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A francia béketerv 
és a Népszava.

A francia válaszjegyzék, il
letve béketerv, természetsze
rűen foglalkoztatja az egész 
világsajtót. A különböző érdek
csoportok a maguk szemszö
géből vizsgálják, értékelik és 
kommentálják és bizonyos, 
hogy a most megindult nép
szövetségi és locarnoi tárgya
lások anyaga e körül alakul 
majd Jci. Anélkül, hogy ezút
tal párhuzamot akarnánk vonni 
a március 31-ii német és az 
április 8-i francia terv között, 
önként adódik a megállapítás, 
hogy mindkét tervezet 25 év 
jövendő történelmét igyekszik 
meghatározni.

Huszonöt év a világpolitika 
mai forrongó bizonytalanságai
ban szinte beláthatatlan idő 
s válóban nagy szó lenne, ha 
sikerülne negyedszázadra biz
tosítani az európai béke, a 
keresztény civilizáció, a nyu
gati kultúra nyugodt és alkotó 
fejlődését. Kétségtelen az egye
temleges biztonságon, a köl
csönös lefegyverzésen és a 
kölcsönös segélynyújtáson ala
puló megértés féket tenne a 
népek örökös harcára. De túl 
a jelszavak és ábrándok rózsa
színű elképzelésein, felmerül 
a kérdés, hogy alkalmas-e a 
legújabb béketerv az igazi béke 
megteremtésére, a 25 évi nyu
galom, baráti kézfogás és al
kotó munka biztosítására.

Magyarországot ez a prob
léma, nemcsak mint a keresz
tény kulturközösség egyik ősi 
'tagját íárdeüii, de érdekli egé
szen közelről, legsajátabb egyé
ni .panaszainak, jogos követe
léseinek szempontjából is. Ne
künk a francia békeiratot ab- 

“ban az irányban kell elsősorban 
'Vizsgálnunk, 'hogy mennyiben 
tbefolyásolja revi.ziós tqrekvé- 
ssünket. Elvitathatatlan és elve- 
ihetetlen jogunk, . <Je egyben 
(nemzeti koteieSségürlk is, hogy 1 
az európai nagy politika 'Imi
iden Mertaéiíyét a tobízíó mér
legen keresztül értékeljük.

Ebben a vonatkozásban (sej
tem nem dagedhstiuk leüsme- 

déssel az elkövetkező negyed
század francia elképzelését. 
Paris szerint ugyanis „25 éven 
belül semmiféle ilyen (a jelen
legi határokra vonatkozó) mó
dosításra irányuló kérelmet 
nem szabad előterjeszteni. “ 
Még kérelmet sem ! A fran
cia béketerv tehát Trianon 
után 17 évvel további 25 évre 
tenné meddő vágyálommá az 
igazságtalan és bennünket, ma
gyarokat legjobban sújtó béke
parancs revízióját. Ezt a ter
vet mi nem tehetjük a ma
gunkévá, ez ellen a rendelke
zésünkre álló minden békés 
fegyverrel tiltakoznunk kell.

A revízió kérdésében egy 
az egész magyar nemzet. Nincs 
osztály és nincs pártkülömbség,

Gróf Teleki János húsvéti levele 
dr. Makray László gyógyszerész, 
a nagybaracskai választókerület 

elnökéhez.
Igen .tisztelt Elnök Ur I
A közejgő Húsvéti ünnepekre 

béke boldog ünneplést kívánok a 
magyar nemzeti egység eszméjében 
tömörült minden igaz polgárnak.

Európa egén viharfelhők tornyo
sulnak, reng a föld, mozognak a 
népek . . . közeledik flz igazság 
órája !

A forrongó Európában talán az 
egyetlen, igazságának tudatában bé
kés, nyugodt, pnmqgában bizó nép : 
Magyarprs^ág. Ezt a nyugalmat, 
békét, önerőt azonban kizárólag 
csak az ország feltámadásába ve- 
tett erős hőnknek és a Nemzeti 
Egység gondolat,^ keresztülvitelének, 
JéJekhep és testben való akarásának

Aktív külpolitika, 
vagy passzív resistenda?

