylet az ellenzéki képviselők kritikájában.
Nem sokkal 3 óra után, mikor 

dr. Borbiró Ferenc polgármester a 
város közgyűlését megnyitotta még 
majdnem egészen üres padsorok 
ékesedlek a közgyűlési teremben. 
A városi bizottsági tagok közül ösz- 
szesen harmincnégyen jelentek meg 
a /árós/ámadás vitáján. Az érdek 
lödésmentes közgyűlésen a záró
számadások előterjesztésénél egyet
len megjegyzés nem hangzott el. 
Érdeklődés mindössze a polgármes
teri jelentésnél mutatkozott. Dr. 
Horváth István aljegyző terjesztette 
elő a jelentést, melyhez elsőnek dr. 
Ernszt Lajos szólt. Kérte, hogy a 
jelentést a jövőben a bizottsági ta
gok is Írásban, két nappal a köz 
gyűlés előtt kapják meg, amit dr. 
Puskás Dezső h. polgármester meg 
is Ígért.

Kifogásolta a felszólaló a válasz
tói névjegyzékben előforduló nagy- 
szá mu törlést. Nem tudja elképzelni, 
hogy a régebbi központi választ
mány olyan slendriánul végezte vol
na a dolgát, hogy 1200 választónak 
körültekintés nélkül adta volna meg

HÍREK
— Három bizottságba válasz

tottak tagot a közgyűlésen. A 
város tegnapi közgyűlésén 3 bízott 
sági tagságot töltöttek be titkos sza
vazással. A számonkérő szék 27 
szavazattal dr. Fehér Lőrincet, a 
jogügyi bizottság tagjává 27 szava
zattal dr. Bohné Endrét, a Városi 
Gáz- és Villamosüzemek igazgató
ságába 32 szavazattal dr. Fischoff 
Zsigmondot választották be.

— Holnap lesi a szentjánosl 
búcsú, de elmarad a vízi Inne- 
pély. Szentjánoson holnap, Nepo- 
muki szent János ünnepén van a 
templom búcsúja. Ma lenne esedé 
kés a molnárok szokásos vízi ün
nepélye a hagyományos Jánoska- 
eresztés, azonban ez az ünnepély 
elmarad.

— Csátalja—Hercegszántó mA- 
Utja. A csátalja—hercegszántói mű
ül munkálatai annyira előrehaladtak, 
hogy junius végére teljesen elkészül 
és átadható lesz a forgalomnak.

dolgot, hanem bűnvádi feljelentést 
tett a verekedő társaság ellen

Dr. Marjay Péter vizsgálóbíró és 
Grammling Kornél ügyészségi al- 
elnök most tartották meg a hely
színi tárgyalást, rengeteg tanúkihall
gatással és nagy érdeklődéstől ki- 

I sérve. A verekedő legényeket egyen- 
l kint 4—4 havi börtönre Ítélték. Az 

ítélet nem jogerős.

a választói jogosultságot.
Dr. Ernszt elismeréssel van a vá

rosfejlesztési törekvésekkel szemben, 
de a dunai hid építéssel kapcsolat
ban bizonyos észrevételei vannak. 
A polgármesteri jelentést elfogadja.

A második felszólaló Ferró Jó
zsef szenvedélyes hangon idézi a 
Szent Antal Temetkezési Egyletnél 
mutatkozó visszásságokat. Kérdi a 
polgármestert, hogy a város miért 
nem küldötte fel még most sem a 
belügyminisztériumba az anyagi fe
lelősségre vonatkozó közgyűlési ha
tározatot.

Ezután a kontárkérdést teszi 
szóvá. Megállapítja, hogy az ipar
hatóság nem egyforma mértékkel 
mér, meit amikor tőle követelték 
az iparigazolványt, ugyanekkor más 
anélkül termelhette a müiépet

Az elnöklő polgármester több íz
ben is rendreulasitotla Ferrót iz
gatott hangja miatt.

A felszólalásra dr. Puskás Dezső, 
Horváth Béla műszaki tanácsos, dr. 
Horváth István és Gáca Tibor al
jegyző válaszoltak.

