
i. április 9. Csütörtök Ara 8 HHár

^AJh-BÁCSKA
Szerk«8ztőatg kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

FaUlAa aaaricaaztó és folalóe kiadó

0 r. KNÉZY LEHEL

Helyben negyedévre 6 pcngr
Helyben egy hónapra . 2 pang/

ELŐFIZETÉS! ARAK :

& kisantanték 
haragszanak 
Ausztriára.

Ausztria egyoldalú szövet
ségi határozattal behozta az 
általános vedkötelezettséget s 
ezzel helyreállította teljes szu
verenitását.

Természetes, hogy ez a lé
pés a legerősebb visszahatást i 
a kisantantéknál keltette. Nem
csak a lapok révén nyilatko
zott meg a kisantant közvéle
mény, hanem diplomáciai utón 
is. Igaz, hogy egyelőre negatív 
irányban. Ausztriában ugyanis 
az a szokás, hogy minden 
pénteken fogadás van a Bell- i 
plaszon, amelyen az összes 
diplomáciai testületek részt 
vesznek.

A legutolsó pénteki diplo
máciai fogadáson a cseh, ro
mán és szerb követek nem 
jelentek meg.

Ezt a negatív aktust pozitív 
lépés is követte, amennyiben 
a kisantant diplomáciai képvi
selete szóbeli jegyzékkel jelen
tette be tiltakozását az oszt
rák szövetségi törvény ellen 
és egyben azon szándékát is 
bejelentette, hogy a Népszö
vetségnél is tiltakozni fog 
Ausztria egyoldalú lépése ellen.

Európa népei régen túl van
nak azon a szemforgató sunyi 
jogtiszteleten, melyet a kis és 
nagyantant hirdet, de sohasem 
tart be, amikor az nekik kel
lemetlen.

Semmi jelentőséget sem tu
lajdonítunk a diplomáciai lé
pésnek ; mi magunk is tudjuk 
jól, de a szerbek is tisztában 
vannak azzal, hogy egész Jugo
szláviában nincs több három 
és fél millió szerbnél. Ez a 
lélekszám alkalmas arra, hogy 
Jugoszlávia belső ellenségeit 
sakkban tartsa, de semmi eset
re sem alkalmas arra, hogy 
külföldön háborút viseljen.

Ez a helyzet Jugoszláviá
ban, mely legerősebb állama 
a kisantaotnak ; milyen lehet 
8 gyöngébb utódállamokban ?

Az ilyen diplomáciai lépé
sek már nem ijesztenek sen
kit. Félni nincs okunk. Az í

olaszok verik ugyan az abesz- 
szineket, de maguk is elisme
rik, hogy az abesszinek bátor 
katonák. Az abesszin közmon
dás azt tartja, hogy a gyáva 
katona esik el legelőször.

Ma — élesen hangsúlyoz
zuk — olyan időket élünk, 
hogy félénkséget, gyávaságot 
mutatnunk nem szabad. Ma 
már nem ijeszt meg senkit a 
kisantant fenyegetődzése. Ha 
mi nem vagyunk is felfegyve
rezve ; de a kisantant annyira 
gyenge benső nehézségei mi
att, hogy jelentős katonai ak
cióra képtelennek tartjuk.

Az olyan tünetek, mint ami
lyeneket az erdélyi, marosvá
sárhelyi román diákok felelőt
len elemeinek rombolásai, még 

I jobban felkorbácsolják érzése
inket ; az igazságtalanságokért 

i elégtételt követelünk ; köve
teljük a népszavazást. Az or
szág közvéleménye ugy érzi, 
hogy elérkeztünk türelmünk 
végső halárához ; a határon 
átszivárgó hírek szerint vére
ink a megszállott területen is 
várják már aktivitásunkat.

Egyesüljenek vágyaink : kö
veteljük a népszavazást !

állapotáról dr. Bajsai Ernő fő
jegyző ismertette az időszaki 
helyzetjelentést.

Megállapítja, hogy a vár
megye közigazgatási állapota 
kielégítő, A gazdasági évszak 
beálltával a mezőgazdasági 
munkálatok beálltak. Az adó
befizetések képe kielégítő.