'Az imftmisé-g tftóhfó 4pét évezre 
idinék t nyug taton a bb hét híMvéti 
Ünnepnapját éltük át.

A tömegek “a hagyományos nép 
OToártMrik (ümmpftiték, pihen

nagy, szent nemzeti egységbe 
fonódik népünk akarata, amely 
küzd és harcol az igazságos 
revízióért. Jóleső és megnyug
tató örömmel kell regisztrálni, 
hogy a magyar tömegek ily- 
irányu lelki egysége teljes ha
tározottsággal irányítja már a 
szélső baloldal pártsajtóját is. 
A Népszava is meglátta és 
kihangsúlyozta, a francia béke
tervvel szembeálló egyetlen 
helyes magyar álláspontot, 
amikor a terv 25 éves 
szilenciumára célozva megálla
pította, hogy , a „revízió érvé
nyesülésének — elsősorban a 
trianoni igazságtalanság jóvá
tételének — nem szabad olyan 
messzi határt szabni.“

Nem szabad. A gyors ala
pos, igazságos revíziót követeli 
nemcsak a magyar igazság,- 
nem csupán Európa lelkiisme
rete, de Európa békéje, nyu
galma is.

nagyköszönhetjük. Csakis ebből a 
nemzeti összefogásból meríthetett 
miniszterelnökünk, jákíai vitéz Göm
bös Gyula erőt ahoz a titáni mun
kához, hogy az ország hányatott 
hajóját a felforgatók.akuamunkája da
cára is csendes vizekre kormányoz
hassa ebben az Európai viharban.

A Husvét a feltámadás ünnepe ! 
Imádságon keresztény lélekkel for
dulok a választókerület minden 
magyar, és igaz magyar lelkű, bár 
más nyelven beszélő polgárával 
együtt az Egek Urához, hogy: le
gyen végre ez a viharos Husvét a 
magyar feltámadás kezdete.

Gróf Teleki János 
o. gy. képviselő.

ték át a két napot; p *il4gW«4né  
nyék -azonban nem pihentek, az 
olaszok elérték a Tana-tőt és a‘be
lenyúló félszigetre ki is tűzték az 
otoez ioimgót, angol <IUu&*hak  

állandó telefonkapcsolatokat tartot
tak fenn minisztériumaikkal s' már 
kedden délután foglalkoznak a né
met—íré. ncia—olasz—abessin prob
lémákkal.

Az egész világhelyzet a legnyug
talanítóbb.

Természetes, hogy a mi politiku
saink js hozzászólnak ezekhez a 
kérdésekhez s mi só.várogva olva
sunk minden sort

Gróf Bethlen István a Pesti Nap
lóban foglalkozik a német—-francia 
viszállyal s a mi szempontunkból 
arra a meggyőződésre jut, hogy ne
künk életérdekünk amellett dolgoz
ni, hogy a megegyezés létrejöjjön; 
ha pedig ez a megegyezés létre 
nem jönne, akkor számunkra nem 
marad más, mint a nemleges vára
kozás, a passiv resistencia.

Nem értjük gróf Bethlen István
nak ezt a végső konklusióját; a 
múlt vasárnapi szigetvári „nagy be
szédében", melyben a német nem
zeti szocialista választót, választási 
baromnak nevezte, még aktív kül
politikát követelt; most meg ha a 

i német választó birodalmi Vezére 
nem tud a franciával megegyezni, 
akkor nekünk a passiv resistenciát 
ajánlja.

Ez a két álláspont egymással na
gyon is hangosan ellentétes.

Mi bízunk a miniszterelnök böl
csességében, hogy megőrzi számunk
ra a békét, nyugalmat, de tudjuk 
azt is, hogy ha a nemzet érdeke kí
vánja, hallatni fogja szavát; az egész 
nemzet határtalan bizalommal hall
gat, figyel nem ingadozó, nem tépe- 
lődő szavára, mert tudja, hogy tettre 
hivó szavát a cselekvés követi.

Baja város közönsége mele
gen köszöntötte névnapjára 

gráf Zichy Gyula érseket
Gróf Zichy Gyula érsek, a kalo

csai bácsi egyházmegye főpásztora 
husvét első napján ünnepelte név
napját. A főpásztort ebből az ör
vendetes alkalomból a tiszteletnyll- 
vánhások és üdvözlések egész tö
mege árasztotta el az egyházme
gyéből, sőt orerág minden íté
széből.

