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1 Helyben nejjyedévre 6 pengi*

1 Helyben egy hónapra 2 peng?
ELŐFIZETÉSI ARAK;

Csörömpölve 
Ml a bilincs!
Csörömpölve hull a bilincs, Né 

metország imcnár Összezúzta súlyos 
rabláncait, Németország önmaga ké 
készítette elő és hajtotta végre fel
támadását. A német nép, a nemet 
lélek es a lelkekben rejlő őserő fel
sorakozott egyakarattal elnyomói 
ellen és ma megillető jogaiért, jö
vőjéért, félelmetes ereje tudatában, 
készen áll az élet-halai harcra.

A példa ragadós, példaadásán 
felbuzdulva, vagy más sugalmazás- 
tól befolyásolva Ausztria is feldön
tötte békepoharát, bejelentette az 
általános védkötefezettséget, ami tér- ! 
mészelesen az általános fegyverke
zéssel jár. Ez is megindult tehát 
feltámadásának utján, bár összeha 
sonlitva hatalmas szomszédjával, 
csaknem a legkisebb európai álla
mok egyike.

Mi, bár szintén a magasztos fel
támadást ünnepeljük, niég nem ju
tottunk el a magyar feltámadásig. 
Sorsunk kétségbeejtő, de nem re
ménytelen. Európa kapujában ma- ; 
roknyi nemzetünkre igen nagy fel- I 
adat vár, tehát arra kell alaposan 
felkészülnünk, hogy ezt a hivatást, 
ha üt az óránk, be is tölthessük. 
Ellenségeink számadását az első kí
nálkozó alkalommal önmagunknak 
kell keresztül húzni.

Ha figyelemmel kisértük az uj 
helyzet nyomán fakadt ellenséges 
megnyilvánulásokat, akkor Ausztria 
lépésénél azt kellett látnunk, hogy 
a szomszéd államok tajtékzó düh 
kitörése nem is Ausztriának szólt, 
hanem láncravert nemzetünknek. 
Jó előre Ízelítőt kaptunk tehát ar
ról, hogy mire kell elkészülve len
nünk akkor, ha az általános véd 
kötelezettséget megkíséreljük mi is 
bevezetni.

A tények azt mutatják, . hogy jó 
szomszédaink rossz lelkiismeretüktől 
űzve, valósággal rettegnek a ma
gyar feltámadástól. A múlt véres 
tapasztalatait? ohtilva, lehet t>kwk 
a félelemre, mert a magyar katona 
ftem vesztette el a háborút, a ma
gyar népiélek nem ismer árulást 
akkor, ha a hazáról van szó, vagy 
ha adott esküszaváf frelf védenie. 
A leggvílkolóbb harci aMböiőfe nwg 
Ölhetik ugyan az. embert, de az élő 
magyar leiket nem tánforithít ják el 
célkitöaHeilöl.

Az erőszak, illetve a békeparan
csok f .nyár gyümölcse beérett, az 
érési folyamatot törvénvszerücu a 
rothadás kiséri, ami jelenleg töké
letesen be is következett. Most már 
csakugyan nem késhet soka a mi 
feltámadásunk, most már csakugyán 
újra kell szerelni Európa rozsdás 
óraszerkezetét, mert külőmben, ha 
csak egy olyan parányi rugót mint 
mi vagyunk, figyelmen kívül hagy
nak a nagy szerelők, semmis lesz 
minden fáradozásuk.

Nem a jobb belátás hozza ezt a 
tisztulási folyamatot, hanem az a 
kényszerhelyzet, ami elé Németor 
szag állította volt ellenségeit. Fel
nyíltak tehát az elvakultságtól izzó 

A vármegye rendkívüli 
közgyűlése.

Szerdán április 8 án tartotta Bács- 
bodrog vármegye rendkívüli tavaszi 
közgyűlését, melynek főtárgya dr. 
Szabó-Szabovljevits Dusán kormány 
főtanácsos, alispán és Kuluncsils 
Viktor jánoshalmai fŐszolgabiró nyug
díjazása volt

Dr. apatini Fernbach Bálint főis
pán, kit (öntető lelkesedéssel és 
nagy tapssal fogadott a törvényha 
tósági bizottság, pontban tíz órakor 
nyitotta meg a közgyűlést.

