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ELŐFIZETÉSI ARAK:

teni
a magyar
nemzetet,
fogcsikorgatva bár, de kény
telenek tűrni, miként szakad
nak és hullnak szét a láncok.
Lehetetlen, hogy minden más
megsemmisüljön s csak a tria
noni rabság maradjon örök.
Lehetetlen annál inkább, mert
ez az ország sem áll egyedül.
Tágja egy tekintélyes állam-

Biztató jelek.

6 penge
2 pengi

! csoportnak. Vannak hatalmas
barátai. Vannak kézzelfogható
bizonyságai jövője biztató ki
alakulására.
És van, — hogyne volna, —
hite. Az isteni igazságban, a
kikeletben, a feltámadásban.
I Aminek el kell jönni, a halál
’ és a szenvedés ünnepe után,
j hogy megváltsa a világot.

A Halál és a Feltámadás
szent ünnepnapjain feloldódik
a lélek. Mélységes alázattal éS
örök ámulattal néz az emberi
szem az ég fele, ahonnan is
teni csoda örök titkai sugároz
zák a földre a feltámadás biz
tató ígéretét a szenvedés és
halál lesújtó tényével szemben.
A megnyílt sir fényében fel
üdült lélek a megújhodás jeleit
látja a földön is. Rügyek pat
tannak ki, hogy lombkoröhává
fejlődjenek, kicsiny fűszálak
emelik magasra fejüket, hogy
valamikor érett aranyló kalász
legyen belőlük. Husvét és ta
vasz egymást egészitik ki, öszszetartoznak. Egyik a léleknek,
a másik a testnek nyit kaput
jövendő idők uj utjai felé. Nél
külük lehetetlen volna az élet.
Természetes tehát, hogy az
ember két kézzel kap nemcsak
a kettős igézet szent és nagy
szérű valóságain, — hanem
azokon a szimbólumokon is,
amit ezeknek tulajdonit. Keresi
a biztatásokat, mindennapi éle
tének apró tényeiben, környe
zetének, családjának, nemze
tének életében is, mert az
isteni példából megtanuljá,
hogy a Getsemáni-kert est és
á Golgota éjtszakája után el
kell jönni a Feltámadás reg
gelének.
A magyarság most már 18-ik
évé várja nemzeti életének fel
támadását. Talán vannak ki
csinyek és csüggetfeg lélküek,
akik belefáradtak már. De ezek
elfelejtik, hogy a nemzet ezer
éve él a Kárpátok medencé
jében és sokkal hosszabban
tartó
megpróbáltatásokkal
szemben is diadalmaskodni tu
dott. És nem látják meg
*
hogy

