
—M. 1—6. május 2. Szombat Ara 8 fillér.
IV. ovtMyam 101.

BAJA-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

felelőn azarkositó és felelős kiadó >

0 r. KNÉZY LEHEL
Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra ... 2 pengi

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Megyei tisztujitás.
Alig hisszük, hogy a vármegyé

ben még egyszer ilyen általános jel
legű tisztujitás lesz, mint a jelenlegi. 
Az „általános**  tisztujitás fogalma 
különben azzal, hogy a megyei tiszt
viselőket — az alispán kivételével — 
élethossziglan választják, meg is 
szűnt.

Annak az állapotnak az ismétlő
dése sem valószínű, hogy egyszerre 
annyi megyei és járási főtisztviselő 
menjen nyugdíjba, mint ezúttal.

A betöltésre kerülő állások kö
zött legmagasabb és egyúttal leg
fontosabb az alispáni; valahogy ne
hezünkre esik ezt a köztisztséget 
állásnak mondani. A törvény a tör 
vényhatóság első tisztviselőjének ne
vezi az alispánt, de ezt a köztiszt
ségét még a múlt idők történeti 
patinája aranyozza be.

Valamikor régen az alispán nem
csak a közigazgatás feje volt, hanem 
a bíráskodás is hatáskörébe tarto
zott. Nagy vármegyékben egy alis
pán nem is győzte a teendőket, ha
nem több alispánt is választottak.

A vezető alispánt „első alispán
nak" nevezték. A teendők azután 
megoszlottak közte és a másod, 
harmad alispánok között.

A régi megye a közös ügyes oszt
rák magyar világban a szorosan 
vett közigazgatáson felül a magyar 
alkotmányos életnek is fontos ténye 
zője volt'; védte az alkotmányt, de 
egyúttal szolgálta a haladás ügyét is.

Az alkotmány akkor a nemzeti 
gondolatot jelentette, a haladás a 
nemesi kiváltságok, előjogok meg 
szüntetését.

Egy-egy alispáni tisztség betöltése 
kemény alkotmányos harcokkal járt, 
anlikus és soviniszta, konzervatív és 
haladó világnézetek mérték össze 
erejüket. Folyt a korleskedés hét 
számra, sokszor a fütykösök is elő
kerültek.

A választási harc sorsát rendsze
rint az armalis nemesség döntötte 
el számerejével.

Ezek a harcok ma már nagyon 
régi’ emlékek. Sőt emlékek azok a 
restauráció előtti zajos korteskedések 
is, melyek a háborút közvetlen 
megelőző évtizedekben Zomborban 
az Elefánt szállodában vagy a Va- 
dászkürlben lezajlottak.

A bajai kávéházak, szállodák, 
üresek ; a megyei bizottsági tagok 

reggel nyolc kilenc órára a megye 
minden részéből beérkezhetnek.

Néhány bizottsági tag Budapest
ről : képviselők, főrendek jöttek el 
csütörtök estére s beszélgettek csen
desen az éttermekben; sehol semmi 
izgalom.

Az idők megváltoztak, megvál
toztak az emberek, megváltoztak a 
feladatok ; de semmivel sem lettek 
kisebbek, mint valamikor régen vol
tak.

A törvényhatósági bizottság tag
jai elfogadták a Nemzeti Egység 
törvényhatósági csoportja intéző bi
zottságának és apatini Fernbach 
Bálint főispánnak közös megbeszé
lése alapján összeállított lisztát és

A megyei tisztujitás 
lefolyása,

Dr. vitéz Bajsay Ernő Bácsbodrog vármegye 
127 szótöbbséggel megválasztott uj alispánja.

Kora reggel óta mozgalmas ké
pet nyújt úgy a vármegye, mint a 
vasúti állomás környéke. A bizott
sági tagok csoportba verődve érkez
nek a reggeli vonatokon s komo
lyan baszélgetve mennek a várme
gyeházára.