Baja várps közönaégének és tör
vényhatósági bizottságának köszön
tését dr. Borbiró Ferenc polgármee- 
teT meleghangú levélben tolna
csalta.
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Kalapot 
inget 

Nyakkendőt 
Keztyüt

TAVASZRA
< Rövidárut 

REINH ARAT 
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
Retikiilt 

Combinét-nadrágot 
Hálóinget

Ma, kedden kezdődik a jegy
árusítás Szigeti József, a ma
gyar hegedűkirály április 21-i 

hangversenyére.
Plakátok, fényképek, újságcikkek 

hirdetik, hogy a világ legelső hege
dűművésze Szigeti József, állandó 
kísérőjével, Nikita de Magaloff her 
cég, zongoraművésszel április 21-én 
a Liszt Ferenc-Körben hangversenyt 
ad, melyre a jegyárusítás ma kez
dődik a Wagner könyvkereskedés 
ben.

Baján, április 18-án tartják 
a bajai, a bácsmegyei és a 
bajai járási Mezőgazdasági 

Bizottságok együttes 
ülésüket.

Baja város és a bajai járás me
zőgazdasági bizottságai, valamint a 
Bácsbodrogvármegyei Mezőgazdasá
gi Bizottság április 18 án szomba
ton délelőtt 9 órai kezdettel Baján 
a városházán tartja együttes ülését. 
Az ülést dr. Knézy Lehel a bajai, 
Medveczky Károly gazdasági főta
nácsos a vármegyei és Eberhardt 
István a bajai járási mezőgazdasági 
bizottság elnökének vezetésével foly
tatják le.

Az elnöki megnyitó után követ
keznek az időszerű gazdasági kér
dések és gazdasági helyzetjelentés a 
vetések állapotáról és értékesité 
séről.

Becsey Lajos ny. méneskari alez
redes a lótenyésztésről, Hajdú Géza 
a Kisszállási Uradalom igazgatója a 
szántóföldi termelésről tart előadást. 
Somogyi Ferenc a szegedi Növény
termelési Kísérleti Állomás asszisz 
telise a tengeri termelésről és a ta- 
karmánytermelés fokozásáról be
szél.

Az ülés további során az uj szesz
törvény előkészítése, a biztositások 
általánosítása és olcsóbbá tétele és 
az esetleges indítványok szerepel
nek.

— A forró égöv betegségeinél, 
különösen vérhasnál és olyan gyo 
morbetegségek esetén, amelyek vál 
tólázzal együtt lépnek fel, a termé 
szetes ..Ferenc József**  keserüviz 
szerfelett értékes hatást fejt ki.

Baranyi Tibor volt főispán 
a Gyógynövénykiviteli Egyesülés 

leendő elnöke.
A gyógynövény kivitellel kapcso

latosan sok panasz hangzott el, me
lyek főként abban egyeztek meg, 
hogy a haszon nagyobb részét nem 
a szegény gyűjtők és termelők vág 
ták zsebre, hanem a kereskedők. 
A kormány most gyökeresen segí
tett ezen az állapoton.

Elsősorban szabályozta a kamilla 
(székfü) kivitelét, melyet ezután 
csak a Gyógynövény Kiviteli Egye
sülés utján lehet kiszállítani.

Az Egyesülés ezután minimálni 
fogja az árakat, melyeket a terme 
löknek és gyűjtőknek meg kell kap
ni s ezzel sok igazságtalanságnak 
veszi elejét.

A világ kamilla exportjának 90

A főispáni lakás átalakítása.
Bácsbodrog vármegye törvényha 

tósági bizottsága április 8 iki köz
gyűlésén egyhangúlag megszavazta 
azon maximálisan hétezer pengőig 
terjedhető keretet, amelyből a főis
páni lakásnak az államépitészeti hi
vatal által szükségesnek talált tata
tarozása és a lakásban levő búto
roknak szükségszerű kiegészítése ke
rül.