zötti külömbségek veszítettek
élükből s kiegyensúlyozottabb
lett az egyes foglalkozási ágak
nak egymáshoz való viszonya.
A politikai harc és gyűlölkö
dés hangja — bármilyen erő
sen hallatszik — ma már csak
kivétel, mert a nemzeti egy
ség gondolata meghódította a
lelkeket.
Gazdasági életűnkben szám
szerű és kézzelfogható ered Érthető meglepetés világszerte. — Kisantanték attól tarta
mények mutatják a javulást. nak, hogy Magyarország is a Népszövetséghez fordul a
maga revíziós kérésével.
A búza és egyéb mezőgazda
sági termékek árának növeke
A török kormány emlékiratot fegyverzésének esetében, hanem tör
dése, lélekzethez juttatta a nyújtott be a Népszövetséghez és vényes utón, vagyis a Népszövetség
mezőgazdaságot s egységes kör ebben á törökökkel kötött béke utján.
forgást eredményezett. Emel szerződés, áz úgynevezett lausarihei
A török kormány kérése nagy
kedett az ipari termelés, na szerződés révizlóját kéri. Az indit- riadalmat keltett kisanlantéknál, ahol
gyobb lett a kereskedelmi for v- "yban kéri Törökország, hogy attól tartanak, hogy Magyarország
is a Népszövetséghez fordul a maga
galom, a közterhek elviselhe uibó! felépithésse azokat az etődö
tőbbé lettek annál inkább, két, amelyek a Dardanella tenger revíziós kérésével. A kisöntant a
mert egyes vonatkozásban kü szorost védik és amelyeket a béke törökök szándékával szemben erős
ellenállást tanúsít. A törökök kéré
lönösen a kisemberek javára szerződés értelmében le kellett rom
sét erősen támogatja a Szovjetkönnyítéseket, adóelengedése I bolni.
ket és mérsékléseket is lép
Érthető méglkpéíést keltett világ Otbszotázág. amely rriint istneíétéá,
tettek életbe.
szerte a török kérelem, mert a báráti viszonyban vari á jeletilé^i
Mindezek vitathatatlan té i békekötés Óla éz á/. eliÖ ését, árui kormánhf Öl.
Anglia szerint Törökország köve
nyek. De ezekén kívül itt van kor valamely állam a békeszetzőlélésé Uj, végibléfi cáöbást kiéi- a
még egy reformkormány tett dés rhógváltbzlálását riérti „béífeje
erős lendületej amely a foko | zelt tényekkel" kérij mint Német háború utáni ,,rendezés" pusztulásra
zatos fejlődés és haladás irá ország és Ausztria telte ezt a fegy itéll, düiedezŐ tákolmányára.
nyába terelte a nemzet hajó verkezés, meg a rajnai övezet fel
ját. Hitbizományi törvény, te
lepítés, ipari novella, közegész Budapesten is átadták a török kormány revíziós jegyzékét.
Behidzs bej budapesti török Lö I és áthyujtbtta neki annak a jegy
ségügyi és közoktatásügyi tezéknek a másolatát, amelyet á tö
formbkj mind a jövendőt a vet április 12 éri vhiátnap mégje
kikelet, á féltámadás ígéretei. Terit Apor Gábor báíónál, a kül- rök kormány a lausénrii Szerződés
Térmészetés azonban, hogy tigf hÜrtisátbr állandó helyettesénél áláiró hatáltnaihoz intézétt.
a magasság problémái nem
‘" •11
-'!!■ ir> .r ..
oldhatók meg a szükreszabott
határbkon bélül. Nekünk ren
det kell csinálnunk itt behd,
de nemzeti élétünk újjáéledé
séhez elengedhetetlenül és
Gárvih angol láp megsemmisítő vizsgálását. Ezidő alatt a panaszos
midenek'előtt
a hetnzetközi
helyzet változása, az igazság itélétet tnrind a francia béketeréf-ől. országokat : Németországot, Magyar
— FfáhclaotSzág a NépVöVetsé- országot és Ausztriát fegyveres el
talanságok jóvátétele szüksé

Oeviziőt kér Törökország.

Anglia lesújtó bírálata a 25 éves
francia béketervről.

| get akarja mozgósítani a

RajtiHvi-

vannak hála Istennek, most

ges.

tnár pozitív tények vannak^
bmelyek áz uj élet kibontako
zásának első sugarait vetítik
felénk.
Áll ez elsősorban a nemzet
belső életére. Áz utolsó évek
ben nagy utat leltünk előre.
Az érHyédláég é§ csÜggérféS
helyét reménykedöbb hang,
elszántabb élniakarás váltotta

Ebben a tekintetben is van- dék megszállása ellen, mint ahogyan
rták föméttysügáfák, SŐiét és á három kisantantország is a Nép
zűrzavaros az európai helyzet, szövetség nevében igyekszik örö
de a sötétségen niégis keresz kössé tenni Ausztria és Magyarortültör egy-egy fénysugár; Az ,stág feletti durva tifBIHlSÍi ttirielyel
öröknek és változhatatlannak a tiz.enhéléves felulvizSgálatíán &s
tervezett éröszakós békeszer- eny hitetlen bábot UÜ áfetzftdísfé
zödésék fét§e$rtek. Méglapul- álápíl. A francia terv niégrögzitérié
tak a legyőzőtökre rakott bi 25 évre Európa jelenlegi térképét
lincsek s ázok, akik örök rafe- eltiltva a háborús szerződések ösz-

fél. A társadalmi rétegek kö

SíöléáSágba

akartak

§ttlya§2-

8zg§ leFtílsli hiiUiHiHíáfiyaitísk teiül

lenőrzés alatt tartanák a Népszö
vetség keretén belül.
A fráribiá réVlil^liénes béketefV
FráhctSÖi szfeg ŐS a Siovjet állandó
Uráittiát bíilösltárlá Európa felélt
az ,ieÜtó0ki biíbllRág" utján, amelf1 etí á dÖtilft kétH^tltiad többséget
Hzdkhak á kiinéitlzéleknek szava
zatai bi/.lositanák, amelyek a le|
tfiákácáábbül tágaszkodnak a hábtíHis szerződések belliihez és elleHzik a területi elrendezés bárminerrth
fflődösílását.
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Kalapot
Inget
Nyakkendőt
Keztyüt