A kapuban diszruhás megyei le
gények köszöntik az érkezőket ; a 
megyei épület elötermeit szőnyegek 
borítják, a falak mentén körös kö 
rül dísznövények emelik az ünne
pélyes hangulatot.

A közgyűlésre megjelentek Buda
pestről Horthy István ny. tábornok, 
báró Vojnits Sándor vbtt,, Latino- 
vils János főrendek, dr. Marschall 
Ferenc orsz. képviselő államtitkár, 
gróf Teleki János, dr. Alföldy Béla, 
báró Vojnits Miklós orsz. gyűl, kép 
viselők : Blahn Sándor ny. belügyi 
államtitkár, dr. Csatary Réla belűgy 
miniszteri osztályfőnök, Elek Tibor 
dr. belügvmin. osztálytanácsos, Galffy 
Imre és Halász Károly belügyi tit
károk ; Beehr Gyula miniszteri s. 
titkár.

A megye tisztújító közgyűlése 
pontban fél tiz órakor kezdődött.

Apatini Fernbach Bálint főispán 
pompás diszmagyarban foglalta el 
az egész közgyűlés tüntetőén me- 

túlnyomó többséggel választotta meg 
a jelölteket.

A megválasztott alispán hűséges 
képviselője annak a keresztény és 
nemzeti irányzatnak, melyet vitéz 
jákfai Gömbös Gyula miniszterelnök 
tett kormányzati programjának alap
jává s amely a nemzeti öncéluság 
gondolatában csúcsosodik ki.

A nemzeti öncéluság gondolatá
nak ez a pártokon felül emelkedő, 
összefogó erkölcsi ereje ma végze
tesen komoly történelmi szükség
szerűség.

Ennek a gondolatnak a jegyében 
kell a Nemzeti Egység gondolatá
nak élő valósággá válni.

Ennek a gondolatnak a munká
sait köszöntjük vitéz Bajsay Ernő dr. 
alispánban és a vezetése allatt álló 
egész tisztikarban.

lég éljenzése és tapsai között az 
elnöki széket.

Mellette dr, Poór Béla megyei 
főügyész foglalt helyet.

A magyar Hiszekegy elmondása 
után a főispán rámutatott a \nai 
tisztújító közgyűlés rendkívüli fon 
tosságára ; úgyszólván az összes ve
zető tisztviselői állások betöltésre 
kerülnek. Az alispánt tiz évre ; a 
többi tisztviselőt élethossziglan vá 
lasztják meg.

Az egész megye jövendő fejlődé
sére bir döntő befolyással a tiszt
ujitás s ezért ajánlja a bizottsági 

I tagoknak, hogy a megválasztandók 
■ személyében lelkiismeretes mérlege- 
I lés után döntsenek.

Majd bejelentette a főispán, hogy 
Kovács-Huszka Ferenc kormányfő
tanácsos bizottsági tag a trianoni 
békeszerződés revízióját sürgető fel 
szólalását kérelmére a legközelebbi 
rendkívüli közgyűlésre halasztotta.

Azután kérte a főispán, hogy a 
közgyűlés a tárgysorozat második 
pontjául kitűzött tisztujitást vegye 
elsőnek elő. A közgyűlés a javasla
tot elfogadta.

Azután a kandidáló bizottság 
megalakítására került sor.

A főispán a maga részéről id. 

Willmann János, Szabó István plé-» 
bános és Frank Flórián bizottsági 
tagokat jelölte ki; a közgyűlés dr. 
Poór Béla vm. főügyész, indítványá
ra báró Vojnits Miklós, Binszki 
Mihály és Ulrich József bizottsági 
tagokat választotta meg kijelölő bi
zottsági tagokul.

A jelölő bizottság miután csak 
két pályázó volt az alispáni állásra, 
mindakettőt jelölte és pedig vitéz 
Bajsay Ernő dr. h. főjegyzőt első 
helyen és dr. Hirmann Ferenc kir. 
közjegyző helyettest második helyen.

