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í£ c&gáa mstalláciős 
beszédének folytatása.

?r:; -~-yei soestí! versenyek felújítása, 
túkrJ megépítése, olcsó szérumok

Mositésa az alispáni beszédben.
Vármegyénk területen megoldás

ra várnak a következő iskolánki- 
víili népművelési feladatok :

A nemzeti Öntudat ápolása és 
fejles .?$•?, ., nemzeti műveltség kö
zös eszméinek lelki kapcsolati, i ál
tal, a nvnr/.e i egység meg-eremlése. 
Népünk lelkületének finomítása ér- 
züivi' i; h nemesítése, népünk er
kölcsi nevelésé, jdh-mképzése és ál 
lampMg.ri nevelése. Az egészség 
ápolás i E rén leginkább a leslápo 
lás, tisztaság, helyes táplálkozás, 
bak-selelháritás, fertőzőbetegség el
leni kü-d lem, anya és csecsemő
védelem Népünk gyakorlati foglal 
kozás.i köréből az okszerű gyümölcs
termelés es há/iipu beszerzés*  . \
nők tov-bb művelése, iskolán! ivüli 
nőn." (-lesi otthon, gondozási, ház
tartási, főző, kézimunka és egész 
ségügyi tanfolyamok beszervezése. 
A szociális szempontból fontos a 
gyermekgondozás, mert gyermek 
neme-a k a családé, hanem az ál 
Iámé is. Ezért nélkülözhetetlennek 
tartom a napközi otthonok lélesi 
tésél A tanyai problémák sürgős 
megoldása posta, rádió és népkönyv 
tárak felállításává! és létesítésével. 
S végül az analfabétizmusnak tel 
jes megszüntetése.

A vármegye testnevelési helyze
téről megemlékezve meg keli álla 
pitanom azt, hogy a testnevelés 
ügye a vármegyében jónak mond
ható.

Minden előfeltétel adva van ah
hoz, hogv vármegyém a testnevelés 
terén az. első helyen foglaljon he
lyet.

A lősport terén különösen a lő
terek r-ndbeho/ását és kiépítését 
tartom fontosnak olt, ahol azok még 
a fokozottabb körülményeknek nem 
felelnek meg

Regebben nagyjelentőségű s az 
egész vármegyét megmozgató ese 
mény volt a vármegyei levente ün
nep megrendezése, amikor is ezen 
a neints versenyen a legjobb erők 
felvonultatásával minden község de- 
monslrálhalta munkájának eredmé

nyét. A leventenapok serkentő ha
tására való tekintettel igyekezni ío 
gom azokat felújítani és ezzel is a 
levente ügyet előmozdítani.

Itt, ezen a helyen, vitézi intézmé
nyeinkről is megakarok emlékezni.

A vitézek éleiében már eddig is 
aktív részt vettem, most a megyei 
vezető állásomban minden tőlem 
telhetőt el fogok követni, hogy vár
megyém nagyszámú vitézei a var 
megye székhelyén a vitézi társa 
dalmi elet megfelelő előmozdít hatása 
céljából otthont, vitézi székhazat 
kaphassanak. Erre vonatkozóan az 
előkészítő lépések már megtörtén 
tek s a városi törvényhatóságunk a 
megyei törvényhatósággal karöltve 
igyekszik a székház alapjait mielőbb 
megfektetni. Nem fogok megfel- d 
kezni a frontharcos polgártársaimról 
sem és ezen erőteljes intézményt 
legjobb erőmmel és tudásommal fo
gom támogatni.

A mezőgazdaság fejlesztése érde
kében legelső kötelességemnek tar
tom a vármegye állattenyésztését a 
legnagyobb nívóra emelni. Amit itt 
a vármegyében létesíteni szeretnek, 
azt az. állattenyésztési egyesületek
kel való szoros együttműködéssel 
remélik elérni. Kívánatosnak tartom 
a községi apaállatok beszerzését tel 
jesen a vármegyére bízni, hogy nem
csak a jómódú, hanem a szegényebb 
községeket is el lehessen látni meg 
felelő számú és minőségű tenyész
állatokkal. Ennek keresztül vitelére 
szükséges lesz egy állattenyésztési 
alapnak a létesítése, amihez már 
most kerem a törvényhatósági bi 
zoltságnak jóakaratu támogatását.