Vitéz dr. Bajsai Ernő h. főjegyző 
felolvasta dr Szabó-Szabovljevits 
Dusán koirmányfŐtanácsos alispán 
nyugdíjazás iránti kérelmét, mely 
ben részletes történetét adta a me
gye szolgálatában kifejtett munkás
ságának. Legnagyobb alkotásának 
tartja a megyei székház megépíté
sét ; közéleti munkássága legkiemel
kedőbb korszakának tekinti pedig 
azt a másfel esztendőt, melyet Zom*  
borban a szerb megszállás alatt a 
magyar közigazgatás fenntartása ér
dekében kifejtett munkássága tölt 
ki. Igyekezett a gyűlölködés, pár
toskodás szellemét a vármegyétől 
távol tartani. A jó Isten áldáséi kéri 
a vármegyére s azon reményét fe
jezi ki, hogy hamarosan elérkezik 
a népszavazás pillanata, mely visz 
szaadja majrf Nagyníagyarországot, 
Nagybátcíkái nekünk.

A köxvetle*,  szubjektív’ motiivu 
mokkái átszőtt jelentést melegen 
megtapsolta a közgyűlés közönsége.

A nyugdíjazás iránti kérvény fel-

szemek és kénytelen-kelletlen meg
látták azt az égbenyuló badarságot, 
amire a háború utáni Európát akar
ták felépíteni. Az uj bábeltoiony 
ismét felépitetlen maradt tehát és 
mint egykor, ismét beállt a nagy 
hangzavar a fehér faj szégyenére. 
Mi jelenleg, csak néma szemlélői 
vagyunk ennek az irtózatos földin
dulásnak. Mi annyit sem számítunk, 
mint egy elhullott mákszem és még
sem rendezhetik nélkülünk közép 
Európát. Ezért érezzük közel a ma
gyar feltámadást, ezért kell, hogy 
sziklaszilórdan álljunk ama jogos 
követelésünk mellett, melynek ne
ve revízió I

K. V.

1 olvasása után vitéz dr. Bajsai Ernő 
, h. főjegyző ismertette a kisgyülcs 

határozatát, amely 740 pengő fize- 
. tés, 115 pengő személyi pótlék és 

109 pengő lakbér havi járandóságok 
alapul vételével javasolta a nyugdí
jazás elrendelését mégis azzal a 
helyesbítéssel, hogy a 740 pengő 
havi fizetés 32 százalékkal mérsék- 
lendő a fennálló rendelkezések sze
rint.

A javaslathoz dr. Horváth Alajos 
mélykuli esperes plé ános szólott 
hozzá. Rámutatott azokra az ala
pos jelentésekre, melyekben dr. 

i Szabó Szabovljevits Dusán időről 
] időre tájékoztatta a törvényhatósá- 

got. Olyan alaposak voltak ezek a 
jelentések, hogy azokból a legegy
szerűbb ember is állandóan tiszta
képet alkothatott magának a megye 
állapotáról.

A megye közigazgatását működé- 
i se alatt tökéletessé fejlesztette és 
i pénzügyileg is jól megalapozta a 
j vármegyét.

Mint a megye legnagyobb köz
ségének lelki pásztora tanúsíthatja, 
hogy dr. Szabó-Szabovljevits Dusán 
alispán szivén viselte a megye la
kosainak lelki életét s bírta nem
csak a kalocsai egyházmegye főpááz- 
t'orának, hanem az egyház, tagjainak 
és a híveknek bizalmát, szeretetét 
és tiszteletét egyaránt. Az Isten ál
dását kérte a nyugalomba vonuló 

1 alispánra. — A nagy tetszéssel fo- 
I gadölt beszéd után Rozenberg Má

tyás bizottsági tag emelkedett szó*
; lásra.