A jelölés kihirdetésekor a köz
gyűlés nagy éljenzéssel és tapssal 
fogadta vitéz dr. Bajsay Ernő jelöl- 
tetését.

Miután több pályázó esetén a 
szavazást titkosan kell megejteni, a 
főispán elrendelte a titkos szava
zást s annak vezetésére dr. báró 
Vojnits Miklós orsz. gyűl, képvise
lőt elnökül, Vermes Vincz.e, Nebr- 
linger József bizottsági tagokat pe
dig tagokul felkérte.

A szavazás eredményeként vitéz 
dr. Bajsay Ernő 127, dr. Hirmann 
Ferenc 14 szavazatot kapott. Óri
ási éljenzés fogadta az. eredmény 
kihirdetését; majd a főispán indít
ványára a közgyűlés vitéz nagybá
nyai Horthy István ny. tábornok 
vezetése alatt Lalinovics János fő
rend, báró Podmaniczky Attila, 

1 Mészáros Béla, Rosenberg Mátyás, 
Puhl Pál, Zomborcsevits Antal biz. 
tagokból álló bizottságot választotta 

i meg a közgyűlés, akik a közgyűlési 
terembe hívták Bácsbodrog várme
gye uj alispánját, vitéz dr. Baj
say Ernőt.

Falrengető taps fogadta a nagy 
terembe belépő uj alispánt, aki 
zsakettben, rendjeleivel és a vitézi 
jelvénnyel ékesítve jelent meg.

A főispán a közgyűlést megnyit
ván üdvözölte az újonnan 'megvá
lasztott alispánt, majd kivette tőle a 
hivatali esküt.

Az eskü letétele után vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán elmondta prog
ramját, melyet rendkívül értékes és 
a megye összes problémáit átfogó 
tartalmára tekintettel külön fogjuk 
közölni.

A többi állásokat következőképen 
töltötték be :

Megyei főjegyzőre más pályázó 
hiányában közfelkiáltással dr. Zsig- 
mond János tb. főszolgabírót vá
lasztotta meg a közgyűlés.

Az árvaszéki elnöki állásra két-
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Keztyilt REINHARDT Hálóinget
divatcsarnokböl Baja. — Tel. 118.

ten pályáztak: Arnóthy Sándor he
lyettes árvaszéki elnök és dr. Kiss 
Mátyás ái v. ülnök; leadtak 133 
szavazatot, ebből esett Arnóthy 
Sándorra 113 szavazat s így az ár
vaszék uj elnöke Arnóthy Sándor 
lett.

Másodfőjegyzövé dr. Vojnits László 
főispáni titkárt, központi főbíróvá 
dr. Szalay Tibori, bácsalmási főbí
róvá Péterfia FülÖp, Jánoshalmái

Holtponton a Kiscsávolyba tervezett 
második bajai napközi otthon ügye.

A szenlistváni ovoda felállítása előtt nem kerül sor a 
második napközi otthon megnyitására.

A második bajai napközi gyer
mekotthon terve a legutóbbi idők
ben kezdett egészen komoly jelleget 
ölteni s már illetékes helyen arról 
beszéltek, hogy a napközi otthont a 
tavasz folyamán valóban felállítják 
mégpedig Kiscsávolyban.

A terv a közelmúltban valahogyan 
ismét lekerült a szőnyegről és ma 
már úgy hírlik, hogy az ügyet 
komplikálja a szenlistváni ovoda 
kérdése is. Sz.enlistvánon ugyanis 
most már muihatatlar.ul szükséges

Dr. apatini Fernbadi Bálint főispán 
személyesen interveniált a Mávnál 

a rossz vonatjáratok miatt.
Bencze Béla műszaki főtanácsos 

útügyi jelentése során a megye köz
igazgatási bizottságának tegnapi ülé
sén Mtd.eczky Károly gazdasági 
főtanácsos a baja-jánoshalmai niűut 
rossz állapotát tette szóvá

Bencze Béla azt a felvilágosítást 
adta, hogy az államépilészeti hiva
tal idei munkaprogramjában a já- 
noshr.im.ii műn' 3'5, a jánoshalmi — 
felsőszentiváni utó.. 4, a jánoshalma 
—illancsi utón 1 km. hosszú von- - 
lat még a nyáron átépiómek, illetve 
hengerelnek. A mu.ikát júniusban 
kezdik s ju'ius végere f jezik be.