Múlhatatlanul fontosnak tartom a 
vármegye szőlő és gyümölcstermesz
tésének fellendítését is, amit úgy 
gondolok keresztül vinni, hogy meg 
kell szerveznem a vármegyében lé 
lesült egyesületekkel karöltve az 
egységes, célirányos kezelést és ér 
tékesitést.

Vármegyei mezőgazdasági mun
kásság kereseti viszonyait állandóan 
éber figyelemmel akarom kísérni és 

od;> kívánok halni, hogy a munkás 
ság keresete mindig a megélhetési 
viszonyokhoz alkalmazkodjék.

Az á la'egészségtigyi viszonyok 
javításának érdekében szükséges a 
v. f megyében levő valamennyi ku
tyának veszettség elleni kötelező 
védőoltását elrendelni. Az állatbe 
tegscg által előidézett károk elhá- 
tilása éidekében kívánatos az állí
tok oltására szükséges szérumok 

j és az oltóanyagok árának leszáililá- 
sál szorgalmazni.

Amig az árleszállítás megtörté- 
; nik a szegény sorsú sertés és ba

romfi tenyésztők indokolt esetekben 
a vármegy, i ebadó alap hozzájáru- 

j lásával kedvezményes árban fognak 
1 oltóanyagot kapni. A közvágóhidak 
i igen elhanyagolt állapotban vannak. 
I Különösen a vármegye három lég 
j nagyobb községében Bácsalmáson,

Jánoshalmán és Mélykuton még a 
legelemibb tisztasági követelmények- 

I nek sem felelnek meg.
Fontos célkitűzésem a közutak 

| további fejlesztése. Vármegyénk te
rületén jelenleg 295 km. a kiépített 
törvényhatósági közutak hossza. Az 

; idei é ben az 51. számú budapest 
, —zoinbori főközlekedési vonal tel- 
1 jes kiépitésével, Dávod és Herceg- 
■ szántó községeket és ezzel az ösz- 

sz.es falvakat bekapcsoljuk a há'ó- 
| zatba. A közeljövőben a bácsbokod 
l —mátételkei és gara—györgypusz 
i tai törvényhatósági közutakat, to 
j vábbá a kisszállási beágazást épit- 
I jük ki.

A baja—szeremlei utón levő és 
megyénket Baranyával összekötő 
Nagybaracska Ferenc csatornái hi
dak álland ’ jellegűvé való építésére 
előterjesztést tettem a m. kir. keres 
kedden. s közlekedési miniszter 
úrhoz. Hi.</ i), hogy az érdekelt
közületel es országgyűlési képvise 
lóink támogatásával intézkedésein
ket siker fogja koronázni.

Figyelmemet nem kerüli el a va- 
I suli Ma vart és Maleosz közlekedés 

állandó tanulmányozása és arra tő 
rekszem, hogy ez irányban is a 
közlekedő közönség személy és 
teherfuvarozó vállalatok kielégittes
senek.

Igyekezni fogok a villamos vilá
gítási és villamos erőt szolgáltató 
hálózat megfelelő kifejlesztését elő 
mozdítani. A belvizeket levezető 
csatornák és vizimüvek jó karban 
tartása és céltudatos működtetése 
szintén állandó gondoskodásom tár 

: gyét fogja képezni.
Régetl ismeretes, hogy :> szegény*  

j ség és a nyomor elősegíti a beteg- 
í ságe*,  a b te.jsi g p dig a romlást. 
I Legnehezebb azután oii segíteni, 
; ahol a le -nagyobb szükség van rá.

Legégetőbb piohlémája hazánk
nak a falu közegészségügye. A köz
egészségű jyi munkák célkitűzését a 
helyi adot'ságok viszonyok, problé
mák, lehelősegek, az u. n. egészség
ügyi felvétel (Suvery) szerint kell 
megoldani.

A mai és a jövő orvosnemzedék 
legfontosabb feladata nem a gyó
gyítás, hanem a betegségek megelő
zés? a „preventió" lesz. A szociál- 
higénia első követelménye, hogy né
pünket a preventív orvosi tudo
mány rohamosan fejlődő tapaszt:.i- 
nak értékesítésével erősítsük, gyara- 
pitsuk. Szükséges tehát az anya és 
csecsemövédelem kiépítése a pre- 

i venliv megelőzései szolgáló egész- 
! ségügyi intézetek, szülő és napközi 

otthonok, tejkonyhák, tüdő, nemi 
j gondozó, házassági tanácsadó, szó

val egészségházak felállítása, a Tom- 
' pa községben már meglevő egész- 
; ségház mintájára. Bácsalmáson és 

Jánoshalmán szülőotthon létesítése 
volna szükséges

A kereselhiány, támasznélküli Ín
ségesek ellátását és islápolását leg- 

j elsőbbrangu kötelességemnek tar
tom.