Kiemelte a búcsúzó alispán nagy 
hazaszeretetét, mely a megszállás 
alatt nem engedett a csábitó szerb 
ajánlatoknak, hanem magyar szivét 
magyar hazaszeretetét elhozta ide 
hozzánk. Az ő érdeme a kiváló 
közigazgatási rendszer, amely alap
eszméjévé tette azt a sokszor hir
detett gondolatot, hogy nem a nép 
van a közigazgatásért, hanem 
megfordítva. Ajtaja mindig mindenki 
előtt nyitva állott. Közmondásos 
puritánsággal szolgálta a vármegyét. 
Kerülte a pártoskodást, más mint 
megyéiének boldogulása és békéje 
nem érdekelte.

Reméli, hogy a távozó alispán
nak még lesz módja mint magán
embernek is értékes tudását és is
mereteit a megye javára gyümöl
csözi élni.

A lelkes, temperamentumos fel
szólalás után vitéz, nagybányai Horthy 
István ny. lovassági tábornok emlé
kezett meg dr. Szabó-Szabovljevits 
Dusán kormányfőtanácsos alispán 
nagy magyar hazaszeretetéről és 
erélyes szavakkal utasította vissza a 
támadásokat, melyek az alispán jó 
magyarsága ellen irányultak. Dr. 
Szabó Szabovljevits Dusán három
száz éves magyar nemesi családnak 
ivadéka, akinek jó' magyarságához 
soha kétség sem férhetett.

Hálásan emlékszik meg mindarról 
a jóról, amit a megye az alispán 
önzetlen, hazafias működésének kö
szönhet. Kívánja, hogy jó egészség 
ben töltse nyugalmának idejét.

Zsigmond János tb. megyei fő
jegyző, a megye tisztikara nevében 
vett búcsút a távozó alispántól. Kü
lönösen kiemelte azt a rajongó nagy 
szeretetét, mely vármegyéjéhez fűzte. 
A felejthetetlen emlékű főnököt ün 
nepelte a távozó alispánban, aki 
megyéje alkalmazottait családtagjai
nak tekintette.

Gille Ferenc, a jegyzőegyesület 
elnöke a megyei főjegyzői kar és a 
községek nevében vett búcsút.

Az ember történetének két ha
talmas mozgató ereje" Van; az egyik 
a haladásra, a másik az igazságra 
való' törekvés; Ennek a két gondo
latnak kell árvín’yesüfni a közigaz
gatás életében is és hogy az alispán 
működésében ez a két nagy erő 
olyan tőkék tesen érvényesüli, atV 
nak épen a községi jegyzők a tat- 
nui.
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Kalapot 
inget 

Nyakkendőt
Keztyüt

HUSVÉTRA
Rövidárut

REINHARDT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
Retikült 

Combinét-nadrágot 
Hálóinget

Hivatott tanuk a jegyzők, mert a 
törvények és rendeleiek végső fo 
kon a községi jegyzők munkáján 
keresztül kerülnek közvetlen vonat
kozásba a néppel ; s itt volt alkal
muk megfigyelni, hogy az alispán 
igazságos működése révéti, mint 
fejlődött és haladt a vármegye A 
komoly és mély gondolatokkal teli
tett felszólalás nagy hatást telt a 
hallgatóságra.

A felszólalások elhangzása után 
a közgyűlés egyhangúlag hozott ha
tározatával nyugalmazta dr. Szabó- 
Szabovljevits Dusán alispánt 1936. 
április 30 iki hatállyal

A tárgysorozat másik pontja ku- 
luncsits Viktor jánoshalmai főszolga
bíró nyugdíjazása volt.

A megye nevében dr. Horváth 
Alajos mélykúti esperes plébános 
méltatta Kuluncsits Viktor negyven 
évi közigazgatási szolgálatát ; nem
csak közigazgatási szakképzettsége, 
közmondásos puritánsága, de ke
mény gerinces egyénisége is sok 
tisztelőt szerzett számára.