A vármegye valamennyi 
községében befejezték a villa
mosítási munkálatokat, János
halma és Györgypuszta kivé
telével már mindenütt kigyult 
a villany. A közegészségügy 
és állategészségügy egyaránt 
kielégítő.

Dr. Szabó-Szabovljevits Dusán 
alispán nyugdíjazása.

Dr. Bajsai Ernő főjegyző helyzetjelentése 
a vármegye közigazgatási életéről.

Kisgyülés és közigazgatási bizottsági üiés a vármegyén.
Bácsbodrog vármegye tör- | 

vényhatósági bizottsága tegnap 
délelőtt fél 10 órakor apatini I 
Fernbach Bálint főispán elnök
lésével tartotta áprilisi rendes 
kisgyülését. A kisgyülés mind
össze 17 ügyet tárgyalt és azok 
is jobbára kisebb jelentőségűek 
voltak. Előkészítő hatáskörben 
foglalkozott a kisgyülés a mai 
rendkívüli közgyűlés anyagá
val is.

A kisgyülés után délelőtt 
11 órakor kezdette meg ápri
lisi ülését a megye közigazga
tási bizottsága.

A vármegye közigazgatási

Bácsbodrog vármegye április 8 i | 
közgyűlésén nyugdíjazta dr. Szubó- 
Szabovljevits Dusán kormányfőla- 
nácsos alispánt.

Báobodrog vármegye megszállás 
utáni történetének legnagyobb része 
összefonódott dr. Szabó-Szabovlje 
vits Dusán névévé1 és működésével.

Amikor Jánoshalma és a megye 
három felső községe felszabadult a 
szerb megszállás alól, a szervezés 
efoő munkálatait dr. Fraknóy Mihály 
kir. tanácsos, nyugalmazott árvaszéki 
elnök vezette be, majd a megyei 
közgyűlés alispánná választotta dr. 
Szabó SwbovlieviU Dusánt.

Szépen lendülő közigazgatási pá

lyáján férfi kora teljében jutott a 
ma távozó alispán a fontos vezető 
megyei fölisztviselői állásba s János
halmán majd később Baján kiváló 
érdemeket szerzett a megye önálló 
.vágónak megőrzése és a megyei 
közigazgatás megszervezése körül.

A megye útjainak kiépítése, a 
megyepalota, a vármegyei lakóhá
zak, járási székházak megépítése, 
kulturális és egésztégíigyi intézmé
nyek építése, megszervezése, a me
gye gazdasági életének aktív irányi 
tása, a villamosítása mezőgazdasági 
kultúra hilesrtése fűződik nevéhez.

Magánéletét feláldozta • köznek, 
melynek puritán szolgálatában rö

pült el az a harmincöt esztendő, 
mely b>jai szolgabirói állásra való 
megválasztatásától — Baján alispán
ként való nyugdíjaztatásáig eltelt.

Bajáról való elindulásától — Ba
ján bekövetkezett nyugdíjazásáig a 
magyar nemzeti, de a megyei törté
nelemnek is legtragikusabb korszaka 
zajlott le.

Nagybácska elmerült a világhá
ború hullámaiban; Nagybácska köz
igazgatási tisztikara magával hozta 
és őrizte a nagymegye nemes ha
gyományait. A hagyományok tiszte
letében mindig az élen vezetett dr. 
Szabó-Szabóvljevifs Dusán alispán, 
aki mint megyei főjegyző másfél év
tizeden keresztül szolgálta a nagy
vármegyét is Zouibotbán.

Harmincöt esztendőn keresztül 
nagy változásokon mentek keresztül 
az emberek, uj korszellem kopogtat 
az ajtókon, de minden időkön és 
minden változásokon keresztül tisz- 

I lelettel néxnek fel a kurlársnk azok
ra, akik puritán becsületességgel 
szolgálták a közérdeket.

Ezzel búcsúzunk dr. Szabó Sza- 
bovljevits Dusán kormányfőtanácsos 

I alispántól a mai napig.