Az eddigi főispánok nem laktak 
állandóan Baján; Balku Gyulának 
Budapesten, Baranyi Tibornak Sze
geden volt állandó lakása.

Apatini Fernbach Bálint főispán 
viszont Baján óhajt lakni s igy el 
kerülhetetlenné vált a 12 év óta, 
nem tatarozott lakrészek, (szobák 
festése, ajtók, ablakok mázolása, 
parketta javítás, de különösen a für 
dőszoba rendbehozatala és a mai 
viszonyoknak megfelelő átalakítása.

Fernbach Bálint főispán ellérőleg 
a legutóbbi állapottól, átengedi egész 
főispáni lakbérét ami évi 2230 pen
gőt tesz ki. Minden lakónak igénye 
van, ahhoz ha lakást bérel, hogy 
annak teljes rendbehozatalát kívánja 
s akinek magának is van háza, vagy . 
bármilyen átalakítást vagy tataro
zást végeztetett, annak van fogalma 
arról, hogy a javítási tatarozási 

százalékát Magyarország és Jugosz
lávia látja el. A kamilla exportjá
nak kölcsönös lebonyolítására sike
rült Jugoszláviával egyezményt köt
nünk. Ez az első kereskedelmi 
egyezmény köztünk és a szerbek 
között. Azon gyógynövény kereske
dőknek, akik kivitelre akarnak dől 
gozni, mind be kell lépni a Gyógy
növénykiviteli Egyesülésbe. De be
léphetnek olyan termelők is, akik 
legalább öt kát. holdon termelnek 
kamillát.

Jelentkezni április 30 ig a külke
reskedelmi hivatalnál kell.

Az Egyesülés elnökéül Baranyi 
Tibor volt bajai főispánt emlegetik.

munkálatok mibe kerülnek?
A megye előzőleg is bebutorozott 

ó-divatu bútorokkal néhány szobát; 
ezeknek kiegészítése és a lakásnak 
az állandó használat igényeinek meg 
felelő bútorokkal való kiegészítése 
vált szükségessé.

Az eddig legnagyobb részt üre
sen álló lakás semmi jövedelmet 
sem hozott a megyének. Az áten
gedett lakbér révén úgy a háztu
lajdonos által szükségkép végzendő 
tatarozási, valamint a butorberuhá- 
zási költségek is megtérülnek.

A főispáni lakás rendbehozatalára 
megszavazott összeg a megtakarítá
sokból kerül kifizetésre; mihelyt 
pedig az előirányzott kiadási összeg, 
melynek fekvő határa hétezer pen
gő, a lakbérek befizetése révén 
megtérül, akkor a lakbérek további 
fizetése a megyei pótadót 017 szá
zalékkal csökkenti.

A megyére tehát semmi hátrány 
sem hárul, mert lényegileg nincs 
másról szó, mint arról, hogy a tizen 
két év óta nem tatarozott lakást, 
fürdőszobát az államépitészeti hiva
tal előméreti költségvetése szerint 
tatarozzák; a megveendő néhány 
bútordarab pedig továbbra is a vár’ 
megye tulajdona marad.

Viszont a megye hozzájut olyan 
évi bérösszeghez, aminőt rég nem 
élvezett; az üres lakás olyan jöve
delmet hoz, mely végeredményében 
a pótadó csökkentésére veret.

Régi vágya nemcsak a várme
gyének, de Baja városának is, hogy 
a főispán itt lakjék s az az általá
nos éljenzés, mely a javaslattal kap
csolatban felhangzott igazolja, hogy 
a megye törvényhatósági bizottsága 
a legnagyobb készséggel és öröm
mel szavazta meg a megyére is elő
nyös javaslatot.

Szükségét láttuk mindezeket el
mondani, mert a Független Magyar
ság — az együtt jelenlevő nemzeti 
egységpárti és ellenzéki — tagok 
egyhangú határozata dacára, mégis 
— anélkül, hogy utána járt volna 
a részleteknek, ---• sietett gyanúsító 
hangulatkritikát Írni.

Húsvéti 
előadások.

Tegnap este gazdag program várta 
a szórakozni vágyó közönséget. S 
az választott a legjobban, aki a 
Belvárosi Levente Egyesület előadá
sát nézte meg.