Baján, Bácsalmáson, Újvidéken és 
Jánoshalmán töltötte el hosszú szol
gálatát, mindenütt a legteljesebb 
önzetlenséggel szolgálván hazáját, 
megyéjét.

A megyei tisztikar nevében Zsig 
mond János tb. főjegyző vett érzé
keny búcsút Kuluncsits Viktor fő 
bírótól.

A közgyűlés ugyancsak egyhangú 
határozattal nyugdíjazta Kuluncsits 
Viktor főszolgabírót 1936. április 
30-tól kezdődő hatállyal.

Dr. Makray László indítványára 
az elhangzott beszédek jegyzőkönyvi 
megörökítését mondotta ki a köz
gyűlés s egyben a nyugdíjba vonuló 
főlisztviselők számára a jegyzőköny
vek kiadását rendelte el.

Dr. apatini Fernbach Bálint főis
pán ezután bejelentette, hogy a 
tárgysorozat következő pontja őt 
személyében érdekli s ezért átadta 
az elnöklést, vitéz dr. Bajsay Ernő 
h. főjegyzőnek.

Az előadó jelentette, hogy a fő 
ispán Baján óhajt lakni s ezért a 
főispáni lakást helyre kell hozni s 
néhány bútordarabbal kiegészíteni. 
Az átalakítás és kiegészités költsé

gei mindössze 2000 pengőt tesznek 
ki. Ez összeg fedezetet talál a főis
pán lakbérében, melyet teljes égé

Eckhardt Tibort 
nem akarták meghallgatni 

a somogyi kisgazdák.
Miután az elmúlt vasárnapi 

szigetvári „kirohanás” legérde
kesebb részleteiről hallgatnak 
a baloldali lapok mi vagyunk 

1 kénytelenek ezek közül el
mondani egy-kettőt. Általános 

| feltűnést keltett, hogy a Beth- 
i len-Biegermann-Fábián együt
tes támogatóját, a független 
kisgazdapárt vezérét, Eckhardt 
Tibort nem somogyi kisgazda, 
hanem Hompola Mihály barcsi 
ügyvéd köszöntötte a népgyíí- 
lésen. Siri csendben hallgatnak 
arról, hogy a somogyi függet
len kisgazdák egyik legkara- 
kánabb vezére Magda István 
nem volt hajlandó Eckhardt 
Tibort üdvözölni, azt az Eck
hardt Tibort, aki a gaálgasz- 
toni elveket szegre akasztva 
BethlenBiedermann'Fábiánék- 
kal szövetkezett.

1 ~ ~ —- - —====
A német emlékiratra adott Flandin-féle 
francia béketervezet az egyenjuguságot 
megint ctak elméleti értelemben adja meg 
a legyőzött államoknak, a valóságban 
azonban a tervbevett rendezés versaillei 
és trianoni békeszerződés szellemét és 

intézkedését támasztja alá.
A francia béketerv szerint 25 éven belül semmiféle 

revíziós kérelmet nem szabad előterjeszteni.
A francia kormány hivatalosan | 

közzétette válaszát a német emlék
iratra. Genfi körökben a francia 
válasz rendkívül nagy csalódást oko
zott, mert a válaszban foglalt Fián 
din béketerv egyáltalában nem al 
kalmas Európa békéjének felépité 
sére. A beketervezet az egyenjogú 
ságot megint csak elméleti érlelem 
ben adja meg a legyőzött államok
nak, valóságban azonban a tervbe

szében átengedett a vármegyének.
A kisgyülés egyhangúlag megsza

vazta a javaslatot.

És el kell mondani azt is a 
I történeti hűség kedvéért, hogy 
! Somogyhatvan községben, ahol 

a Biedermann-párt gyűlést hir
detett a faluba érkezett Eck
hardt Tibort Nagy Sándor oda
való gazda vezetésével küldött
ség kereste fel, megkérte, men
jen inkább másik községbe, 

' mert itt nem akarják meghall
gatni a gazdák a Bethlen Ist
vánnal való szövetkezés után. 
Az ősi alkotmány törhetetlen 
és igaz védője a tizennégyezer 
holdas Biedermann báró „a 
népszerű jelölt” természetesen 
kissé kinosan érezte magát az 

! incidens miatt és csak annyit 
mondott a független kisgazda 
apostolnak : én is azt hiszem 

| jobb lesz, ha tovább megyünk...
És kart karba öltve mentek 
tovább.

vett rendezés a versaillesi és tria
noni békeszerződések szellemét és 
intézkedéseit támasztja alá.

