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Uj hang.
A politika nem lakodalom, 

a politikusok nem szentek, a 
többség politikusai is emberek.

A politika nem lakodalom, 
amelybe az emberek ünnep- 
lös ruhába, vigasságra vágyva 
mennek, hanem kemény elvi, 
személyi és érdekharcok szín
tere, ahol a viták, harcok, po
zíció küzdelmek hevében a 
szavak, cselekedetek nem min
dig filozófiai mélységnek, nem 
mindig udvarképes simaságok, 
sőt legtöbbnyire nélkülözik a 
müveit társalgás finomságait.

A politikusok nem szentek, 
akik földöntúli esztnekörben 
élve, érdek nélkül szolgálják 
politikai célkitűzéseiket már 
csak azért sem, mert támoga
tóik. választóik ezernyi érdek
szála fonja őket körül és az 
elméletek felső régióiból a 
mindennapi, keservéi élet, rea
litásai közé vonják le. És eb
ben nincs különbség ellenzéki, 
kormánypárti között. Sőt is
meretes az a felfogás, hogy 
néha egy ellenzéki képviselő 
jobb protektor, mint maga a 
miniszter.

A többség politikusai is em
berek, akik lehetnek jók, le
hetnek érdekemberek.

Mindezeket ismerve, tudva 
és előrebocsátva, mégis érthe- 
t tlennek tartottuk mindig azt 
a hangot, melyet Eckhardt 
iibpr a magyar politikában 
meghonosított akár akkor, ami
kor Bethlen Istvánt támadta, 
akar akkor, amikora Nemzeti 
Egység pártot rohamozta.

Mindig igaza van a költőnek. 
Düh Kálmán irta:

„A magyarnak már szokása, 
Hogy a jussát nem hagyja, 
De ha vele bánni tudnak : 
Az ingét is odaadja."
Az a mód, ahogyan a kis- 

í: /dapárt vezére a propagan

dát kezelte, nem felelt meg a 
magyar természetnek.

Az időközi választások is 
mind ezt mutatták.

Most uj hangot ütött meg 
Eckhardt Tibor a magyar po

Bácsbodros rérmewe
törvényhatósági 
köwfflése.

Dr. Martchall Ferenc államtitkár ünneplése.
Kedden délelőtt tíz órakor tar

totta Bácsbodmg vármegye apatini 
Fernbach Bálint dr. főispán elnök
lete alatt nyári rendkívüli közgyű
lését.

A közgyűlés iránt igen élénk ér 
drklődésl tanúsítottak a bizottsági 
tagok. A megjelentek közölt olt 
láttuk vitéz Horthy István táborno
kot, dr. báró Vojnils Miklós, dr. 
Mojzes János országgyűlési képvi
selőket, Szulrély Lipót kormányfő 
tanácsost, dr. Medveczky Karoly, 
Linzer Rezső gazdasági főtanácso
sokat és még sokat a megye elő 
kelőségei közül.

Dr. Marschall Ferenc 
államtitkár ünneplése.

Az. elnöklő főispán a közgyűlés 
szokásos ünnepélyes megnyitása 
után meleg szavakkat emlékezett 
meg dr. Marschall Ferenc államtil- 
kárról, akit a kormányzó a magyar 
éremrend középkeresztjével a
csillagokkal — kitüntetett.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
egy élet odaadó munkásságával 
szolgálta és szolgálja a magyar me
zőgazdaság érdekeit ; különösen so
kat köszönhetnek jóakarata táino 
gatásáoak Bácska és kerületének 
községei.

A hála és köszönet érzéseivel ja 
vasolja, hogy a megye közönsége 
fejezze ki szerencs^kivánalait a ma 
gas kitüntetés alkalmából.

A megye egész törvényhatósága 
mint egy ember tüntetett dr. 
Marschall Ferenc államtitkár or 
nzaggyülési képviselő mellett és egy 
hangulsg elfogadta az indítványt

Az olimpikonok üdvözlésa.
Napirend előtti szólásra jelentke 

litikában s miután a Nemzeti 
Egység pártjának eredeti cél
kitűzése minden komoly nem
zeti erő összefogása, ez a be
széd lépés e felé a gondolat 
felé.