Az igazán tehetséges és jól össze
válogatott mükedvelőgárda Kiss 
György rendezésében Alföldy Géza 
„Legszebb dal" c. zenés vígjátékét. 
Kiss Gyurkánk bebizonyította, hogy 
nemcsak a legelső műkedvelő nagy 
színész Baján, hanem elsőrangú ren
dező is. Csak egyre vigyázz máskor 
Gyurikám és ez : a maszkirozás.

Horváth Mária ügyesen oldotta 
meg feladatát a kedves és szép fiú 
Bartók Zolival együtt. Külön kö
szönettel kell adóznunk a rendező
ségnek, hogy három olyan tehetség 
gél ajándékozott meg bennünket, 
mint Sétáló Kató, Karbuczky Béla 
és Hernádi József. Nagyon sokat 
szeretnénk még látni őket és még 
többet tapsolni nekik, mert igazán 
megérdemlik. Mindhárman brillí
roztak.

A Bácska sportból*  
szép sikerű szinielőadással kezdő 
dött.'„őrmester ur jelentem alássan" 
C. kedves darabban mindegyik sze-

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert érát 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.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó érájával.

Ara vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosa* j*r6 férfi és n«l karérék 2 évi létélléssal mér 6 poa.étél.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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replő tudásának legjavát adta. Rasz- 
tik Piroska, Khol Kató, Schafhauser 
Viki elbájolóan kedvesek. Masznyik, 
Tüske, Tettinger és Lévai sokolda
lúak. Juhász Pali a Rzépsikerü est 
kimagasló tehetsége csak elradla a 
siker és a végén már bántóan tú
lozott.

A ManSZ táncestélye egyike volt 
a legszebbeknek. — Dr. Ádám ki
forrott szavaló. — Lantos Baba és 
Farkas Ferenc melegen kedves há
zaspár, szeretnénk hallani, sőt szív
ből kívánjuk is, hogy a valóságbau 
is ’*íy  legyen. — Szécsi Magda tánca 
fenomális, ruhája pedig tündéri. — 
Gramling Laci uj tehetség. — A 
diszpalotás gyönyörű volt Lantos 
Babával, Kapuszta Nellivel, Endrei 
Oltival, Tényi Máriával, Szécsi Mag 
dával és Kiéin Nusival.

A BMTE husvét vasárnap kedves
kedett magas színvonalú előadással, 
Géczy István „Sárdi házának" sze
replői F. Kulisity Máriával az élen 
brillíroztak. Minden szereplőt, szűn
ni nem akaró tapssal jutalmazott a 
szépszámú közönség.

A két ünnep minden egyes elő
adását hajnalig tartó tánc követte 
a legjobb hangulatban. dr.lp.

— A kabát és kosztom minden 
Vonalon — és anyagszépsége hi
ábavaló, ha összeállítása, megvarrása 
nem tökéletes. Ezt pedig csak Tor
pedó varrófonál használatával érhet
jük el.

URÁNIA
Húsvéti 

műsorunk

A 
nagymama 

CSÍKI GERGELY 
vigjátéka nyomán irta : 

FARKAS IMRE

Főszereplők:

Cs. Aczél Ilona 
Perényi László 
Szörényi Éva 

Rózsahegyi Kálmán 
Toronyi Imre 
Oltay Magda 
Márkus Lajos 

Peéry Piri 
Pethes Sándor 
Daj bukat Ilona 

Sitkey Irén
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reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserü
viz úgy az alhasi pangást, mint az 
emésztés renyheségét megszünteti, 
a rekeszizom emelkedését csökkenti' 
és a magas vérnyomást mérsékli. 
A gyakorlati orvostudomány veze
tő személyiségei a Ferenc JÓZSOf 
vizet azért becsülik olyan sokra, 
mert ez a változás éveiben is gyor
san és rendkívül enyhe módon sza
bályozza a szervezetre oly igen fon
tos gyomor- és bélmüködést.

HÍREK
Bajai kisnaptár.

Április 17 én délután 6 órakor An- 
tos Kálmán orgonamüvész jóté- 
konycélu orgonahangversenye a 
ferenciek templomában.