A német emlékiratra adott válasz 
hosszú oldalakon keresztül polemi
zál és részletesen kifejti a közis
mert francia felfogást a versaillesi 
szerződés katonai záradékainak né
met részről történt egyoldalú feltá
madásáról és a locarnói „szerző
désszegés"- röl.

A francia nyilatkozat többek kö 
zött azt ajánlja, hogy az európai 
szövetség keretében alakuló regio
nális szövetségeket egy, a Népszö
vetség keretében alakított európai 
bizottság szervezze meg. Az uj 
európai szervezetben, amelyben min 
den nemzet egyenlő joggal szaba
don társul, műiden állam kötelezné 
magát a tagállamok területi hatá
rainak tiszteletbentartására, amely 
határozatot valamennyi tagállam be
leegyezésével lehetne csak amugyis 
módosítani. Huszonöt éven belül 
semmiféle ilyen módosításra irányuló 
kérelmet nem szabadna előterjesz
teni. A régi szerződések és regianá- 
lis egyezmények megszegésének ese
tére megtorlások esetén odáig men
nének, hogy erőszakos rendszabá
lyokat is alkalmaznak a nemzetközi 
törvényesség helyreállítása érdeké
ben.

A 
FüggotlenMagyarság 

Nép hírei.
A Független Magyarság nagyon 

a szivén viseli a Nép érdekeit; vi
gyáz a Nép reputációjára; levelez- 
get . . . mond már I . . .

Ellenben ez a jó akarat, nem 
| akadályozza meg abban, hogy fül

hegy információk alapján valótlan 
i hireket ne közöljön.

így a csátaljai választmányi ülés- 
I sel kapcsolatban azt irta, hogy a 

választmányi ülésen részt vett Sas- 
váry főjegyző gróf Teleki János 
országgyűlési képviselő levelét ol
vasta fel, mely a választásról szólt. 
Ebből a hírből egy szó sem igaz, 
mert gróf Teleki János ilyen leve
let egyáltalán, tehát Csátaljára sem 
irt; nem igaz tehát az sem, hogy 
Sasváry főjegyző levelet vagy bár
mit is olvasott volna fel; nem igaz, 
hogy ezen a választmányi ülésen a 
választókerületi elnök, vagy egy

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

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 javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női kartrtk 2 évi Jétélléssal mér 6 pangétél.

és briliíánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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budapesti kiküldőit részt vett volna. 
Nem volt a választmányi ülésen 
senki idegen.

Ugylátszik azonban, hogy a kis 
gazdapárt rémeket lát és fél az 
esetleges választástól; egyetlen re
ménye az esetleges odaítélés; mert 
most már tudja és érzi, hogy a ke 
rület józan polgársága teljesen el
fordult a kisgazdapárttól.

A nagyszombati 
feltámadás: körme

netek rendje az 
egyes plébániák 
templomaiban.

Nagyszombaton délután va
lamennyi katolikus plébánia 
templomában megtartják a 
szokásos feltámadási ünnep
ségeket.

A feltámadási körmenet dél
után 5 órakor indul a feren- 
ciek templomából, a kiscsá- 
volyi templomból, a kiscsávolyi 
templomból, valamint a józsef
városi és a szentjánosi kápol
nákból.

Este 6 órakor indul a feltá
madási körmenet a belvárosi 
és a szentistváni plébániák 
templomaiból. Az ünnepséget 
valamennyi templomban a 
„Te Deummal“ fejezik be.