I zell Bernálh Zoltán lapszerkesztő 
; és lelkes szavakkal emlékezett meg 
i azokról a sikerekről, melyeket baj 
’ nokainlf** a berlini olimpián elértek.”

A sikerek nyomán a nemzeti fel
lángolás átcsapott a trianoni hatá
rokon és egv testvéri közösségbe 
füJe a világ összes magyarságát az 
őshazához ragaszkodó bunyevác és 
német testvéreinkkel egyetemben.

A világraszóló siker alkalmából 
— indítványozta — üdvözölje a 
közgyűlés a kormányt, a testneve
lési tanácsot, melyek a küzd lem
ben való részvételt ifjúinknak lehe
tővé tették. Köszönti a vármegye 
vezetőségét, kéri tőle a levente, 
cserkész intézmények támogatását, 
tornacsarnokok építését s egyben 
intézkedési ké>r a kormánytól, hogy 
az Összes torna és sport épületek
ben örökítsék meg az olimpikonok 

I neveit.
! „A babérágas magyar kardok 

méltó helyet biztosítottak ott Bér 
linken a Magyarság számára" mon 
doila zajos sikert aratva Bernálh 
Zoliáti.

Dr. Rapcsányi Jakab és Novai 
Ferenc bizottsági tagok 

behívása.
Fernbach Bálint dr főispán az

után bejelentette, hogy vitéz dr. Zá- 
kányi Andor tiszti főorvossá való ki
nevezése folytán hivatalból tagjává 
vált a törvényhatósági közgyűlésnek 
s ezért érdekképviseleti alapon dr. 
Rapcsányi J^kab orvost hívta be a 
közgyűlésbe.

A tantestület érdekképviseleti ala
pon viszont Novai Fér ne ig. tanító, 
kerületi felügyelőt küldte be a köz
gyűlésbe.

A cisztercita alapítvány ügye
A főispán indítványára a közgyű

lés elsőnek vette tárgyalás alá a 
cisztercita alapítvány ügyét.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 
felszólalása.

Vitéz dr. Bajuay Ernő alispán fel
szólalásában hivatkozott a beiktatása 
alkalmával elmondott programjára, 
melyet becsületesen meg is akar 
tartani. Ez a javaslat is a megye 
érdekét szolgáló lépés, mely prog
ramjából következik.

Mély tisztelettel és elismeréssel 
hajlik meg Fernbach Bálint főispán 
előtt, >ki ebb n a megye lakossá
gának érdekeit szolgáló ügyben a 
kormánynál nagy befolyását ered- 

l ményesen érvényesítette.
Majd részletesen ismertette az 

| alapítvány létesítésének történetét.
A megye „Cisztercita Diákszövet

ség" és a „Délvidéki Otthon*' léte
sítésére 260 000 pengőt gyűjtött, 
mely azonban nem lévén elegendő 
a tervezett internálusok felállítására 
és fenntartására, a kultuszminiszter 
akként intézkedett, hogy ezen ösz- 
szeget alapként keli kezelni addig, 
amig a további adományokkal, köz
ségi h ozzájái ulásokkal akkorára nö
vekszik, amennyi az intézmények 
megvalósítására elegendő lesz.

Minthogy azonban a magas pót
adók miatt a községek többé nin
csenek abban a helyzetben, hogy 
adományaikkal az alapokhoz hoczá- 
járuljanak, ezt meg is tagadták s 
igy az. alapok csak a kamatjövede
lemre volnának utalva, ami annyit 
jelent, hogy az intézmények meg
valósítása évtizedekre kitolódnék.

A pénzek igy a bankokban he
vemének, ahelyett hogy a várme
gye népeinek érdekeit szolgálnák.

Minthogy tehát az eredeti célok 
belátható időn belül el nem éihe- 
tők, de másrészt is, mert a várme
gye ezidősz.erint még nincs annyi 
elsőrendű szükségletet képező köz
egészségi és kulturális intézmény 
birtokában, hogy megengedhetné 
magának a törvényhatóság területén 
kívül a lakosság kis töredékeinek 
érdekeit szolgáló intézmények léte
sítését, ezért javasolja, hogy a me
gye 1877—alisp. 3 jzkv. 1936. sz. 
határozatát tegye félre és mondja 
ki, hogy a „Cisztercita" és a „Dél
vidéki Otthon" alapját közegészségi, 
kulturális és szociális intézmények 
létesítésére fordítja.