Hivatalvizsgálat 
és tiszti értekezlet 
a pénzügyigazgató

ságon.
Dr. Radetzky Ágost kir. 

pénzügyigazgató elnöklésevel 
pénteken értekezletet tartottak 

, a bajai m. kir, adóhivatal és 
és pénzügyigazgatóság tisztvi
selői. Az értekezleten a pénz
ügyminisztérium kiküldetésé
ben megjelent dr. Fábián Je
nő pénzügyi titkár, aki a két 
ügyosztálynál ezúttal folytatta 
le a szokásos évnegvedes hi
vatalvizsgálatot. A miniszteri 
kiküldött a vizsgálat eredmé
nyét kielégítőnek találta.

— Fagykársegély. A? elmúlt év
ben Sehneider Mátyás fagykársuj 
tolt bácsalmási lakosnak a község 
40 pengő segélyt szavazott meg az 
zal, hogy azt az esztendő végéig tar
tozik megfizetni. A község újabb 
haladékot adott a segélyezettnek. A 
határozatot a kisgyülés jóváhagyta-
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Kalapot 
Inget 

Nyakkendőt
Keztyüt

HUSVÉTRA
Rövidárut

REINHARDT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
Retikült 

Combinét-nadrágot
Hálóin :?t

Lelkes készülődés 
„A legszebb dal" 
vasárnapi bemuta

tójára.
Kiss György, a .lehetséges bajai 

műkedvelő rendezésében husvét má 
sodnapján este 8 órakor a Köz
pontiban lesz a „Bácskai levente 
disztábor. “ Alföldy Géza három fel- 
vonásos zenés vigjátéka, a legjobb 
irányítás mellett várja a bemutatót.

Jakab József, Vadányi Maca, 
Bartók Zoltán, Udvary Károly, Sé
táló Kató, Karbuczky Béla, Schlé- 
singer József, Udvary Manci, Bé- 
kássy Béla, Takács Erzsi, Horváth 
Mária játszók a darab főszerepeit, 
akik melleit Enyedi Oszkár, Eckert 
Jenő, Csengő József, Galántai László, 
Hernádi József, Bit/. László, Jakab 
József, Székely István, Pálffy Zol 
tán, Drégely József és Trapl József 
jutnak hálás szerepekhez.

Az előadás poetikus tartalmánál 
és a kitűnő rendezés, nemkülönben 
jó szereposztásnál fogva is komoly 
sikerre számíthat.

Napokig tárgyal a 
város központi 
választmánya.

Baja város központi választ
mánya tegnap délelőtt 11 óra
kor kezdette meg ülését az 
országgyűlési képviselő válasz
tók ideiglenes névjegyzékének 
kiigazítása ügyében. A bizott
ság délután folytatta ülését. 
Ma délött 9 órakor ismét ösz- 
szehivták a bizottságot mert 
választójegyzék megtárgyalása 
igen nagy anyagánál fogva na
pokat igényel.

— Akiknek foglalkozása min
den erejük megfeszítését köve
teli, igyanak hetenként legalább 
egyszer, reggel felkeléekor 1 pohár 
természetes „Ferenc József**  kese- 
rüvizel, mert ez szabályozza a bél- 
müködést, előmozdítja a gyomore
mésztést, fokozza az anyagcserét, 
javítja a vérkeringést, megnyugtatja 
az idegeket, egészséges álmot hoz 
és ezáltal uj életerőt teremt.

Ulain Ferenc dr. kilépett 
a Független Kisgazdapártból.

Ulain Ferenc dr., a Független 
Kisgazdapárt egyik vezető politikusa 
hétfőn este a Független Kisgazda
párthoz intézett szűkszavú táviratá
ban Lejelentette, hogy kilép a párt
ból. A távirat nem tartalmaz ugyan 
semmiféle indokolást, de közismert, 
hogy Ulain Ferencet fontos elvi 
okok késztették ennek a lépésnek 
megtételére.