Rövidárut

REINH AROT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

A kortes szó keletkezése.
A kortes mindenféle választási
harcnak, de különösen az ország
gyűlési képviselő választásoknak
fontos tényezője.
Bármiféle választási rendszerre
térjen át az állam, vagy bármely
más közjogi, sőt társadalmi testület,
kortes nélkül választást elképzelni
nem lehet.
Budapest és a nagyobb törvény
hatósági városok titkosan választa
nak; sehol nem vár nagyobb sze
rep a kortesekre épen a titkosan
választó testületekben.
Minél szervezettebb és fejlettebb
valamely párt, annál kisebb a jelen
tősége a kortes munkájának ; de a
szervezetien s rendszeres pártélet
utján nem nevelt tömeg irányítása
csak kortesek utján képzelhető.
Maga a kortes szó a spanyol
„cortes" bői származik, mely tör
vényhozást jelent. Ugyancsak Spa
nyolországból indult útjára a libe
rális szó is, melyet az ottani ellen
zék használt 1826 bán a kormány
párttal szemben.
A kortes szóval tart rokonságot
a „bunkókrácia" is, mely Andrássy
Károlytól, Andrássy Gyula gróf
édesatyjától származik.

/Amikor ugyanis az 1826—32
megyegyüléseken a kisnemesség,
nagyobb számban kezdett részt
venni amikor az anlikus főurak, a
szabadelvű nemesség ellen a tőlük
jobban függő szegényebb nemeseket
— akik addig nem nagyon törőd
tek a megyegyülésekkel kezdték
megszervezni s a megyegyülésekre
behozni, akkor bizony megindult a
választási kortézia s a legjobb kor
teseknek a legjobb verekedőket tar
tották ; sokszor kerül az ellentétes
pártok között verekedésre a sor s
bizony a választást sokszor a bun
kó döntötte el ; azért nevezte el
ezt a korszakot bunkokráciának.
A megyei autonómiának még is
meg volt az a politikai nevelőereje,
hogy ha a szélesebb néprétegekel
eleinte szinte erőszakkal — korte
sek és bunkók segítségével — vit
ték is be a megyegyülésekbe ; azok
ott kénytelenek voltak meghallgatni
a szónokokat s rövid, néhány évti
zed alatt kialakultak azok a megyei
törvényhatóságok, amelyek Kossuth
Lajos szavára 1848-ban a nemzeti,
hazafias áldozatkészség legragyo
góbb példáit szolgáltatták.

21-én lesz Szigeti József a magyar
hegedűkirály és Nikita de Magaloff herceg bajai hangversenye.
Páratlan művészi eseményt jelent a Liszt Ferenc-Kör
79. hangversenye.

A Liszt Ferenc Kör április 21 én,
kedden este fél 9 órakor rendezi
a Nemzeti Szálló hangversenyter
mében 79. nyilvános hangverseny
ként Szigeti József hegedűmű
vész, a magyar hegedükirály és
Nikita De Magaloíf zongoramű
vész, orosz herceg hangversenyét,
melyre a Kör tagjait, Baja város és
Bácsbodrog vármegye, valamint a
szomszédos vármegyék zenekedvelő
társadalmát meghívja a Liszt Fe
renc Kör.
A hangverseny műsora :
1. a) Hándel Thomson : Szonáta.
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b) Beethoven : Kreutzer-szonáta.
2. Bach: a-moli szóló szonáta.
Szünet.
3 a) Tartini-Ondricsek : Adagio.
b) Paganini: h-moll caprice. c) Pa
ganini: E-dúr caprice. (Le Chasse).
4. a) Bartók-Szigeti: Magyar da
lok és táncok, b) Ravel: Habanera.
c) Scriabin-Szigeti: Tere etűd, d)
Stravinsky : Petruska orosz tánc.
A hangverseny kezdete 9 órakor.
Pontos megjelenést kérünk.
Tájékoztató: Jegyek április 14 tői
a Wagner könyvkereskedésben kap
hatók. Jegyárak: köri tagoknak 3,