Bácska azonban Istenáldotta föld, 
i népünk szorgalmas, pénzügyi hely

zetünk kielégítő s igy nálunk oly 
nagy arányú és tömeges nincstelen- 

i séggel nem kell számolnunk, mint 
az ország egyes, más váimegyéiben.

Ha lehetetlenség is elérni azt, 
I hogy varmegyénk területén minden 

ember megelégedett, jómódú legyen, 
| azt igenis el lehet érnünk, és meg 
| kell valósitanunk, hogy önhibáján 
| kívül itt senki éhezni ne legyen 
I kénytelen.

Az eddigi — hála Istennek — 
elég gyéren jelentkező munkanél
külieket részben az útépítési mun
káknál, részben az Igali és Kigyós- 
éri Lecsapoló Társulat utmeder tisz
títási és egyébb munkálatainál el 
tudtuk helyezni.

A főispán ur Öméltóságának hat
hatós közbenjárására eddig is sike
rült mindig a magas kormánynál 
inségsegélyre elég tekintélyes össze
get kapnunk. Reméljük, hogy ez a 
kormánytól jövő támogatás a jövő
ben sem marad el, sőt szeretnők,
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Keztyüt REIOAROT Hálóinget
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

ha azt a jövőben fokozottabb mér
tékben kapnók meg.

A vármegyémben szokásban volt 
mindeddig karácsony táján a sze
gény iskolás gyermekeknek téli cipő
vel való ellátása. A jól bevált cipő 
akciót a magam részéről nem csak 
pártolni és támogatni fogom, hanem 
arra fogok törekedni, hogy ez ak 
ciót fejlesztve és kiterjesztve a jö
vőben még több gyermeknek s raj
tuk keresztül még több családnak 
tegyem kedvessé a karácsonyt.

Munkatervemnek és célkitűzéseim
nek rövid és általános ismertetése 
után megakarok még emlékezni ar
ról, hogy mi az elgondolásom test
vér-törvényhatóságunkkal. Baja tör 
vényhatósági jogú várossal leendő 
együttműködésünket illetőleg.

A két törvényhatóság szorosan 
egymásra van utalva. Boldogulá
sunknak egyik legszükségesebb elő
feltétele az, hogy a testvér törvény
hatósággal összefogva, váll váll mel
lett haladva, igyekezzünk közös ér
dekeinket szolgálni. En a magam 
részéről minden tőlem telhetőt el 
fogok követni, hogy minden disso- 
nans hang kiküszöbölésével a leg
nagyobb szeretettel, megértéssel és 
egyetértéssel dolgozzunk együtt Baja 
városával. Már most is boldogan 
jelenthetem, hogy a város részéről 
azon a rövid idő alatt, hogy a me
gye vezetését átvettem a legnagyobb 
előzékenységet és szives segítséget 
volt alkalmam tapasztalni és én 
egész tisztikarommal együtt rajta 
leszek, hogy a mostani jó viszonyt 
megtartsam, ápoljam és minél szo
rosabbá fűzzem.

Tinektek pedig magyar német, 
bunyevác és sokac katona társaim, 
kikkel együtt szenvedtünk hazánkért 
száz vér áztatta harctéren az a mon
danivalóm, hogy én csak egy hazát 
ismerek s abban csak egy nemze
tet, melynek tagjai között ha élnek 
ugyan idegen anyanyelvű magyarok 
azok is egyformán fiai a magyar 
nemzetnek. Ez a nemzet Szent Ist
ván nemzete, mely túlterjed min
den trianoni határon. Ti engemet 
évtizedek óta ismertek, tudom azt 
is, hogy szeretlek. Én is szeretlek 
benneteket és ép azért joggal elvá
rom Tőletek idegen anyanyelvű 

magyar testvéreimtől azt hogy a 
magyar nemzet fiaihoz méltóan vi
selkedjetek és ne engedjétek maga
tokhoz közel a lelketlen nemzetiségi 
izgatókat.