2. Mélykúti kulturház.

Biátok! olcsón
REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT

Baján. Telefon: 188

A javasolt intézmények:

1 Létesítsen a vármegye Nagy- 
baracskán, Felsőszenlivánon. Bács- 
bokodon, Jánoshalmán, Tompán, 
Kelebián, Madarason, Katymáron, 
Bácsalmáson és Mélyknton, mint 
egészségügyi körzetek székhelyein 
Zöldkeresztes Egészségügyi Házakat. 
Maid részletesen ismertette az egész
ségügyi házak rendeltetését, melyek
nek lényegük, hogy külön-külön, 
egyénileg foglalkoznak a rászoru 
lókkal ; minden egészségügyi ház
ban lakik egy egy kiképzett zöld
keresztes védőnő, aki kitanitja az 
anyákat a csecsemőgondozás szabá
lyaira ; tanácsokat ad a tüdővész 
elleni védekezésre ; állandóan figye
lemmel kiséri az iskolás gyermekek 
otthonát ; tisztaságra nevel ; a min
den házban levő két két kádfürdő 
és zuhanyokkal gondoskodik a fa
lusi gyermekek fürdetéséről; a ter
hes nőket ellátja tanáccsal. A zöld 
keresztes védelem elkíséri az embert 
egész életen keresztül. Ez az egesz 
ségvédelem nem társadalmi munka, 
hanem állami feladat, melyet ható
sági orvosok és államilag fizetett 
védőnők latnak el.

Minden egészségházban fúrnak 
egy-egy közhasználatra szolgáló 
kutat is.

15.500 pengőbe kerül egy
egy egészségház.

Egy-^gy ilyen Zöldkeresztes egész
ségház megépítése 15 500 pengőbe 
kerül. Mélykuton és Bácsalmás köz
ségben már vannak ezen célt szol
gáló épületek, úgy hogy azokat 
csak át kell alakítani. Az átalakítás 
költségei 6000—6000 pengőt tesz
nek ki ; a nyolc uj épület emelésé
nek és az átalakításoknak költségei 
összesen 136.000 pengőt tesznek ki, 
amelyhez még a belső felszerelés 
nek 20 000 pengőnyi költsége járul.

Az egészségügyi házakhoz Bács
almáson és Jánoshalmán egyenként 
8000 pengő költséggel légi támadás 
elleni bombabiztos fedezéket épite 
nek ; úgy hogy ezeken a címeken 
összesen 172.000 pengőt óhajt a 
vármegye az alapokból felhasználni.

A háziipar és népművészet cél
jait hivatott szolgálni a mélykúti 
kulturház, melyet az ottani iskolai 
építkezésekkel kapcsolatban óhajt 
megvalósítani.

Erre a célra 30.000 pengőt szánt 
az alispán.

3. Vitézi székház Baján.

Harmadik intézményeként a bajai 
vitézi székház felépítését javasolta 
az alispán; Bácskában 341 vitéz él, 
aránylag az összes megyék közül 
legtöbben.

Mindig hagyomány volt a magyar 
vitézség tisztelete; ennek a régi er
kölcsnek tesz elegei, amikor a vité 
zek kulturális és szociális érdekeit 
szolgáló vitézi székház megépítését 
javasolja. Erre a célra 20.000 pen ; 
gőt kér kiutalni.

4. Bácsalmási középfokú 
gazdasági iskola.

A negyedik intézményként java
solja a bácsalmási középfokú gaz
dasági iskola felállítását.

Bácsalmáson a leánypolgári meg
szüntetésével elegendő helyiség sza
badult fel az iskola céljaira. Még 
mintegy 60.000 pengő kell ; remél- , 
helő, hogy a község és az állam 
is hozzájárul az iskola költségeihez, 
melyre 25.ooo pengő hozzájárulást 
javasol.

Mind a négy közérdekű cél meg
valósítása tehát 247.000 pengőbe 
kerülne.

Milyen részekből áll a be
folyt összeg ?

A községek 250 314 P. 31 fillért 
adtak össze ; a magánosok 15.990 P. 
52 fillért.

Mi legyen a magánosok ál
tal befizetett összegekkel ?