Dr. Latinovits János Bácsmegye 
főrendje a baja budapesti vonalon 
a vonatok lulzsufo llságál és a ne
hézkes közlekedési p ina /olta. Kérte, 
hogy a főispán a Mávnál járjon 
közbe az anomáliák i-'gszüntelése 

főbíróvá Zámbó György tb. főszol
gabírót választották meg egyhan
gúlag.

Aljegyzői állásra dr. Kar.ázv Já
nos tb. aljegyzőt, szolgabirói állásra 
dr. Latinovits Endre tb. szolgabírót 
választották meg egyhangúlag.

Az újonnan megválasztott tisztvi
selők a főispán kezébe letették az 
esküt.

egy ovoda, avagy napközi gyermek
otthon létesítése, mert ebben a vá
rosrészben több száz kis gyermek 
nélkülözi az ovodai oktatást. Mivel 
teljesen érthető a szentistvániak ál
láspontja, nagyon kétséges, hogy a 
város teljesiteni tudja e napközi 
otthon felállítására vonatkozó ké
relmet. A kettős feladatot csak az 
esetben teljesíti a város, ha meg
felelő állami támogatásban része
sülhet.

| érdekében.
A főispán válaszában előadta, 

hogy az ügyben már személyesen 
is interveniált a Mávnál, ahol a leg
nagyobb jóindulattal kezelték ugyan 
a kérdést, de a nyári menetrend 
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ben már csak igen kevés változta
tásról lehetett szó. Reméli, hogy 
lassan-lassan e téren is mindig töb
bet sikerül elérni. Ilyen irányban a

Kaszáskeresztes
mozgolódás.

Annak a nyugtalankodó, 
szélsőséges irányzatokkal ka
cérkodó törekvéseknek nyo
mait már régóta figyeltük vár
megyénkben, melyek a külön
féle 'idegenből beszivárgó esz
mék félreértése vagy inkább 

! szándékos félremagyarázása 
nyomán keletkeztek.

Ezeknek a mozgalmaknak 
| inkább a vezérek érvényesü- 
| lése, mintsem valamely komoly 

szociális vagy társadalmi pro
gram keresztülvitele volt a cél
juk.

Ezeknek a mozgalmaknak 
is az a sors jutott osztályré
szül, mint általában a szélső
séges kilengéseknek. Rendsze
rint születésük előtt fiaskót 
vallanak; a vezetők meglógnak 
s néhány félrevezetett ember 
issza meg a levét az egész 
homályos mozgalomnak.

Épen igy történt Jánoshal
mán is. A kaszás keresztesek 

j folytattak ott is földalatti szer
vezkedést ; elősegítette moz
galmuknak terjedését az a tény, 
hogy a 15000 lakosságú köz
ségnek 8—10 rendőrje volt 
mindössze ; a csendőrség lét

napok. »an Baján tárgyalt a pécsi 
üzletvezetővel és azakreferensével is.

A bizottság megnyugvással fogad 
ta a főispáo kijelentését.

száma pedig a hat főt sem 
haladta meg.

Ez mindenesetre olyan cse
kély karhatalom, hogy szinte 
csábítóan hatott a nyugtalan 
szellemekre.

A szervezkedési mozgalmak, 
formaruhás kiképzési gyakor
latok, természetesen nem ke
rülhették el az illetékes körök 
figyelmét s a május elsejére 
tervezett kirobbanás előtt a 
megerősített karhatalom ártal
matlanná tette az egész moz
galmat.