Az egész vármegye közönségéhez 
pedig az a kérésem, hogy tegyék 
magukévá Rákóczi fejedelem jeligé
jét Presse resurga : elnyomva is fel 
támadok ! Ha mi becsületesen ősz-

Vitéz Marton Béla sajtó utján elkövetett 
12 rendbeli rágalmazás és becsületsértés 
miatt bűnvádi feljelentést tett az Esti Kurír 

ellen.
Bíróság fog ítélkezni a példátlan sajtóhadjárat ügyében.
Azoknak a politikai élű táma

dásoknak a sorozata után, 
amelyeket az Esti Kurír vitéz 
Marton Béla és munkája ellen 
hónapokon keresztül folytatott, 
Marton Béla jogi képviselői a

A megyei tisztujitás részletei; 
bankett a Nemzetiben; 

350-nél többen vetlek részt 
a közebéden.

A megyei közgyűlésen a tisztuji- 
tás befejezése után az uj tisztvise
lők letették az esküt; majd utána 
szólásra emelkedett Mészáros Béla 
vaskuti plébános s a megyei tör
vényhatóság nevében fulminans be
szédben üdvözölte az uj alispánt, 
valamint az újonnan választott tiszti
kart.

Vitéz Illés Béla ny. ezredes ka
tonás, lelkes tónusban tartott beszé
dében a vitézi szék nevében kö
szöntötte az uj alispánt, mint a vi
tézi rend tagját.

Dr. Kovacsics József, vitéz Endre 
László és a Movenak üdvözletét 
tolmácsolta.

Almásy Imre jánoshalmai községi 
biró a gazdatársadalom megbecsü
léséről és tiszteletéről biztosította az 
uj alispánt, a megye nemzetes al
ispánját. A tisztikar nevében Zsig- 
mond János főjegyző köszönte meg 
a törvényhatóság bizalmát. 

szetartunk és úgy, mint a harc
téren, itthon is megtudjuk egymást 
érteni, erős hittel merem állítani, 
hogy a mi kis Bácskánkból megint 
nagy Bácska lesz.

Rákóczi jelmondatában benne él 
a mi korunk jeligéje is, Hiszek 
Magyarország és Bácska feltáma
dásában.

tegnapi nap folyamán az Esti 
Kurír ellen sajtó utján elkö
vetett tizenkét rendbeli rágal
mazás és becsületsértés vét
sége miatt bűnvádi feljelentést 
nyújtottak be.

A bankett.
A tisztújító közgyűlést a Nemzeti 

Szállodában háromszázötven teríté
kes bankett követte.

apatint Fernbach Bálint dr. 
fűispán ffelkOszOntője.

Az első felköszöntőt apatini Fern
bach Bálint dr. főispán a kormány
zóra mondotta.

Dr.Marichall Ferenc állam
titkár beszéde.

Azzal a szeretettel és megbecsü
léssel köszöntötte az uj alispánt és 
az újonnan megválasztott tisztikart, 
amelynek tüntető megnyilatkozását 
tapasztalta a mai közgyűlésen.

Majd gyönyörű apotheozisát adta 
a megye ősi intézményének, mely 
ezer éves múltjával nemcsak csillo
gó emléke történelmünknek, nem
csak romantikus dísze alkotmá
nyunknak, hanem ma is élő ténye

zője alkotmányos életünknek ; léte, 
virágzása és fejlődése valósággal 
nemzeti életszükséglet. Ez az intéz
mény minden elgondolásában ma
gyar és Szent István szelleméből 
táplálkozik még ma is ; sőt tovább 
terebélyesedik ; fejlődik, virágot hoz, 
gyümölcsöt terem.

Ez az intézmény választó jogot 
adott a népnek akkor, amikor más 
nemzetek arról még álmodni sem 
mertek. A vármegyén keresztül be
kapcsolódott a közéletbe a község is.

Ereje, hogy alkalmazkodni tud az 
uj idők követelményeihez.

Kéri az uj alispánt és az újonnan 
választott tisztikart, hogy őrizzék 
meg ennek a régi intézménynok ne
mes hagyományait.