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

Harisnyát
Retikült
Combinét-nadrágot
Hálóinget

_

és 2 P; nem tagoknak 5 és 4 P ;
diákjegy 50 f. Vidékiek a köri la
gok kedvezményében részesülnek
és ha jegyük árát póslán beküldik
a fenti címre (10 fillér postai kéz

besítési dij csatolásával), akkor he
lyüket fenntartjuk. Felülfizetéseket
a zeneiskola gordonkaszaka javára
köszönettel nyugtáz a Liszt Fe
renc- Kör.

íme a titok I avagy a csávolyi bírótól — Bodónéig.
A szabadsajté bősz harcosa ér
vek hiányában előveszi a sakterkést
és olyat nyisszant a levegőbe, hogy
attól — úgy véli lehullnak Jerichó
falai és mit tudom én, mi minden
fog erre bekövetkezni.
Ismétlem teljesen személytelenöl,
a község lakosságának köréből,
minden sugalmazás nélkül mutattam
rá az ilyen sajtó veszedelmeire. Be
is fejeztem volna a vitát, mert a
madarat a tolláról, az embert meg,
— szerény véleményem szerint —
igen gyakran az ellenfeléről lehet
megítélni, de hogy most a harsona
már a hivatalommal járó szolgála
tomból kifolyólag támad, tetemre
hívni a felettes hatóságomat, hogy
tömje be a számat, mert szörnyű
blamázs éri a magyar postát. Ti
pikus sajtóparazóta eljárás. Ellenér
vek helyett a személyek húsába
vágói az élősdi csápokat.
Hivatalos titkot feszegettem! —
mondja.
Hát ime a titok.
Azt Írtam, hogy a lap nyilvános
sága Csávolyon 1—2 személyre ter
jed, a másik titok, hogy megírtam,
miszerint az nem újságírás, hogy
valaki beállít a szerkesztőségbe, egy
oldalú információit leadja és ezt a
zuglap azonnal megírja s minthogy
a lapot ott nem is ismerik, elküldik
a korifeusoknak.
Ezt írtam és igazat Írtam.
Nem postamesteri minőségben és
nem szolgálatomból kifolyólag szer
zett tapasztalataimból állapítottam
meg. Hivatali szolgálatomat, a múlt
ban sem. de a jövőben sem fogom
egyéb dolgaimban felhasználni. Be
fogom bizonyítani, hogy állításaim
alapját egész máshonnan szereztem.
És pedig : mikor a csávolyi biró
elleni első támadás megjelent, —
amit az autóbuszon tudott meg va
laki, — Frank biró felkereste az