A nyomozás most folyik an
nak megállapítása végett, hogy 
milyen büntetendő cselekményt 

j követtek el a vezetők ; a hi
székeny népet azzal szédítet
ték, hogy az ócska piacokon 
néhány használt katonatiszti 
sőt tábornoki ruhát is szerez
tek s azt osztották ki az egyes 
jánoshalmai vezetők között.

Kétségtelen, része van a 
nyugtalanság élesztősében an
nak a féktelen hangnak, me
lyet az ellenzéki sajtó megho
nosított ; az is bizonyos, hogy 
az ellenzéki sajtónak az a tul- 
lojalis kezelése, melyben a ha
tóság részéről részesül, alkal
mas arra, hogy a gyengeség 
látszatát keltse a nyugtalanság
ra spekuláló kalandorokban.

A jánoshalmai kaszás keresz
tesek mozgalmát leszerelték ; 
kívánatos, hogy más községek
ben is útját állják homályos 
törekvéseiknek ; a karhatalmat 
pedig mindenütt megerősítsék.

— Áthelyezés. Liszi Jenő csíké- 
iíhí állami tanítót a kultuszminisz
ter a magvarbánhegyesi iskolához 

. helyezte át, helyébe dr. Zalai ErnÓ 
áll. tanítót osztotta be.

Miftdesi múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ettsxorl érátjsjándéjcirak.

sziklai máríoIT
órás és ékszerésznél

Erzsébet klrályné-u«a 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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 karórák 2 évi jótállással már 6 pen*«lőh

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Tompa nem akarta megengedni, hogy a 
községben rovott múltú egyének 

letelepedhessenek.
A rendörlétszám kiegészítéséi sürgették a községekben 

a megye kisgyülésén.

kisgyülését 
igen élénk 
le, az ér
körülmény,

Dr. apatini Fernbach Bálint főis 
pán elnöklésével tegnap délelőtt fél 
10 órakor tartotta meg 
a megye. A kisgyülés 
érdeklődés mellett folyt 
deklődést fokozta az a 
hogy a 16 pontból álló rendes tárgy
sorozat mellé még egy 31 pontos 
póttárgysorozatot is csatoltak. A 
kisgyülésnek bár nagyobb jelentő
ségű tárgyai nem voltak, az egyes 
pontoknál igy is élénk viták kelet
keztek.

Nagyobb feltűnést keltett Tompa 
községnek egy érdekes határozata, 
melynek értelmében a községben 
rovott múltú, lopásból élő egyének 
még akkor sem telepedhetnek le, 
ha van állandó lakásuk.

Ez a határozat azonban a törvé
nyes rendelkezések értelmében nem 
juthat érvényre s igy a kisgyülés 
sem járult hozzá.

A kisgyülésnek két olyan tárgya 
is volt, amelynek során az az óhaj 
hangzott el, hogy a községek rendőri 
létszámot megnagyobbítsák. Csávoly 
egy rendőri állásnak kisbirói állása 
való átszervezését határozta el, mert 
ez lényeges költségmegtakarítást je
lent. Schweipert Tamás ezzel ellen

uránia
Május hő
1-2-3-4

A tavaszi szezon leg
nagyobb újdonsága,

Indig Ottó
ragyogó színmüve filmen.

Ember a
i hid alatt

Kitűnő színmű 12 felv.

Főszereplők:

Lázár Mária 
Csortos Gyula 

Szakáts Zoltán és 
• Kiss Ferenc.

Híradó.

CORSO
Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Halálos 
játék!

Izgalmas dráma 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A
fehér sas

(Indián vér.)
Izgalmas vadnyugati történet.

tétben sürgette, hogy a községek 
rendőrlétszámát a közbiztonság ér
dekében inkább inkább emeljék, 
mintsem csökkentsék. Tompa köz
ségnek a rovott múltú egyénekkel 
kacsolalban hozott határozatának 
tárgyalásakor ugyancsak hasonló 
vélemény hangzott el.