A tisztviselők Íróasztala ne legyen 
deszkákból összerótt bútordarab, 
hanem oltár, melyet az Isten, az 
ember és hazaszeretet lángja lobog. 
A hivatalszoba falait ki kell tolni, 
hogy a mezőn dolgozó gazda és a 
műhelyében görnyedő iparos verej- 
tékes munkája állandóan szem előtt 
lebegjen.

A megye összefogó erejére soha
sem volt nagyobb szükség, mint 
épen ma, amikor a legellentétesebb 
feszitő erők bontogatják a társada
lom alapjait. Fehér, vörös és zöld 
internacionálék dolgoznak világszer
te, hol nyíltan, hol titokban; de 
ezek ostroma megtörik az ősi vár
megye piros fehér-zöld szinü nem
zeti hagyományain. Ez a gondolat 
termékenyítse meg a tisztviselők 
munkáját; legyenek vezérei a ma
gyar feltámadásnak, hogy ne nyolc 
milliós magyar rabszolga, hanem 
húsz millió szabad magyar énekel
hesse maid az Isten áldd meg a 
magyart.

A rendkívül hatásos beszéd nagy 
lelkesedést váltott ki a bankett kö
zönségéből s igen melegen ünnepel
ték dr. Marschall Ferenc államtit 
kárt.

Kocxkás Jóxsef kelettel 
plébános felszólalása.

Koczkás József köszöntötte fel 
azután szépen megépített beszédé
ben az alispánt.

„Nem véletlen eredménye hanem 
az isteni gondviselés munkája az a 

| siker, melyet vitéz dr. Bajsay Ernő 

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet klrályné-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 |árO farfl és női karérék 2 évi tétéMéasal mér « pangttél.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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életpályáján elért", mondotta Kocz- 
kás Józef plébános. Majd történelmi 
visszapillantást vetett a megye éle
tére. 237 évvel ezelőtt választott 
Bácsbodrog vármegye alispánt Ba
log Ferenc személyében. A török 
hódoltság megszűnése után kellett 
akkor újjá szervezni a vármegyét; 
de akkor könnyebb volt a feladat, 
mert ha feldúlva is, de visszakaptuk 
az egész nagy megyét. Ma hiány
zik még mindig 1.267.ooo kát. hold 
földünk és 600.000 emberünk.

A külpolitikai helyzet, különösen 
Rothermere lord barátunk munkája 
nyomán remélhetjük, hogy hamaro
san visszakapjuk elvesztett nagy 
vármegyénket s az uj alispán mun
kaereje teljében foghat majd hozzá 
a nagy megye újjáépítéséhez.

A színes, csillogó képekkel telí
tett hangulatos beszéd nagy sikert 
aratott.

Vitéz Temesy Ákos ezre
des. vitézi székkapitány

a Vitézi Rend nevében köszöntötte 
az alispánt.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a 
Vitézi Rend nem öncélú intézmény; 
nem a haza védelmében teljesített 
szolgálatok jutalmazása a célja, ha
nem p.z a törekvés, hogy egy tá
borba tömörítse azokat, akik a vi 
lágháboru vérzivataraiban tanúságot 
tettek a legszebb nemzeti erények
ről : a nemzeti eszmék és gondola
tok szolgálatáról, valamint vitézsé
gükről.

Május hó
1-2 3 4

A tavaszi szezon leg
nagyobb újdonsága.

India Ottó
ragyogó színmüve filmen.

Ember a 
híd alatt

Kitűnő színmű 12 felv.

Főszereplők:

Lázár Mária 
Csortos Gyula 

Szakáts Zoltán és 
Kiss Ferenc.

Híradó.

A visszavonás helyett a nemzeti 
összefogás szükségességét hangoz
tatta.

A lelkes, katonás szellemű beszé
det nagy éljenzéssel fogadta a hall 
gatóság.

Gróf Teleki János ország
gyűlési képviselő felszó
lalása.

Alig csendesedett el a vitéz Te- 
mesi Ákos ezredes beszéde nyomán 
keletkezett tapsvihar, amikor a te 
renj minden oldaláról felhangzott a 
tüntető kiáltás: „Halljuk Teleki 
grófot".

Gróf Teleki János ki akart térni 
a felszólalás elől, azonban olyan vi- 
harszerü erővel hangzott egyre 
erősbbödve a kívánság, mely hallani 
akart?, hogy végre is szólásra állt 
fel.