összes csávolyi egyesületeket, Ka
szinót, Lövész.egyletet, Levente ,
Tüzoltótestületel, Dalárdát, Gazda
kört, az összes vendéglősöket, bor
bélyokat, mészárosokat, sehol se
talált egyetlen példányt. Végül a
két újságárushoz fordult, ezek nem
is tudták, hogy létezik Baján a
Független Magyarság. Az újságáru
sok lapjaikat a Mavaut utján kap
ják és őket talán csak nem köti
valamely hivatalos titoktartás szent
sége ? Szóval ezen az utón derült
ki, hogy ez a lap nem jár a köz
ségbe. A korifeusoknak való lap
küldés meg a Gazdakörben vált
nyilvánossá, mert ezek maguk hoz
ták oda a lapot mutogatni, mond
ván, nem tudják, hogy jutottak e
megtiszteltetéshez ? Ezt különben
be is ismerte a Szerkesztőség, kije
lentvén, hogy a támadó cikk be
küldője előre kifizette a postakölt
séget is. És talán egy revolver árát
j is. Öh Mucsa !
Legyen nyugodt a Független MaI gyarság, soha semmiféle erkölcsi,
1 vagy anyagi károsodás nem fogja
általam érni a magyar postát, én
büszke vagyok szolgálni olyan in
tézményt, amelynek a szelleme és
; figyelme olyan, hogy — mint minI den küldeményt — ezt a terméket
is pontosan kézbesíti. A feladóve
vényekről szóló rejtelmes fenyegető
zésnek állok elébe, gyerünk ki a
farbával, mondott szóból ért az em
bér. Csak lássuk !
Falusi nívómra meg annyit, hogy
nagyon örülök annak, miszerint 17
esztendei fővárosi tartózkodásom
alatt is megőriztem a tisztességes és
a briganti sajtóról megalkotott rom
latlan, „falusi" véleményemet. A
figyelmembe ajánlott büntetölörvénykönyvet illetően közöttünk annyi
a különbség, hogy én olvasgattam,
önökre meg alkalmazzák.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszenkodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járó férfi és nál karérék 2 évi jótállással már 6 pengátai.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Midőn ezt a háborúságot a ma
gam részéről most már a nyilvános
ság előtt feltétlenül lezárom, azt
üzenem annak a derék csávolyi gaz
dának, akit magam ennek ellenére
is nagyrabecsülök, hogy válogassa
meg a barátait és az eszközeit. Sokkai becsületesebb és tisztább kezű
embernek ismerem minthogy ilyen
fegyverekkel és ilyen fegyvertársak
kal hadakozzon. Meg tud ö más
képpen is egyezni Frank bíróval,
aki a falu teljes egészével halad a
maga becsületes utján céltudatosan
és okosan.
Külünb ellenfeleket kérünk tehál !
Jöjjön már egyszer az a sajtólörvény I Nem a tisztességes sajtó gusbakötésére, hanem hogy legyen
egyszer nagytakarítás és féregirtás
—- éppen a becsületes sajtó léte
érdekében I

rtAJA-BACóKA

Április 21 én este fél 9 órakor a
Liszt Ferenc Kör hangversenye
a Nemzetiben.
— Szombaton megismétlik a
..Legszebb dalt.
**
A Bácskai Le
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Budapesti Nemzetközi Vásár:
május 8

>

18.

j

í A magyar ipar átfogó nagy bemutatója.
| 5 0 százalék — utazási kedvezmény:

, vente Disztábor keretében előadott
színdarabot ,,A legszebb dalt" a
i A május 2 — 18ig Budapestre váltott teljesaru jegy május 8—24 tg j
I nagy sikerre való tekintettel ismét
1 díjtalan visszautazásra jogosít, ha az utas vasárigazolvanvt tud :
előadják. A második előadás szom
i felmutatni. —- Vásárigazolvány kapható: Baján Bank és Keres- i
? kedelmi R. T nál és a m> netjegyirodában.
Ára 2
*80
P í
baton, április 18 án este 8 órai kez
dettel lesz ugyancsak a Központi
ban. Helyárak: 80, 60,40 és 20fill.
A szépen sikerült zenés vígjáték
—- Megalakult Baján a bőripa— Két pisztolylövéssel háláló
iránt ezúttal is nagy érdeklődés mu
rcSOk szövetsége. A közelmúltban san megsebesítették Madiidban Ped
! tatkozik.
megalakult Baján a Magyarországi | regal bírót, aki tagja volt a JimeI
Szövetségének nez de Asua ellen elkövetett me
— Csak öt esküvő volt Baján Bőt ipari munkások
oajai csoportja. A helyi csoport el- rénylettel vádolt fasiszta diákokat
a húsvéti ünnepek alatt. A tavasz
*
j nem nagy házasodási kedvet Ígér [ nőkévé választották Kreszló Jánost, elitélő tanácsnak.
' Baján. A húsvéti ünnepek alatt jegyző Eperjesi András, pénztáros
— Hatalmas tűzvész pusztította
mindössze öt fiatal pár jelent meg Reile István. Az újonnan alekult el husvét vasárnapjának hajnalán a
az anyakönyvvezelő előtt; egyházi egyesület már megkezdette műkö kalkuttai székesegyházat. A székes
Vitéz Szentannay Sándor. házasságot ezek közül négy pár dését és arról értesítette a város egyház, a püspöki hivatal, könyvtár
kötött. A házasságkötések közül polgármesterét, aki a működést jó és tanulmányi célokat szolgáló la
boratórium épületei teljesen elégtek.
négy husvét hétfőre, egy n? gyszom- váhagyólag vette tudomásul.
batra esik. Baján esztendők óta az
— Be kell mutatni a rendőr Emberéletben nem esett kár.
.... Ma 100.000 dollára van ...
idei husvét házassági statisztikája hatóságnál a gépjárómüveket. A
a legrosszabb. Némiképpen enyhítő I közúti forgalomban résztvevő magán Piccird tanár, aki az Egyesült Ál
körülménynek számit, hogy az el használatú teherszállító és különle lamokban újabb sztratoszféra repü
Bajai kisnaptár.
jegyzések száma viszont annál több ges gépjárómüveket és pótkocsikat, lést akar megkísérelni. 100 000 dol
póltengelyeket, továbbá a közhasz lárért kínál egyetlen sztratoszféra
Április 17én délután 6 órakor An volt.
repülési jegyet bárkinek, aki 25 6
tos Kálmán orgonamüvész jóté— Aranyeres bántalmaknál és nálatú személy- és teherszállitó gép
konycélu orgonahangversenye a vérkeringési zavaroknál, különö jármüveket. üzembetartójuk junius kilométer magasságra akar felszálferenciek templomában.
sed nagyétvágyú és kényelmes élet 30 ig bezáróan a lakóhelyük szerint ni. A szokatlanul magas „menetÁprilis 18-án délelőtt 9 órakor Baja módhoz szokott egyének, a termé illetékes gépjárómükerületi elsőfokú dijból" a kísérlet költségeit akarják
**
keserüvizet I rendőrhatóságnál forgalomképesség fedezni.
város és a bajai járás mező szetes ,,Ferenc József
gazdasági bizottságainak ülése egy pohárnyi napi adagokban kissé és forgalombiztonság szempontjából
megvizsgálás végett bemutatni köte
felmelegilve használják.
a városházán.
les. Közelebbi felvilágosítással a
rendőrhatóság szolgál.