Április 18 án délelőtt 9 órakor Baja 
város és a bajai járás mező
gazdasági bizottságainak ülése 
a városházán.

Április 21 én este fél 9 órakor a 
Liszt Ferenc Kör hangversenye 
a Nemzetiben.

— Újabb kinevezések a város
nál. Két újabb tisztviselői állás sorsa 
dőlt ei a városnál. Dr. apatini Fern- 
bach Bálint főispán Király Sándor 
kezelőt, aki eddig az I. fokú ipar
hatóságnál működött, az I. osztályú 
adótisztté megválasztott Csongor 
Sándor helyébe II. oszt, adótiszté 
behelyettesítette. Király Sándor he
lyébe kezelőnek behelyettesítették 
Kiss A. Györgyöt.

— Eljegyzés. Gósy Katókát, dr. 
Gósy Ferenc Bácsbodrog vármegye 
tiszti főorvosának leányát (Baja) el
jegyezte fónai Fónai Valér városi 
villamostelepi vezetőmérnök (Pécs). 
(Minden külön értesítés helyett )

— Befejezte inségmunkáját a 
Mansz-mQhelyében a női front. 
Mint az elmúlt esztendőkben, ami
kor még dr. Borbiró Ferencné pol
gármesterné állt az akció éléD, az 
idei tél folyamán is a Mansz szövő 
műhely volt a bajai nők legjelenté
kenyebb inségmunka központja. 
Szebbnél-szebb szőnyegek kötött 
és szövött áruk kerültek ki áz ott
honukért dolgos és szorgos család
anyák kezei alól. A gazdasági év
szak, a tavasz beálltával szerencsé
re a nők elhelyezkedési lehetőségei 
is megnövekedtek és most husvéttal 
befejezte működését a Mansz-mü- 
helyben dolgozó női front.

— Uj elöfogatosl szerződést 
kOtOtt Bácsalmás és Mátételke. 
Bácsalmás község képviselőtestülete 
az 1936. évre az előfogatosi szol
gálatot Hoffmann Mátyásnak adta 
ki, aki évi 4990 pengőért vállalta a 
községi fogat biztosítását. Mátételke 
község ugyancsak uj előfogatcsi 
szerződést kötött Piukovics Mátyás 
névéi, aki 790 pengőért vállalta az 

előfogatosságot. Mindkét község ha
tározata a vármegye kisgyülésének 
tárgysorán is szerepelt. A kisgyülés 
a határozatokat jóváhagyólag vette 
tudomásul,

— Vitéz Szentannay Sándor: 
„Gazsi bácsi tűzoltó lesz" cimü há
rom íelvonásos vigjátékát adták elő 
a csávolyi műkedvelők igen nagy 
sikerrel. A közönség zsúfolásig meg
töltötte a Braun vendéglő hatalmas 
termét és állandó derültséggel él- 
'vezte a helyi szerző darabját. Te
kintettel a darab erősen propaganda 
jellegére, a szerző, — mint értesü
lünk, — a tűzoltó testületeknek díj
mentesen megadja az előadási jogot. 
A három felvonáson keresztül tartó 
jókedv és kacagás közepette igen 
sok, a közönségnek okulásul szol
gáló és a tűzoltóságok iránt szim
pátiát ébresztő jelenetben bővelke
dik ez a vigjáték, melynek még 
sok sikert jósolunk.

M 0 Z I.
Csiky Gergely: Nagymama.

Csiky Gergely bájos meséjü da 
rabja a ,,Nagymama" Baján igen 
meleg fogadtatásra talált. A régies 
történet uj miliőbe öltöztetve is utat 
talált a közönség szivéhez; a ked 
vés, rokonszenves keret és minde- 
nekfelett a magyar színjátszás ki
válóságainak szereplése, nemcsak- 
hogy elfeledtette a technikai és ren
dezési hiányosságokat, hanem még 
határozott közönségsikert is hozott. 
Baján egyik legnépszerűbb magyar 
előadása ,,Nagymama", amint a há
rom napos telt ház szépen igazolt. 
Csathóné Aczél Ilona, Rózsahegyi 
Kálmán, Pethes Sándor, Peéry Piri.