„Ha valaki önzetlenül kiséri más 
életpályáját" — mondotta gróf Te
leki János orsz. képviselő — két
ségtelenül nagy örömet szerez neki, 
ha látja, hogy valaki érdeme szerint 
eléri élete célját.

Nem (ömjénezni akar az uj alis
pánnak, de őszinte örömét fejezi ki 
azon, hogy látta vitéz dr. Bajsay 
Ernő mai szép sikerét.

Régi bajtársi érzés fűzi az uj 
alispánhoz. Szívvel lélekkel kéri az 
alispánt, hogy amit ma esküvel fo
gadott, lelkiismeretesen tartsa is 
meg. Abban minden benne van, 
amit a magyar szív csak kívánhat.

A lelkes, szívhez szóló, átütő ere-

Vasárnap
Két hatalmas fim 

műsorban

Cecil B. De Mille
klasszikus filmalkotása

Cleopatra
a klasszikus ókor legendás 

szerelmi film 16 felv

A második film:

A hindu 
lándzsás

A legnagyobb filmszenzáció 14 
felvonásban.

Híradó.

jü beszéd nagy éljenzést, tapsot vál
tott ki. A bankett közönsége szűn
ni nem akaró lelkesedéssel tünte
tett Teleki János mellett.

UlrlCh József bácsalmási községi 
biró a gazdaközönség nevében mon
dott komoly, megfontolt, tartalmas 
beszédet.

Dr. Parcsetich József a volt 23-as 
katonabajtársak, Zsigmond János a 
tisztviselők nevében üdvözölte az 
uj alispánt.

A bankett közönsége a késő dél
utáni órákig maradt együtt és igen 
melegen ünnepelte az uj alispánt, 
aki rövid, szinte párhetes működé
sével az egész megye szeretetét meg 
tudta nyerni.

Kezdődő ütőérelmesiese- 
désnél

reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserű

i viz úgy az alhasi pangást, mint az 
I emésztés renyheségét megszünteti, a 

rekeszizom emelkedését csökkenti 
és a magas vérnyomást mérsékli. A 
gyakorlati orvostudomány vezető 
személyiségei a Ferenc József vi

I zet azért becsülik olyan sokra, mert 
j ez a változás éveiben is gyorsan
1 és rendkívül enyhe módon szabá

lyozza a szervezetre oly igen fon-
I tos gyomor- és bélmüködést.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

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

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

Május 13 án délután 3 órakor kis- 
gyülés a városházán.

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

— Áthelyezés a pénzügynél.
Gróf Gatterburg Károly bácsalmási 
állampénztári irodatisztet a pénz
ügyminisztérium a hevesi kir. adó
hivatalhoz helyezte át.

— Az állami tanítóképző inté
zet vasárnapi hősi szoboravató ün
nepségéről helyszűke miatt holnap 
számolunk be.

| -- BMTE—Bácska 1:0 (0:0). ír
szabad állam—Magyarország 3:3.

— Vaskút községben a korcs- 
márosok és italmérők azzal a ké
relemmel fordultak a képviselőtes
tülethez, hogy borfogyasztási adóju
kat ne külön-külön, hanem együtt 
egy általányösszegben fizethessék. 
A korcsmárosok ezen a címen évi 
100 pengőt ajánlottak fel. A község 
a feltételeket elfogadta s a határo
zathoz a vármegye kisgyülése is 
hozzájárult.

— Ckiierlolvajok Ssentiitvánon. 
Gergity József gazdálkodó a Pan- 
dur-ucca 40. számú ház tulajdonosa 
ma feljelentést tett a rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen, aki 30 án 
délben lakásából 2 aranygyűrűt és 
19 pengő készpénzt ellopott. Ger
gity csak szombaton vette észre a 
lopást. Feljelentésére a rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Ellopták a kikötőből a sö
rös hordókat. A bajai államrend
őrséghez feljelentés érkezett, hogy 
kikötőtelepnek Nosztra tárházhoz 
vezető cementutján gúlákba rakott 
sörös hordókból két darabot elvit
tek.

— A kabát és kosztüm minden 
vonal- és anyagszépsége hiábavaló, 
ha összeállítása, megvarrása nem 
tökéletes. Ezt pedig csak Torpedó 
varrófonál használatával érhetjük el.

— Eladó ház. A Mátéházi ucca
2. számú sarokház, jómenetelü fü- 
szerüzleltel együtt, szabad kézből 
eladó. Érdeklődni ugyanott.