HÍREK

SPORT.

URÁNIA CORSJD
Április 15-én
Április 16-án

Szombaton
Vasárnap
Gustav Fröiich
ragyogó uj filmje

Ifj. Dumas Sándor
öröksiépségü regénye

A

kaméliás
hölgy
; Romantikus dráma 12 f.

Főszerepben

YVONNEPRINTEMPS
Franciaország legnagyobbb
drámai művésznője

Ragyogó burleszk
és híradó kiegészítés

A
farsangi
lovag
Izgalmas, modern társadalmi
dráma 10 felvonásban.

Ezenkívül

Uj rokon
Magyar, énekes, zenés vígjáték

Híradó

— Bajai takarmány és termény
piac. Az ország különböző vide

kein a szálastakarmányok iránti ér
deklődés változatlanul gyengye és
az eladásra felkínált tételek csök
kenő árak mellett is csak nehezen
helyezhetők el. Baján a mai takar
mánypiacon az I. minőségű réti
széna 6—6'50, a II. rendű 5—5 50
és a takarmányszalma 1 80—2 pen
gőért kelt el. A terménypiac irány
zata lanyha volt. A készletek erő
sen megcsappantak, ennek követ
keztében csak minimális mennyisé
geket kináltak eladásra. Árak : búza
15'80—16'20, rozs 13'80—14'40,
takarmányárpa 14'50—15, zab 15—
15 20, morzsolt tengeri 13 —13'50
pengő métermázsánkiut,
— Vér-, bőr- és

idegbajosok

igyanak hetenként többször, reggel
felkeléskor egy pohár természetes
„Ferenc József
**
keserüvizet, mert
ez mindig alaposan kitisztítja és méregtelenili a gyomorbélcsatornát s
ezenkívül az emésztést és az anyag
cserét is jótékonyan befolyásolja.
— Német gazdasági delegációt

várnak Varsóba, amely a lengyel
delegációval le fogja tárgyalni a
májusban életbelépő uj lengyel
német kereskedelmi szerződés vég
rehajtási rendelkezéseit.
— Kommunistaellenes tünteté
sek voltak DubUnban. A tömeg

szétverte a kommunisták gyűlését
I úgy, hogy a rendőrségnek kellett a
| rendet helyreállítani.