Ezekre vonatkozóan felhat; lma- 
zást kért az alispán, hogy nyilatko
zattételre hívja fel az adakozókat, 
vájjon hozzájáru llak-e a pénznek 
közegészségügyi, szociális és kultu
rális célokra való felhasználásához.

Ha az adakozók ehhez nem já

rulnának hozzá, akkar ezen magán 
adakozásokból befolyt összegek to
vábbra is mint a Cisztercita Diák
szövetség és a Délvidéki Otthon 
alapjai fognak kezeltetni.

Minden egyes javaslat megtételé
nél valóságos tapsviharral fejezte ki 
tetszését a törvényhatóság, mely a 
maximumra fokozódott akkor, ami
kor végső szavaival, hangsúlyozta, 
hogy ő csak a nép érdekeit óhajtja 
szolgálni javaslataival.

Általában megállapíthatjuk, hogy 
az az életteljes közvetlenség, mely 
vitéz Bajsay Ernő alispán előadásá
ból és felszólalásaiból kiárad s az a 
tárgyalás vezetési mód, ahogyan 
apatini Fernbach Bálint dr. főispán 
a közgyűlést vezeti szinte bensősé
ges atmoszférát teremtett a közgyű
lés termében, mely alól még az el 
lenzéki felszólalók sem vonhatták ki 
magukat.

Az alispán beszéde végén meg 
nyugtatta azokat a községeket is, 
amelyek most nem juthattak ilyen 
fontos egészségvédelmi intézmények 
hez, hogy az igen közel jövőben, 
talán már tavaszra, érdekeiket köz
vetlenül szolgáló juttatásokhoz jut
nak.

Dr. Horváth Alajos mélykúti 
eiperei-plebánoi felszólalása.

Minthogy nem szeretné, hogy 
szavait félremagyarázzák, felszóla
lását írásban fogtálán teszi meg.

Felszólalásában vitába szállt dr. 
Szabó Szabovlyevits Dusán ny. alis
pán azon közleményével, melyet a 
„Bácskai Ujság"-ban lett közzé s 
amelyben kélségbevonta, hogy a 
törvényhatóságnak rendelkezési joga 
volna az alapokkal. A volt alispán 
ezen állásfoglalása oda vezethető 
vissza, hogy téves fikcióból indult ki.

Ifj. Dr. Willmann János : mindig 
is azt mondta.

Horváth Alajos: Ez a téves fik
ció az a feltevés, hogy a befizetett 
összegek már alapítványt képeznek. 
Minthogy azonban a hatósági jó
váhagyás még nem történt meg, 
nincs is alapítványi oklevél; igy

hát kész alapítványról sem lehet 
beszélni.

Visszautasítja a volt alispán cik 
kének azon részét, melyben ki fősz 
tásnak bélyegzi a gyűjtött összegek
nek más célokra való felhasználását.

Ugyancsak kellő értékére szállítja 
dr. Gonczlik Kálmán bajai apát 
plébános azon kisgyülési nyilatko
zatát, hogy aki az alapot más célra 
fordít ja az lop.

Nem lehet ez a kitétel más, mint 
szónoki figura, vagy hirtelenül ki
mondott szó. Komolyan nem is gon
dolhatta ezt, mert ez a kijelentés 
kimeríti a becsületsértés tényállódé
ból.

Érezte ezt dr. Szabó-Szabovlye 
vits ny. alispán is, amikor kissé 
drasztikusnak bélyegezte ezt az el 
szólást.

Visszautasítja azt a felfogást, 
hogy eltérnek a morális alaptól 
azok, akik hozzájárulnak a pénznek 
szociális népjóléti célokra való fel 
használásához.

Üdvözli az uj alispánt, mert első 
rendű hözsziikségleteket szolgáló 
célra óhajtja a pénzt fordítani s 
kéri, hogy a főispán és alispán is 
ebben a szellemben működjenek 
tovább.

Hatalmas tapsvihar honorálta dr. 
Horváth AJajos esperes plébános 
felszólalását.

Vitéz nagybányaiHorthylstván 
tábornok felszólalása.

Vitéz nagybányai Horthy István 
tábornok azzal kezdte felszólalását, 
hogy so kai élesebben akart felszó
lalni, de a hallottak hatása alatt 
simít felszólalásán.