Húsvéti 
műsorunk

A 
nagymama 

CSÍKI GERGELY 
vigjátéka nvomán irta : 

FARKAS IMRE

Főszereplők:

Cs. Aczél Ilona 
Perényi László 
Szörényi Éva 

Rózsahegyi Kálmán 
Toronyi Imre 
Oltay Magda 
Márkus Lajos 

Peéry Piri 
Pethes Sándor 
Dajbukát Ilona 

Sitkey Irén

HÍREK.
Nagypéntek.

A küzdésbe, véres kenyérhaj
szákba fáradt emberiség könyörte
len vágtatása elnémul egy pillanatra. 
A fekete péntek felséges memen- 
tója megálljt parancsol és az Isten
ember halálának nagyszerű tragi 
kuma súlyos árnyékot von a Nagy
péntek köré.

Kétezer év óta ismétlődik meg 
az isteni dráma, hogy az öntudat
talanságba lespedt világot szörnyű 
örvényléséből a nemesebb cél az 
Igazság felé vezérelje.

A Nagypéntek véres arca maga 
komor méltóságában is világosság 
mutatója ; a leigázott Embert a ha
lál golgotáján át hívja az élet, az 
örökkévalóság országába.

Judás bilincseket cipel a Kain- 
jeggyel bélyegezett Föld ; de a 
Krisztus Király a nagypénteki drá
mával uj utat állított eléje ; a meg
váltás, a feltámadás útját.

És az isteni Misztérium csodála
tosan lenyűgöző ereje megérteti a 
nagypénteki emberrel, hogy a föld, 
a kenyér, a test örökös véres élet
halál viaskodása megnemesedik, 
megszépül a megváltás golgotája 
alatt.

— Lapunk legközelebbi száma 
a Nagypéntekre való tekintettel 
szombaton a rendes időben jelenik 
meg.

CORSO
Husvétvasárnap és 

hétfőn 
magyarul beszélő rendkívül 

izgalmas film

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

2-es számú 
kémiroda
Főszerepben:

Vera Koréne 
és Jean Murát

— Tanulmányi kirándulás. A 
bajai zárda iskola negyedik polgá
rijának két párhuzamos osztálya 
ma reggel tanulmányi kirándulásra 
utazott Kalocsára. Az iskola növen
dékei tanárnőik kíséretében a szé j 
kesegyház nagycsütörtöki szertartá
sainak megtekintése céljából látogat 
lak Kalocsára.

— Községi segély. Jánoshalma ;
Dobos Anna községi segélyezettnek 
18 pengő többlet ellátási dijának 
megfizetését határozta el. A kisgyii- 1 
lés a határozathoz hozzájárult.

— Bágyadt, levert, dolgozni 
képtelen egyéneknél reggel éhgyo- . 
mórra egy pohár természete s 
„Ferenc József**  keserüviz a bél
mozgást csakhamar megélénkíti, az 
emésztőcsatornában összegyűli sa
lakot kiüríti, a vérkeringést szabad
dá teszi és a gondolkodó és mun
kaképességet emeli.

— A katymári fertőtlenítés! 
dijak. A legutóbbi megyegyülés elé 
Katymár ki ség határozatot terjesz
tett, amelynek értelmében a feriöl- 
lenitési dijakat julius, augusztus és 
szeptember hónapokban napi 3, azu
tán napi 2 pengőiben állapítja meg.

— Talált pénz. Találtak egy 
pénztárcát pénz tartalommal. A 
rendőrség felhívja a jogos tulajdo 
nosát, hogy kellő igazolással a ka
pitányság 52. számú helyiségében 
a hivatalos órák alatt vegye át.

— 464 halottja van az Egye
sült Államok hat déli államában a

1 forgószélnek, de félő, hogy sokkal 
nagyobb lesz, mert egyes városok 
bán a romokat még nem takarítot
ták el. Ehhez fogható szerencsét
lenség csak 1925-ben volt, amikor 
a tornádó Illinois, Indiana és Mis
souri városokban tombolt és 796 
embert ölt meg. 1928 bán Floridát 
látogatta meg a katasztrofális tor 
nádó és akkor 1810 emberélet ve- 

: szett oda.
— A forró égöv betegségeinél, 

| különösen vérhasnál és olyan gyo*  
morbelegségek esetén, amelyek vál
tólázzal együtt lépnek fel, a termé
szetes „Ferenc József keserüviz 

' szerfelett értékes hatást fejt ki

Laptulajdonos ;
Dr. O É Z V LEHEL.

Üzletáthelyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-féle helyiségbe 

helyeztem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.

Fiiessen elő
a BAJA-BACSKARA.

mindent tisztít

Berendezés repedés
hez és e^y vagy két darab vasre- 
dőny megvételre kerestetik.—Cim ;

| Molnár Károlyné, Siikösd.

SPORT.
Sxürketaxi F. C.

Néhány napja öles plakátokról 
szerez tudomást, a közönség, hogy 
husvét . vasárnapján végre olyan 
sporteseményben lesz része, ami 
már évek óta várat magára. A Ba- 

I jai Sport Egyesület az idei évben 
jól szereplő csapatának az utóbbi 
időben kitünően szereplő Szürketaxi 
F. C. budapesti proficsapatot hozza 

i ellenfeléül. A csapat, mint az a 
hirdetett összeállításból is kitűnik a 
legjobb a bajnokságban szereplő 
összeállításban jön le. A már ed
dig is mutatkozó óriási érdeklődés
ből láthatjuk, hogv rekord közön
ség fogja ellepni városunk gyönyörű 
sportpályáját. A bajai közönség 
megérdemli azt az áldozatkészséget, 
amit a BSE hoz érte, mert a mér
kőzések látogatását akkor sem hagy
ta abba, amikor a bajai alosztály 
bajnoki küzdelmei úgyszólván a 
négy bajai egyesületn?k egymás kö
zötti mérkőzéseire zsugorodott ősz- 
sze. A Szürkelaxi csapatáról, a 
gimnáziumi és levente válogatottról 
legközelebbi számukban hozunk 
részletes tudósítást.

Husvét másnapján

Bpest profi kombinált
Husvét hétfőjén, 13-án délután 

fél 5 órai kezdettel a jó nevekből 
összeállított Budapest profi kombi
nált játszik a Bajai Turul SE csa
patával. Jegyek már elővételben is 
kaphatók. A profik összeállítását a 
legközelebbi számunkban közöljük.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. Ii induló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘"51 Bácsbokod vasútállomás érl: 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 7“ Gara vasútállomás 13«
16 8“ Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 1315

00CM 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móríczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f, m. 123°
42 915 Riha f. m. 1225
48 925

v
érk. Mohács duda part ;

1 
!d. 1215

7-től. 
járatok menetr.-ndszerü pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Egyszerit cementlap 
Díszes „
Márvány mosaik-lap 
Faverme (csempe} 
Mettlach-lap
Kutgyiirii 
Cementcsövek 
Cementváfyuk

fiO
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmészI

Portland cement 
ültököl fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grüuhut él Társa böa j ls “r^Vieo"

A Máv. menetrend:
Érkezés H 0 n n a n ? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 1 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbo|>árd, 
Budapest

7 , 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 131
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest. Sárbog. r ;.

Bátaszék 10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

13 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja. Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

re 52 Pécs, Bátaszék, Haja 14 25 Hercegszántó j

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
Ujdomhová . Pécs.

Bátaszék 18 50
Bálaszék. Pécs.
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszátí. Ujdombovár. 

Budapest

Nyomatott Rakanek éa Goldbertfer kftnyvnyomdAjában Baja.

2

Házhoz szállítva száraz

|2 száraz

eves
vágású

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris
tölgy

> szíi
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fater melók es tűzifanagy kereskedők

Telefon : 
tűzifa telep 195.

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

W É B T C € SzénKereskedeim! 
W C IC la K 3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics köpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben há t h o r. szállítva. 

Szükséglete fedezése éléit saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

ápr. 6-tól ápr. 13-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó (íéza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferencsek*tere  2. szám.

REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