— A vakbélgyulladás veszélye 
elleni védekezés egyik hatásos 
módszere abban áll, hogy ,az em
ber a beleit hetenként legalább egy
szer a természetes ,,Ferenc József" 
keserüvizzel — reggel éhgyomorra 
egy pohárral — alaposan kitisztítja.

- l.1.. ------------ Tg—MF

Laptulajdonos:
Or. IC W í ZV LENI■ i..

3 esetleg 2 szobás 
konfortos lakást keresek 
azonnalra. Lehet villalakás 
is. Dr. Karvázy János 
Vármegyeháza.

Hereföld
azonnal kiadó, a Hulla
házon túl, a vasútvona
lon innen.

Érdeklődni lehet Ottenthál 
Mihály tulajdonosnál Kálmán 

| király-utca 10. szám alatt.
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Autóbusz menetrend
Mohács-Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felől II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. || induló vonalhoz.

éri
A

Km. 1 Állomáso k 2

0
3

11

15
16
24
25
28
29

34
39
42
48

715

725

7«

755

goo
820

825
835
8“
900

910

915

925

községhatár f. m. 
vasútállomás 
községháza

V 
érk.

’™! Bácsbokod vasútállomás
Bác borsód
Gara
G ’.ra
Gara
Csátalja községháza
Csátalja vasútállomás
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
Riha f. m.
Mohács dudapart

1425

1415
1355
13«
13“

1320
1315
1305
13“'

CUKORBETEGEKNEK
nofőik “:ren,es

kenyér, metélttészták, tszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GVOMÖMHEGEKNEK PVRORRIN
Savkötő halá;.n gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. in. lisztek, keksz, ketszersült.

Gyári lerakat : CSEH SS TÖLGYES! füs/.er és vegyeskereskedése 
BAJA, Vátadi érsek u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (.150—350 
köbcentis) üzemképes

motorkerékpárt 
keresek megvételre. Cím 
a kiadóhivatalban.

itt

fi 
?!

legalkalmasabb ajándékot

Szabó (3éza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

£ KESEKd

T." K Cx S*;énkerefkedelmi
Ű SSászeénytársesá®

iRiajai FeresB€iek*tere  2. Telefon: 52.

menetrend érvényes 1936. április 7-től.
de

Ezen
járatok meneti‘ i d- zvi ü pontossággal közlekednek, 

inn.r tdásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat 
csAtaus 70.

A
késésért vagy a járat

ffl Egyszerű cementlap
! Díszes
M Márvány mosaif-íap

Favence (csempej
W Mettlach-lap
« Kutgyürü
[I] Cementcsöve!-.

ÍCementvályuk
Kátrán'

® NAGY VftLASZTÉKBÁH
S3 
ŰÜ

Módfsrkw cseoép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

r-. Kátránypapir és minden más építőanyag

ILEGIÜT^HYDSABB ÁR3.AÍJ KAPHAT®

Witó éj Társa j

HÖFEMÉR

beremendi mész
Dtsnakavifcs tógíor falsiigeielő 

teljes vadonban bármely állomásra és < unaparti rak
tál unkbol minden mennyiségben h a /. li o z szabiivá. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Pcrtland cement 
üstöket fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Ejjsíi
MciSgáí^tot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva 
május 4-től május 11-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

a Mav. menetrend
Érkezés

Honná ti ? indulás H o v a ?óra perc óra perc

7 09 Ga ra 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovar 5 /9 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
Budap si. Sarbogár.l.

Bá faszé k 10 l 35
Bá salmás, Kiskunhalas.

Budapest

13 48
Budapest, Kiskunhalas 

Bácsalmás 9 ; 50 Baja, Bálaszék, Pécs

14 20 Uid'imbovát 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

16 52 Pécs, Báfas/.ek, Baja 14 25 Hercegszántó

18 03 G ra 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hét cegsz.ánto 14 48 Gat a

18 30 Bpe.sl, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

19 58
lljdombová . Pécs,

Bátaszék 18 50 Bátasz.ék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A ^YÜMDnVÁLLALAT.

ruháit
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabón®!

(SugovicaparO

Bakanek «. Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenclek-tere 2. szám.

PLfiKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Rakanpk pr Goldbertfer könyvnyomdájában Raia,