Nagy elismeréssel adózott dr. 
Szabó Sza. ovljevit Dusán ny. alis
pán kiválóságának. Azon nézetének 
adott kifejezési, hogy a gyűjtött 
pénzeket nem szabad más célra 
fordítani, mint amire adták.

A javaslatot nem fogadta el s a 
napirendről való levételt javasolta.

Dr. Mojzes János orsz. gyűl 
képviselő felszólalása.

Majd dr. Mojzes János ország

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.____________
SZIKLAI MÁRTON 

órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 éri jótállással már 6 pangótól,

és brüÜánaleöveleet a legmagasabb áron vessek.
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gyűlési képviselő emelkedett szó
lásra és hosszas jogi fejtegetésbe 
kezdett, mely oda látszott tendálni, 
hogy a javaslat ellen van. Sűrűn 
zavaiták beszédét erélyes közbeszó
lásokkal egészen addig, amíg hirte 
len fordulattal ki nem jelentette, 
hogy elfogadja dr. Horváth Alajos 
esperes plébános felfogását s helyes
nek tartja a pénznek elsőrendű fa
lusi közegészségügyi és szociális cé
lokra való felhasználását.

A csecsemő halandósága és a tí
fuszjárványokra vonatkozó adatok 
felsorolásával végül is azon felfo
gásának adott kifejezést, hogy leg
jobbnak tartaná az egész összeget 
kutak fúrására felhasználni.

Dr. Karvázy János mérnök fel
szólalása. Teljes egészében magá
évá tette Horváth Alajos esperes 
plébános felfogását s a javaslatot 
elfogadta.

Dr. Medveczky Károly 
felszólalása.

Dr. Medveczky Károly gazd. fő 
tanácsos áthidaló megoldást javasolt; 
nevezetesen azt szerette volna el
érni, hogy az alap is megmaradjon, 
de a javasolt cél is megvalósuljon. 
Ezt úgy képzelte, hogy a kát pót
lási közvagyonból a megyét illető 
összeget fordítsák az alispán által 
javasolt intézmények felállítására.

Bernáth Zoltán hirl apiró plfo
gadta a javaslatot, csupán azt kérte, 
hogy az egészségházak megépítésé 
né) helybeli iparosokat dolgoztassák,

Péter János elismerte és üdvö
zölte az alispánt, hogy valóban a 
legnemesebb célra szánta az össze
get, de mégis jobban szerette volna 
ha Vaskút visszakapta volna az 
adományozott összeget.

Ifj. dr. Willmann János 
felszólalása.

, Örömmel ragadom meg az al
kalmat, hogy a jelenlegi alispánt 
üdvözöljem azon alkalomból, hogy 
neki sikerült, ami elődjének soha, 
hogy első komoly javaslata annyira 
tetsző, hogy nagyon sok felszólalás 
ellenére mindenki csak helyesel és 
nagy megelégedéssel vette tudomá
sul a javaslatot.

Nem is akartam felszólalni, mert 
nem akartam tetézni a megelége 
dést, de dr. Mojzes János bizott
sági tag kételyére reflektálni óhaj
tok ugyanis arra, hogy ki az alpe
res és ki lehet a felperes ebben a 
kérdésben. Tekintettel arra, hogy a 
volt alispán ismert cikkében azt 
irta, hogy egész vagyonát hajlandó 
elperelui a kérdés tisztázására, vagy 
alperesnek vagy íejperesnek kell 
lennie.

Tekintettel arra, hogy őt senki 
perelni nem akarja, alpeies nem 
lehel; csak felperesként szerepelhet. 
Ez viszont csak az lehet, aki ren
delkezik az egész összeg felett. Fel
teszem a kérdést, hogy milyen ösz- 
szeggel járult hozzá Szabovljevits 
Dusán s mit perelhet vissza ?"

A számvevőség jelentette, hogy

12 pengői tesz, ki ez. a hozzá jái ulási 
összeg.

Mire dr. Willmann János kijelen
tette, hogy : örömmel nézünk a per 
elébe.

Ulrich József bácsalmási 
községi bíró beszéde.