Ulain Ferenc kezdettől fogva azt 
az. álláspontot képviselte, hogy a 
Független Kisgazdapártnak nem sza
bad szembefordulni Gömbös Gyula 
kormányának népies nemzeti politi

Védik a csávolyi bírót! Óh!
Adósok maradunk ezúttal a Füg 

getlen Magyarságnak a képzeletünk 
ben kialakult diszitő jelzőjének ki- 

1 Írásával és nem követjük ilyen mel- 
i léknevek adományozásával az Ízlés

telenség terén, a nyilvánosság terén, 
ízléstelenség és szellemesség : keltő, 
igen tisztelt földink, bizony !

Mindenekelőtt, nem a csávolyi 
postamester, hanem a csávolyi pár
tatlan lakos kelt a csávolyi bíró 

. Frank Flórián védelmére, amire 
ugyan a bírónak semmi szüksége 

' nincsen, de igenis van a község bé
kés, jólelkü lakosságának. Teheti 

i ezt azon a jogon, hogy itt született 
még az üköregapja is, van tehát 
némi köze ahhoz, ami körülötte tör- 

I ténik. Megforgatta tollát azért, hogy 
■ végre hagyják már egyszer dolgozni 

azt, aki a község fejlődése érdeké- 
I ben lenni akar.

Csávolyon a községfejlesztés te
rén semmi sem történt. Úgy áll az 
a maga szép házaival, mint a fog
lalat nélküli ékszer. Most végre 
akadt egy ember, aki ezt az illő 
keretet a lakosság jelentősebb ál
dozathozatala nélkül igyekszik — 
várható sikerrel, — kiépíteni, most 
aztán eldől dűl az öregágyu és gye
rünk, végezzük ki, mennél előbb ! 
S erencse, hogy ezen öreg szakállas 
a kartács helyett legfeljebb rossz 
illatot lövel ki magából és ez aligha 
árt a nemes törekvéseknek. Nem is 

kájával, amelynek célja a dolgozó 
magyar nép megerősítése.

A Független Kisgazdapártnak sok
kal inkább a jobboldali népies po
litikát kell támogatni, mint össze
köttetést keresni Bethlen István gróf 
fal, aki körül a feudális oligarchikus 
világnézet képviselői csoportosulnak.

A Független Kisgazdapárt letér 
az elvi alapról, lassanként megszű
nik a magyar dolgozó tömegek sor
sának javításával foglalkozni és 
mindinkább kiéli magát egy termé
ketlen, handabandázó személyeske
désben.

j ezért felelünk rá.
E sorok szerény Íróját a tagosi 

lás csak akkor érdekelné, ha a 
szülőfaluja feletti tavaszi eget, avagy 
a holdat tagositanák, mert birtokai 

l itt terjeszkednek végtelen dimenziók
ban. És ha, — mint a szombati 

1 förmedvény kijelenti, hogy a tago- 
í silás elleni cikket nem szerkesztő

ségi tag irta, hanem „beküldő", ak 
kor ez utóbbi ingatlan dolgában 
éppen igy állhat az Ür színe előtt. 
Mert gazdaember azt nem irta.

Bízzuk tehát a tagosítást a gaz
dákra, majd elintézik egymás között 
alkotmányos utón. Bármennyire is 
elismerjük Frank biró egyéni képes
ségeit, mégse tartjuk őt olyan nagy 
hatalomnak, hogy egymaga mirnix- 
dirnix a község nyakába sózzon 
olyasvalamit, ami ,.senkinek se kell."

A tagosítást ellenzők, vagy az 
attól félők sokkal jobban tennék, 
ha idehaza egymásnak a gyakran 
hosszú évtizedekbe visszanyúló és 
ma már az egyes haragosok által 
nem is igen tudott okokból keletke 
zett, de nyakasan, gőgös daccal, 
többször inkább korlátoltsággal foly
tatott családi viszálykodás, avagy 
földéhség és örökség miatt dúló 
háborúskodásnak véget vetvén, egy
másnak békejobbot nyújtva, leülné
nek az asztalhoz, és megtárgyalnák 
egymásközt a dolgaikat. Előbb ér
nének célt vele. Ismerjük a csávolyi

„reformbirót" olyan 
ezt meg is lenné, ső*  
deményezne, ha l-uná *■
nem találna eleve is konok, ■ 
mellen visszautasításra.