HÍREK
a

emlékének 
intéze-t

Bajai kisnaptár.
Május 3-án délelőtt 11 órakor 

tanítóképző hősi 
avatási ünnepélye az 
ben.

Május 3-án délután fél 5 órakor 
Bácska—BMTE bajnoki foot- 
ball-mérkőzése.

Május 7-én délelőtt 11 órakor köz
igazgatási bizottsági ülés a vá
rosházán.

Május 9-én délután 3 órakor pénz
ügyi és jogügyi bizottsági 
a városházán.

Május 13-án délután 3 órakor 
gyűlés a városházán.

Május 14 én délután 3 órakor a 
zárószámadás közgyűlése a vá
rosházán.

ülés

kis-

Mátéi kezdve érvényes
a május 8-án megnyilö

Budapesti Nemzetközi Vásár
50 százalékot utazási kedvezménye 
Vásárigazolvány kapható: Baján Bank és Kereskedelmi R. T-nál 

és a menetjegyirodában. Ara 2'80 P

Dr. Ortay József tanfelügyelő 
előadása a mélykúti esperes

kerület tanitógyűlésén.
A mélykúti espereskerület április

27-én  nívós tanitógyülést tartott. A 
tanitógyűlésén dr. Ortay József kir. 
tanfelügyelő az elemi iskolai vegy- 
tantanilás alapfogalmairól tartott ér
tékes előadást, melynek során ki
emelte a vegytantanitás agrikulturá- 
lis jelentőségét és a népiskolában 
való intenzivebb tanításának fontos
ságát. A nívós előadásnak nagy si
kere volt.

— Aki friss és egészséges 
akar lenni és el akarja kerülni, 
hogy kemény legyen a széke, emész
tése meg legyen zavarva, folyton 
fájjon a feje és bőre tele legyen 
mindenféle pattanással, az igyék he
tenként egyszer-kétszer reggelizés 
előtt egy pohár természetes 
„Ferenc József**  keserüvizet.

— Kinevezés. Hárs Magdolna 
oki óvónőt a nagybaracskai, Maro
si Jozefin csátaljai óvónőt a csátal- 
jai Óvodához segédovónőnek nevez
tek ki. Búkor Emília jánoshalma- 
felsőlerézhalmai r. k. segédtanitónő- 
nek végleges tanítónővé való átmi
nősítését végső fokon jóváhagyta a 
minisztérium.

— Betegszabadságon. Sárosi 
Szabó Anna kelebiai állami, Bartos 
Nándor bácsborsódi r. k. 
betegszabadságon 
Erzsébet madarasi 
betegszabadsága 
újra megkezdette.

— Menetdijkedvexmények. F. 
é. május 8 tói 18 ig megtartandó 
Budapesti Nemzetközi vásárra a 
hajón odautazok május 8 ig és 
visszautazok május 31 ig vehetik az 
50 százalékos meneídijkedvezményt 
igénybe. A visszautazásnál a ked
vezmény az esetben is élvezhető, 
ha az odautazás nem hajóval tör
ténne. Igényjogositó igazolványok a 
menet jegy irodában vételezhelök.

tanító 
vannak. Farkas 
községi orvosnő 
után működését

i

1936.
közp. vál.

Hirdetmény.
Baja város központi választmánya 

az 1925. évi XXVI. t. c. 38 §. alap
ján közhírré teszi, hogy a bajai or
szággyűlési képviselő választók rület 
választóinak 1937. evre szóló ideig
lenes névjegyzékét elkészítette.

Ezeket a jegyzékeket a város fő
jegyzőjének 2. számú hivatalos he
lyiségében, illetve Vaskút község

1111 In^Mniii 11 llTnUflTÍl 11 UTnwJnii 11 lunMrnll I

választóira vonatkozó részét a köz
ségi főjegyző hivatalos helyiségében 
1936. évi május 16-tól junius 14 ig 
bezárólag közszemlére teszi ki, ahol 
azokat mindennap, vasárnap is, dél
előtt 8—12 óráig mindenki megte
kintheti és köznapokon 2—6 óráig 
lemásolhatja.