Jól megalapozott beszédében fe] 
tette ki álláspontját s különösképen 
oda alludált, hogy a volt alispán 
mindig arra figyelmeztette a bizott
sági tagokat, hogy ne renitensked- 
jenek s alkalmazkodjanak a ható
ságok intencióihoz, mert a hatósá
gok tudják mi a helyes most na
gyon csodálkozik azon, hogy a ny. 
alispán épen ellenkezően a hatósági 
tendenciákkal való szembeszállásra 
buzdít.

Az a szenvedélyes hírlapi polémia 
mely e kérdés körül keletkezett a 
széthúzást szolgálja. Elfogadja a ja
vaslatot s kéri, hogy a törvényha
tóság becsületes lélekkel támogassa 
a megye első tisztviselőjét

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után

Almási Imre jánoshalmai 
községi biró emelkedett 

szólásra;
lelkes indokolás közben hangsúlyoz
ta, hogy elfogadja a javaslatot, mert 
az egészséges falu, jelenti az egész
séges népet az erős Magyarországot.

Vitéz Illés Béla ny. ezredes 
szépen megépített, gondos beszéd
ben indokolta meg álláspontját, 
mellyel az alispáni javaslatot támo
gatta. A vitézes elismerést tolmá
csolta lelkes szavakkal.

Az igen élénk és fordulatos vita 
délután egy óráig tartott, amikor 
dr. Fernbach Bálint főispán elren
delte a névszerinti szavazást.

Eredmény 102:1.

A névszerinti szavazás azzal az 
örvendetes eredménnyel végződött ; 
hogy csupán vitéz Horthy István 
tábornok szavazott a javaslat ellen, 
a többiek mind elfogadták.

Dr. Mojzes János 8—10 kisgaz
dapártival együtt a szavazás elől a 
folyosóra ment ki.

Tüntetőén meleg ünneplésben ré
szesítette a szavazás eredményének 
kihirdetésekor az egész törvényha
tóság a főispánt és alispánt egyaránt.

Főbírói áthelyeiések, 
nyugdíjazások.

Majd a főbírói áthelyezésekre és 
nyugdíjazásokra került a sor.

Névszerinti szavazással járult a 
közgyűlés hozzá ahhoz, hogy Szalay 
Tibor Jánoshalmára, Lantos György 
pedig Bajára helyeztessék át.

Igen meleg ünneplésben részesí
tette az alispáni jelentés kapcsán 
Zsigmond János főjegyzőt, Kiss Má
tyás árvaszéki ülnököt és Nagy La 
jós irodafőlisztet, akik teljes szolgá
lati idejük betöltése után mentek 
nyugalomba.

A tárgysorozat többi pontjai kö
zül egyedül a csatornái hidak épi 
tése keltett még érdeklődést.

Az előadói javaslatokat mindenütt 
elfogadták.

Dugulás és aranyeres 
bántalmak,

gyomor- és bélzavarok, máj- és lép- 
duzzadás, a has állandó puffadt- 
sága és a rekeszizom gyakori fello- 
lódása, hál és derékfájás ellen a 
terniészetadia ,,Ferenc József** ke 
seriiviz, kisebb adagokba elosztva, 
naponta többször hévévé, hathatós 
segítséget nyújt. Tudományos meg
figyelések beigazolták, hogy a 
Ferenc József viz alhasi megbete 
gedések eseteiben — fullápláll, vér
bő egyéneknél is — gyorsan, biz
tosan és mindig enyhén hat.

SZÍNHÁZ.
A pécsi Nemzeti Színház ujjá- 

saervazelt táisulatával szeptember 
5-én kezdi bajai szezonját. Ennek 
az örvendetes társadalmi esemény
nek főoka as, hogy Fodor Oszkár 
igazgatónk előrelálólag takarékos
kodott az elmúlt évi tavaszi pesti 
színházi eseményekkel, ugyannyira, 
hogy pl. a Néma levente, A reni- 
zek kincse, Az urilány, Az ifjú Hor
váth Pál, Szent Johanna a prózai 
újdonságokból, de nagysikerű ope- 
rettujdonságokból a Pármai ibolya, 
A csodahajó s főleg a százas elő
adást elért operettekből a Csavargó 
lány és a Csárdás, elegendő újdon
ságok lesznek az előreláthatólag jó
nak Ígérkező bajai szezonra

A társulat régi értékein kívül, 

Augusztus hó 26-áss szerdán
Augusztus hó 27-én csütörtökön 

a legújabb ANNY ONDRA-film

A KIS GMF
Kacagó orkán 12 felvonásban.