A Független Magyarság sem meg
akadályozni, sem pedig elősegileni 
nem tudja a csávolyi tagosítást. Egy
oldalú cikkei pedig, melyek, — 
igaz, — csak parányi körben, mond 
juk 1—2 egyénnek hangzanak el, 
mégis alkalmasak arra, hogy az igen 
igen nagy többség részéről hőn 
óhajtott megegyezést hátráltassák és 
veszélyeztessék azt a belső békét és 
harmóniái, melynek összeomlásától 
éppen a Független Magyarság félti 
oly nagyképűen a népet. Ne féltse !

Nem sokat értettünk eddig a ta
gosításhoz, de most hogy a Függet
len szakinformáció világosságot bo
rított az ügyre, most aztán igazán 
nem tudjuk, hogy állunk a dolog
gal. Majd gondolkozunk azon, hogy 
pl. mit csinál a gazda 2—-3 éven át 
azon trágya mennyiséggel, amit a 
tagosilandó földjétől elvon passzív 
resistenliából ?

Megüti fülünket a következő: 
,,Azért az állam nagy gondot fordít 
arra, hogy a tagositást a lehelő leg
rövidebben befejezzék." Hogyan ? 
Honnan e szokatlan hang ? Mégis 

j gondot fordít valamire az állam? 
No tessék és ezt a laptársunk elis- 

I meri, pedig mindent rosszul csinál 
az a szegény állam, eddig legalább 

i ezt olvastuk. Hála Istennek, van te- 
; hát valami amit szerintük is jól csi- 
I nálnak. Ez is eredmény.

Münchenbe és Berlinbe nem uta
zik ki az újságíró, hogy meggyőző
dést szerezzen a cikke valódiságá
ról, ez tény. Az innen kapott és 
különböző hírszolgálati intézmények 
retorláján átszűrt anyagot nyugod
tan közölheti, ezekért nem is kell a 
felelősséget vállalnia, de a Bajától 
macskaugrásnyira levő községben 
folyó dolgokról valamirevaló sajtó 
orgánumnak objektív kritikát kell 
Írnia.

Valahány esztendőt töltöttem az 
újságírás berkeiben, mégis „zöldek 
és éretlenek" a megállapításaim. 
Úgy kell nekem ! Mért hiszem azt 
bohó gyermekded kedéllyel, hogy 
minden újságírásnak körültekintő

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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 javítás csak szakemberei.
Pontosan járó férfi és nöl karúrák 2 évi jótállással már 6 pengtél

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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nek, alaposnak, tárgyilagosnak és 
önzetlennek kell lennie !

Tavasz van !
Ne folytassuk !

Sientannay Sándor.

Elegáns összejöve
tele lesz a Mansz 

Leánykörének 
húsvéti műsoros 

táncestélye.
A Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetségének bajai Leányköre áp
rilis 13 án, husvét másodnapján este 
fel 9 órai kezdettel a Nemzeti szín
háztermében jótékonycélu műsoros 
táncestélyt rendez.

f\ Mansz Leánykor összejövetele 
egyik legelegánsabb és legsikerül
tebb bajai programot Ígér. Az es 
télynek hangulatos, bájos műsorát 
a bajai aranyifjuság a Mansz Leány 
klubbal karöltve fogja bemutatni.

Műsor: Szava lat. Évforduló : Nóíi 
Károly egyfelvonásos vigjátéka. Ta 
vaszi keringő. Komédiások. Karinthy 
Frigyes egyfelvonásos vigjátéka. 
Diszpaiolás. Műsormegváltás 1 P.

— Ütvén százalék az állator*  
vos husvizsgálati dija. Bujdosó 
Géza madarasi magánállatorvos hús 
vizsgálati díjazását a képviselőtes
tület a husvizsgálati dijak 50 szá
zalékában állapította meg. A kis- 
gyíilés a határozatot jóváhagyta.