KAC-BMTE. Bácska—BSE
kettős bajnoki mérkőzés.
Sorsdöntő fordulóhoz érkezik el
vasárnap a bajai alosztály bajnok
sága. A mezőnyben a KAC és Tu
rul előtt pontveszteség nélkül 3, il
letőleg 5 ponttal vezető BSE a jó
formában levő és bajnokverésre fogadkozó Bácskával kerül szembe.
Ha a BSE nem győz, úgy a baj
nokság ismét nyílt, mert a 3 pon
tot vesztett KAC valószínű győztese
a vasárnapi mérkőzésnek. A Turul
és a BSE ellen is otthonában fog
játszani és hir szerint máris nagy
szerű formában van. A két mérkő
zést közösen rendezik meg. a KAC
— BMTE-t délután 3, a Bácska—
BSE et 5 Órai kezdettel.
Laptulajdonos :
l>r.

rt N ÉZ V

LEHEL

Berendezés

X?;;.
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 intézet"
jeligére a kiadóba.

Fizessen elő
a baja-bAcskára.

1936. április 16.

BAJArBACSKA

4

Autóbusz menetrend

Saját termelésű tűzifa

Mohács—Bácsalmás között.
Bevárja a Bácsalmás felöl II
érkező vonatot.
II

Km.

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.
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1

2 éves
vágású

2
1425

akác hasábfát
kőris
tölgy
> szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

0

715

3

725

Bácsborsód

1415

11

745

Gara községhatár f. m.

1355

15

755

Gara vasútállomás

13®

16

Gara községháza

13®

a legolcsóbb napi árban házhoz száliitunk.

24

8™
820

Csátalja községháza

1320

Eladás nagyban és kicsinyben.

25

825

Csátalja vasútállomás

1315

Wiesel Sándor és Fia

28

835

Nagybaracska piactér

1305

29

840

ii d Bácsbokod vasútállomás

é rk.

Nagybaracska rév (átkelés)

1300

34

900

Móriczpuszta f. m.

124°

39

910

Mohácsi iskola f. m.

1230

42

9'.5

48

925

> Riha f. m.
ét Mohács dudapart

11
j nd.

I* száraz

fatertnelök és tüzifanagykereskedók

Telefon :
tűzifa telep 195.

1225

Ezen menetrend érvényes 1936. április

......................................... iMHBHnmsaai

HÓFEHÉR

autóbusz vállalat

beremen di mész

CSATUUA 76.

Kutgyürü
Cementcsövek
Cementvályuk

Dunakavics
NAGY VÁLASZTÉKBAN

a

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa

B A J Á

—

4

40

Hercegszántó

5

/9

Gara

7

32

5

20

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

7

40

5

31

Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

8

15

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest

10

35

Bácsalmás, Kiskunhalas,
B'udtipW

9

50

Baja, Bátaszék, Pécs

14

21

Bálaszék, Ujdombovár

25

Hercegszántó

29

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

9

'I

26

Pécs, Budapest

13

10

/3

48

Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas.
Bácsalmás

/4

20

Ujdombovár

/6

52

18

03

Gara

14

18

27

Hercegszántó

14

48

Gará

18

30

Bpesl, Kiskunhalas

15

55

Rátaszék, Sárbogárd,
Budapest

19

58

18

50

21

25

22

00

Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest, Csikéria

22

01

Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

22

Ujdombová . Pécs,
Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

falszigetelő

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüYeéneí Vasárblhét
Erzsébet királné-utca 13.

ápr. 13-tól ápr. 20-ig

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAYÁLLALAT.

Hová?

25

|'

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

gyógyszertára.

Indulás
óra perc

09
•!

Éjjeli
szolgálatot tart
ÓT. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL

A Máv. menetrend:

7

kőpor

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.
kérje ajánlatunkat ’

Kátránypapir és minden más építőanyag

7

■

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében

3
CD

Öortland cement
Hódfarkú cserép
Hornyolt cserép
Uttököi fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Érkezés
óra perc

Szsnkereíkedelmi
Részvénytársaság

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

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosaik-lap
Favence (csempe)
Mettlach-lap

Telefon :
városi iroda 42.

BAJA

Haynald-u. 13.

If E ® T E C
V EK i CJ

12>5

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

Szujer János

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

Házhoz szállítva száraz

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdái a
Baja, Féfehciek
*tere

í. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nvomatnft Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában Baia.