Sziklák örök vadonén.
állatfilm.

Tengerre fel
tengerészfilm.

Fox híradó!

akik a legjobb erőket képviselik, 
viszontlátjuk Székelyhidy Adrient, 
Haiczos Irént, Vass Irmát, Szabóné- 
Tihanyi Pirii, Daru'áry Máriát, Egry 
Bertát és Majtényi Gabit a hölgyek 

. közül. A férfi gárda erősségei Szabó 
Ernő, Oroszlán, Danis, Rátkai Pisla, 
a ki ünő karnagy, Endrei Emil és 
a teljes férfi kórus kiegészítve visz- 
szajöntiek,

Uj primadonna Pozsonyból 01 
gvay Magda, aki a budapesti Fészek 

' klubban rendezett előadások fősze- 
' rep.ib n tűnt fel gyönyörű hangjá- 

val es megjelenésével. A rokouszen- 
i vés és szép Oltay Baba, a múlt 

évben a budapesti Erzsébet szín” 
] háznak volt legnépszerűbb príma- 
I donnája, Lovassy Klári gyönyörű 
| ígérete az. ujnemzedéknek, egyik 
| előkelő pesti művészünk növendéke

ként mutatkozik be a fiatal Zsolt 
Magdával, Selymessy Ilával és Vi 
dór Gabival együtt. A komikusok 
gárdája Kőrössy Zoltán személyével, 
a fiatal Lányi Dezsővel és Gáihy 
Józseffel gazdagodott, vitéz Jakabífy 
Dezső főrendező visszaszerződött s 
nagy nyeresége lesz a pécsi társu
latnak. Szalma Sándor a tünemé 
nyes hangú tenort és Láng Alfré
det szerződtette a társulat. A pró
zai műsor egyik főerőssége lesz 
Pethő Endre, akit a Magyar Szín
háztól kaptunk erre az evre, hogy 
Székelyhidy Adriennek méltó part
nere (egyen és !.-(<ütötte a színház, 
az Ur katonáiban vendégszerepelt 
tehetséges Horváth Jenőt is.

Anny Ostdra
Hans Söhnker
Hans Jtmkermann
Fritz Odemar

i
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Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

I- száraz
(

i
aprított akác, tölgy , szil- és

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195.

miw ■■ KB ww WHfflÉ

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

VERT
Bajai fiókja. Ferenciek-iere 2. Telefon: 52.

SSsénker@skede!mi
üléssvénytáfsessg

MRSÖmKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

D0r09Í tojásszén
DOFOOi diószén 

Kemény éj lágy tüsiffa ölben éj aprítva.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú p@rtlandcemeut 

Dnnakavics köpor falszigetelő 
teljes vajionban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglet® fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

(irünhut és Társa bTjacts

a Máv. menetrend május 15-töi:

Ejjels 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig ét 
vasarnap d. u. nyitva 

augusztus 24-ttl augusztus 31-ig 

Or. GEIRIHGER JÁKOJ 

gyógyszertára.
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Z 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 ’ /9 Gara

Bátaszék, Sárbogárd,
7 32 Hercegszántó

Budapest. Kiskunhalas.

5 20 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria 

Ujdonibovár. Sárbogárd,
9 26 Pécs, Budapest

Budapest, Sárbogárdi

8 15 Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas.
13 19 Bátaszék

Budapest, Kiskunhalas,

9 57 Budapest

/4 At01 Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Uidombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 P-?cs, Bátaszék, Ba|a 14 15 Hercegszántó 
Bácsalmás, Kiskunhalas.

/8 03 Gara 14 19 Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

18 48 Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs,

15 47 Budapest gyors

Bátaszék. Pécs.
19 58 Bátaszék

Budapest. Kiskunhalas

18 55 Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás, K skuhhalas
41 Bácsalmás. Csikéria 23 55 Budapest. Csikéria 

Bátaszék, Ujdombovár,
35 "1 Bpest, Sárbogárd 23 49 Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(SugovicaparO

Bakanek * Gsldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferersíásk-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
UzaneL í. Qnldbertfer kAnwnvomdáUban Baia.