URÁNIA
Április 6-án,
Április 7-én,
Április 8-án,

Móricz Zsigmond
óriás színpadi és 
könyvsikert elért 

müve filmen

Légy jó
mindhalálig

Főszereplők:

Csortos Gyula 
Kiss Ferenc 
Maly Gerő 

Makiary Zoltán 
Gombaszögi Ella 

stb.

hírek.
— Közegészségügyi bizottság 

tagjai. Bácsmegye törvény ha tósági 
bizottsága közegészségügyi albizq't- 
ságának tagjai Bencze Béla műszaki 
főtanácsos, dr. Makray László gyógy 
szerész és id. Willmann János föld
birtokos.

— Belépett a Közművelődési 
Egyesületbe. Bácsalmás község a 
Baja Bácskai Közművelődési Egye
sületbe 10 pengő évi tagdíjai belé
pett.

.... Nyugdíjazás. Várnai Van- 
csura Lajos bácsborsódi községi kis- 
biró nyugalomba vonul. Évi nyug 
dija 247 pengő

— Április 21-1 Szigeti lézsef 
hangversenyről. Szigeti József, a 
világhírű magyar hegedűművésznek 
tegnapi lapszámunkban közöli távi 
rata, mely szerint Nikila de Maga- 
loff herceg kíséretével április 21 én 
a Liszt Ferenc-Körben hangverse
nyezni fog. városunk és megyénk 
zenekedvelő köreiben nagy örömet 
keltett és a jelek szerint nagyon 
sokan akarnak a világ legnagyobb 
hegedűművészének bajai estéjén 
résztvenni.

— Madaras nem kap önálló 
állatorvost. Madaras község képvi
selőtestülete önálló községi állator 
vosi állás szervezését hatnrozla el. 
A megye kisgyülése a kérelmet nem
hagyta jóvá.

CORSO
Husvétvasárnap és 

hétfőn
magyarul beszélő rendkívül 

izgalmas film

Abesszínia 
igazi arca
Ezt követi:
a fr; ncia filmgyártás remeke.

2-es számú 
kémiroda
Főszerepben:

Vera Koréne 
és Jean Murát

— Jóváhagyott szabályrendelet. 
Nagybaracska község uj husvizsgá- 
lali szabályrendelet alkotását hatá
rozta el. A határozatot a megy egyii- 
lés jóváhagyta.

— Állatkivitel Bácsmegyéböl. 
Bácsmogyéből sertést elszállítottak 
a múlt hónapban Ausztriába 205 
darabol, Csehszlovákiába 120 da
rabot, szarvasmarhát Németországba 
10 darabol, Olaszországba 239 da
rabot.

— Téves adókivetések. Csávoly 
község Pfeil Péter borfogyasztási 
adójából téves kivetés folytán 18 
pengőt töröl. Ugyancsak Takács Pál 
borfogyasztási adójából szintén té 
vés kivetés folytán 18 pengőt töröl
nek.

— A színek divatját éljük. De 
minden szinesholmi csők akkor szép, 
ha tökéletesen hozzáillő fonállal vár
tuk meg. Ez a Torpedó varrófonál.

— Betörtek a fatelepre. Böhm 
Ferenc fakereskedő Budapesti utón 
levő fatelepére betörlek s onnan kü
lönböző deszkái loplak.

— Nyugalomba vonul Kulun- 
csics Viktor a Jánoshalmái főszol
gabíró. A megye tegnapi kisgyülé
se, valamint a mai rendkívüli köz- 
közgyűlés foglalkozott Kuluncsics 
Viktor a Jánoshalmái járás főszol
gabírójának nyugdíjaztatási ügyé
vel. A járás főszolgabírója 40 évi 
közszolgálat után kéri nyugdíjazta 
fását. Havi nyugdijillelménye 380 
pengő 80 fillér, ehhez a 180 pen
gőről 90 P re szállított személyi pót
lék és 70 P. havi lakáspénz járul. 
Összes illetménye tehát havi 540 P. 
80 fillér. A távozó főbíró érdemeit 
a kisgyülésen és a közgyűlésen Al- 
mási Imre, a jánoshalmai bíró me
leg szavakkal vázolta és olyanirányu 
indítványt tett, hogy Kuluncsics 
Viktor főbíró fényképét a járási 
székház számára megfestessék és ér
demeit jegyzőkönyvileg is megörö
kítsék.