— Hasmötétek utáni idősza
kokban reggelenként egy pohár 
természetes „Fene József**  keserii- 
viz igen kedvelt, nagyértékü hashaj
tó amely a belek tartalmát biztosan 
felhígítja és azt minden fájdalom 
okozása nélkül néhány óra alatt 
könnyen levezeti.

— Az angol kormány Tokióban 
hivatalosan tiltakozott az ellen, hogy 
a japán hatóságok előmozdítják az 
Észak-Kínába irányuló csempészést.

— A yorkl herceg a következő 
évben meglátogatja a külföldi udva
rokat, bátyjának, VIII. Edvárdnak 
kívánságára — írja a Daily Mail. 
A látogatás célja, hogy közölje az 
uralkodókkal Vili. Edvárd király 
trónralépését.

— Nyugdíjazás. A város köz
gyűlése elé terjesztették Bóna An
tal vágóhíd kezelő altiszt nyugdíja
zása ügyét. Bóna Antal 35 évi szol
gálat után vonul nyugalomba. Utó
da Bódis János igazolványos altiszt, 
aki már öt esztendeje áll városi 
szolgálatban s teendőit általános 
megelégedést keltve végezte.

— Gert Rothberg uj regényt irt 
a Milliók könyve olvasóinak B o- 
c s á s s m e g ! ez a kétkötetes, 
nagyszabású regény cime, amely a 
Milliók könyve 419 és 420. számá
ban jelenik meg. Emberi sorsok, a 
Lohwinkel család lányainak szerelme 
és boldogsága tárul elénk mindvégig 
változatos cselekmény keretében.

—- Eladó motorkerékpár. Eladó 
egv 250 köbcentiméteres „Zundopp" 
motorkerékpár. Cím : Fridrich István 
hölgyfodrász.

— Találtak egy ernyőt. Jogos 
tulajdonosa az államrendőrségen 
kellő igazolás után átveheti.

— Elhájasodásnál, köszvénynél 
és cukorbetegségnél, oxaluria és 
phosphaturia képződésénél, hugysa- 
vas sók lerakódásánál a természe
tes „Ferenc József**  keserüviz ja
vítja a gyomor és a belek müködé- 
dését s tartósan előmozdítja az 
emésztést.

Laptulajdouos :
Í)í. K N EZtf ÜKÉI

KRISXTMANN kályhás
Határ-u. 8. sz. alatti

(Nagymalommal szemben) 
háza (elköltözés miatt) eladó.

Ugyanott raktáron lévő 

cserépkályhák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.

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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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl || Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot.

T
Km. 1

induló vonathoz.

□ k 2

0
3

11
15
16
24
25
28
29
34
39
42

48

7'5

725

7«

755

goo

820

825

835
84O

900

910

9'5

925

községhatár f. m. 
vasútállomás 
községháza

V 
érk.

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

érk.
*

I 
ind.

1425

1415

1355

1345

134°

1320

13'5

13°5

13°°
1240

1230
1225

12'5

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN tJ4,pís"ZÍ,",en,eí

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasüiemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lera kai: CSEH és TÖLGYESI főszer és vegyeakerGskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Szeremlei-u. 83. sz. és Kakas u. 1 m 
külön elválasztott ház.

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEQVEHETÖ

a másik fele öröklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Kf KB T E £ Szénkereikedelmi 
W E K I E 3 Részvénytársaság

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

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

esetleges

Egyszerű cementlap £
Díszes „ -<
Márvány mosaik-lap ° NAGY VÁLASZTÉKBAN
Favence (csempe) «
Meftlach-lap
Kutgyiirii
Cementcsövek
Cementvályuk

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics köpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más épitőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa a.

A Máv. menetrend:

ír

Érkezés
Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 29 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék. 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

/3 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

/6 52 Pécs, Bálaszék. Ba|a 14 25 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

19 58
Ujdombová , Pécs, 

Bátaszék 50
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

22
1

58 Bpest, Sárbogárd 22 ot
Bátaszék. Ujdombovár. 

Budapest

Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

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

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