Az ideiglenes névjegyzékbe tör
tént jogosulatlan felvétel ellen bár
melyik választó a kihagyás miatt 
azonban csak maga az érdekelt 
szólalhat fel.

A felszólalásokat május hó 16. 
napjától 30. napjáig bezárólag Írás
ban lehet benyújtani.

A felszólaló tartozik felszólítását 
indokolni és mellékelni illetőleg be
mutatni azokat az. okirati bizonyí
tékokat, amelyeket be tud szerezni.

Azokra a bizonyítékokra pedig, 
amelyeknek megszerzése a felszóla
lónak nem állhat módjában akként 
köteles felszólalásában utalni, hogy 
azok feltalálhatok vagy beszerezhe
tők legyenek.

Annak aki fel akar szólalni min
den hatóság, közhivatal, lelkész 
nyilvános jellegű intézet stb. köte
les haladéktalanul rendelkezésére 
bocsátani mindazokat az adatokat, 
amelyek a felszólalásban felhozottak 
bizonyítására szükségesek.

A felszólalás olyan változásra is 
alapítható, amely az összeírás óta 
állott elő. A felszólalásban uj bizo
nyíték is felhozható.

A felszólalást a központi választ
mányhoz kell intézni és Baján a 
golgármesternél (emelet 2 szoba) 
vaskuton pedig a községi főjegyző
nél kell benyújtani.

A felszólalások benyújtásuktól 
kezdve 1936. évi junius hó 14 nap
jáig bezáiólag közszemlére kerül- 

. nek és azok a névjegyzékekre vo
natkozólag felismertetett helyen és 

| időben mindenki állal betekiuthetők 
és lemásolhatók,

A felszólalásokra mindazok aki
ket a felszólalás joga megillet má
jus hó 16 tói junis hó 14 ig bezá- 

] rólag irasban észrevételeket nyújt
hatnak be a központi valasztmány- 
mányhoz, a polgármester vagy köz- 

' ségi főjegyző utján.
Baja, 1936. április 28 án.

Baja várss központi 
választmánya.

Három sxobás lakai 
összes rneli»l<be'yiségekkel 

havi 25 pengőért 
azonnal kiadó Bővebbet
KÖZFON l'I SZÁLLÓ főpincéi énél.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

menetrend érvényes 1936. április

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé
érkező vonatot. II induló vonathoi

Km. 1 Állomások 2

0 715 ir j1- Bácsbokod vasutállomás érk 1425

3 725 Bácsborsód 14'5

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasutállomás 13«

16 8“ Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasutállomás 13'5

28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13™

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dudapart ,
1

ad. 12'5

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

-a szaraz
Házhoz szállítva szaraz

Telefon :
tűzifa telep 195.

Saját termelésű tűzifa

2 eves
vágású

akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> «'•
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelök és tüzifanagykereskedők

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

II £ n T £ C Szénkereskedelmi 
w £ IC 9 E Részvénytársaság

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

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

S NAGY VÁLASZTÉKBAN
ne 
=9 
ca

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

HÓFEHÉR

beremendi mész 
Dunakavics köpor falszigetelő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Portland cement Á 
Üstökös fehér cem. [Ij 
Elszigetelő lemez « 

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGJUTÁMYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grűnhut é$ Társa b^a.c“^ J
A Máv. menetrend:

la-

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra p^rc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, 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, 

Bálaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

13 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Uidombovár 14 21 Rátaszék, Ujdombová

/6 52 Pécs, Bátaszék. Ba|a 14 25 1 lercegszántó

/8 G»ra 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

/8 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs.

18 50 Bálaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest. K: <k ti n'ia la*

22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár. 

Budapest

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
ápr. 27-tól május 4-ig

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógy szertár a.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

NvfHfMtntl Bakanek Ap Goldberger kftayytumiáiáijTn Ham,
I