— 1778 pengő behajthatatlan 
adót töröl Jánoshalma. Jánoshal
ma község idők folyamán 1778 pen
gő behajthatatlan adó törlését ható 
rozta el. Mivel a hátralékok miatt 
senkit felelősség nem terhel, a tör
lést a megye kisgyülése jóváhagyó
lag vette tudomásul.

— Lépfene és’ sertéspestis 
Bácskában. A vá i megyében a fer
tőző állatbetegségek közül fellépett a 

■ lépfene 1 községben 1 udvarban, a 
i veszettség 2 községben 1 sertésen 

és 1 kutyán, a rühesség 2 község- 
i ben 3 lovon, a sertéspestis 3 köz- 
' ségben 3 udvarban, a serlésorbáne 
i 1 községben 1 udvarban.

— Meghűlésnél, náthaláznál, 
torokgyulladásnál, mandolalobnál, 
fülkatarrusnál, valamint idegfájdal
maknál és szaggatásnál naponta 
fél pohár természetes,,Ferenc Józief**  
keserüviz nagyon jól tesz, mert a 
gyomor bélcsatornát alaposan kitisz
títja és desinficiálja, azonkívül pedig 
megfelelő emésztést biztosit.

Laptulajdonos:
Ür. SXV UKel

A bajai m. kir. állami tanítóképző
intézet Igazgatósága.

1961936. szám.

Versenytárgyalási hirdetés.
A bajai m. kir. állami tanítókép

ző intézet az 1936 37. tanév élelmi
szer és tüzelőanyag szükségleteinek 
biztosítására nyilvános versenytár
gyalást hirdet-. 1. Hús, hentesáruk 
és zsír. 2. Tej. 3. Kenyér és süte
mény. 4. Liszt. 5 Fűszeráru. 6. 
Tűzifa. 7. hazai szén szállítására.

Részletes felvilágosításokat és 
ajánlati mintákat az intézet igazga
tósága ad.

Az ajánlatok beadásának határi
deje 1936. május 7 én d e. 10 óra. 
Felbontás ugyanakkor.

Baja, 1936. április 7.
Dobosy Elek s. k.

igazgató.

Jó összeköttetéssel
rendelkező urakat és hölgye
ket keres speciális ágazat be
vezetésére „előkelő intézet” 
jeligére a kiadóba.

Berendezés repedés

hez és e.:y vagy két darab vasre- 
dőny megvétehe kerestetik. — Cím: 
Molnár Károly né, Sükösd.
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Autóbusz menetrend

Állomások

ind

községhatár f. m. 
vasútállomás 
községháza

V
éri..

Bácsbokod vasutállomás
Bácsborsód
Gara
Gara
Gara

Csátalja községháza 
Csátalja vasutállomás 
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
Riha f. m.

Mohács dudapart

crk.
A

ind.

A 
késésért

menetrend érvényes 1936. április

1425

1415

1355
1345
1340
1320
13'5

1305
1300
12<o

1230
1225
12'5

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, 
vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

7-től,
de esetleges

| Egyszerű cementlap
I Díszes
| Márvány mosaik-lap

Faver.ce (csempéi
i Mettlach-lap

Kutgyihii
1 Cementcsövek
I Cementvályuk

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTANYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

| Grurshüt éi Tsna crnTS"í6on
A Máv. menetrend:

HAGY VÁLASZTÉKBAN

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Érkezés H o n n a n ? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bálaszék, 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

73 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

76 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 48 Gara

78 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bálaszék. Sárbogárd. 

Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs,

Bátiszélc 18 50
Bátaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

2! 25 Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 22 00 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy ..

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

2 éves 
vágású

12 száraz
aprított akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20 

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA
Haynald-u. 13.

Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

É B f f Szénkereíkedelmi
W IS !C ! Részvénytársaság 

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kapor félszigeteid 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

ápr. 6-tól ápr. 13-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek * Goidberger 
köny vny omdáj a 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakun alt í. Goldb-rtfar ktavvovomdáiíban Hala.