SPORT.
Szép mérkőzések a bajai 

football husvétján.
SzOrketHl F. C.-BSE 5:1 (2:0).

Remek együttest ismert tneg a 
bajai közönség a Szürketaxi együt
tesében. Mintaszerűen gördülő tá
madások, gyors és pontos labda
adás gyönyörködtetett egy példásan 
fair mérkőzés keretében. A BSE 
szórványos, erőtlen támadásai sorra 
megtörtek a vendégek szilárd vé 
delmén, a tiszteletgólt Vadász áta
dásából Ónodi lőtte.

Bpest profi kombinált—Turul 
3:3 (1:0).

A Turul győzelmet érdemelt 
volna.

A közelmúltban alakult és Baján 
nem a rendező egyesület hibájából 
— „Budapest profi kombinált"-nak 
beharangozott kalocsai vegyes együt
tes nem várt gyenge volt. A va
sárnap a kalocsai amatőrgárdát 5:2 
ra verő csapat a Turul lelkes játé
kával azemben esa-k- nagy szeren
csével érte el a döntetlent. A Tu- 

I rul miudvégig nagyszerű iramban

játszott, lendület és ötletesség volt 
a jellemzője a derbi óta sokat ja
vult zöld-fehéreknek. A mezőny 
legjobbja Lehel volt, de kevéssel 
maradt mögötte Jávor, Schulek és 

| a halfot játszó Koch sem. A ven
dékek csapatában Konrád bravúros 
játéka mellett Égi és Hadrévi tűnt 
ki. Góllövők Konrád (2) és Hadré 
vi ill. Révész (2) és Lehel voltak.

LaptulaidouoN:
Dr. KNÉIV LEIIEl.

Berendezés reskedés- 
hez és egy vagy két darab vasre
dőny megvételre kerestetik.—Cim : 
Molnár Károlyné, Sükösd.

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

C0R£0
Szombaton 
Vasárnap

Gustav Frölich
ragyogó uj filmje

A 
farsangi 

lovag
Izgalmas, modern társadalmi 

dráma 10 felvonásban.

Ezenkívül

Uj rokon
Magyar, énekes, zenés vigjáték

Hiradő



BAJ A-BÁCSKA 1936. április 15.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. || jnduló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 715 in
1 f1- Bácsbokod vasútállomás érk 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f, m. 1355

15 755 Gara vasútállomás 1345
16 goo Gara községháza 1340

24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5

28 835 Nagybaracska piactér 13«5

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) I300

34 900 Móriczpuszta f, m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 9'5 Riha f. m. 1225

48 925 y
érk. Mohács dudapart i

1 
id. 12'5

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Egyszerű cementlap £
Díszes „ 3
Márvány mosaik-lap S NAGY VÁLASZTÉKBAN
Favence (csempe) «
Mettlach-lap n
Kutgyiirü Hódfarkú cserép 
Cementcsövek Hornyolt cserép 
Cementvályuk Fával égetettmész

Portland cement 
Üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünbu£ éíTársa
A Máv. menetrend:

Érkezés Honnan? Indulás ’H 'O V ~á ?óra perc l’ía. perc

7 09 Gara 4 40 1 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara

32 Hercegszántó '■5 20 1 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7. 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 31 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 i Pécs, Budapest 8 15 : Ujdombovár. Sárbogárd, 
Budapest

13 ,10
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

73 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 . Buja, Bátas/.ék, Pécs

74 20 Ui dombóvár 14 21 fiáin*/.ék,  'Uidombová

lb 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 Bátaszék. Sárbogárd, 
Budapest

19 58 i
Uidptribová . Pécs. 

'Bátaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest. Csikéria

22 58
■ X,

Bpest, Sárbogárd 22 01 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában Baia.

1- száraz
Házhoz száltitva száraz

2 éves 
vágású

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil 
szurkos nyár hasáMát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedök

ion: BAJA Telefon :
a telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

IIÉ O T C < SzénkereskedelmiV CK I kJ Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli 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. 13-tAI ápr. 20-lg 

0r. NAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

.gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüveanél vásárolhat
Erzsébet kiráiné-trtca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A nyomdavAllalat.

Bakanek «■ Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


