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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Mezőcsáti vereség.
Mezőcsát neve eléggé isme

retes a választási krónikákból. 
Sok heves küzdelem zajlott le 
itt az utolsó években s az el
lenzék, — most vasárnap mint 
u. n. egységes ellenzéki front, 
— valósággal specializálta ma
gát erre a borsódmegyei ke
rületre. Az eredmény nem le
hetett senki előtt sem kétsé
ges, aki kellő kritikával olvassa 
a baloldali sajtó tendenciózus 
lerendezéseit. Több, mint 
nyolcszáz szavazattal bukott el 
a Független Kisgazdapárt je
löltje, akit Eckhardttól Fábiá
nig minden ellenzéki korifeus 
személyesen támogatott s a 
teljes rend és nyugalom jegyé
ben lefolyt választás megismé
telt impozáns tanúbizonysága 
volt az egész ország Gömbös 
Gyula és kormánya iránt meg
nyilvánuló lelkes bizalmának.

A heves agitációnak, amely 
Eckhardt Tibor és elvbarátai 
utolsó mezpcsálí kortes-nagy- 
gyülésén kulminált, kézzelfog
ható eredménye jelentkezett, 
ha éppen az ellenkezője is, 
mint amit beharangoztak. A 
Nemzeti Egység szavazatainak 
száma több, mint háromszáz
zal gyarapodott s az elbusult 
liberális lapok nem tudják job
bal vigasztalni magukat, mint 
egynéhány ellentétes pártállásu 
politikus lovagias ügyeivel.

A mezőcsáti választási ered
mény megszivlelésre méltó ta
nulságokat tár a közvélemény 
elé. A természeti csapásoktól 
sújtott borsodi magyarok hig
gadt és komoly állásfoglalása 
hirdeti, hogy a felelőtlen ellen
zékieskedésbe beleunt az or
szág közönsége. Amikor a két 
helyi jelölt között kellett dön
tenie, mérlegre került mind
az, amit a Nemzeti Egység 
rendszerének reformmunkája 
jelent a guerilla módon por- 
tyázó ellenzéki támadásokkal 
szemben. A mezőcsáti választó
polgárok, javarészt kisgazdák 
és mezőgazdasági munkások, 
úgy látszik, — homlokegyenest 
ellenkező nézeten vannak a 
kormány szociális és gazdaság
politikai alkotásairól, mint a 

liberális sajtó és a baloldali 
parlamenti és népgyülési kriti
kusok s szavazataikkal nem a 
meddő oppoziciót, hanem az 
építő munkát kívánták támo
gatni.

Mert ideig-óráig talán lehet 
hangulatot teremteni, szenve
délyeket felkorbácsolni szemé
lyeskedő kirohanásokkal. Le
het gyöngébb lelkeket megfé- 

j lendíteni azzal, hogy bukik a 
■ kormány s az ellenzék hata
lomra jutása küszöbön áll. Meg 
lehet szédíteni a gyöngébb 

. Ítélőképességet, tetszetős jel
szavak harsány hangoztatásá
val. De a tényeket, a csele
kedeteket a kormány átgon
dolt és tervszerű munkapro-

Hitler birodalmi vezér Németország szom
szédaival kész megnemtámadási szerződést 

kötői.
fi szerződés Ausztriára és Csehországra is kiterjedne.

Hitler vezér és kancellár szerdán 
egy angol lap főszerkesztője előtt 
kijelentette, hogy a német biroda
lom kész Ausztriával is huszonöt 
évre szóló megnemtámadási szerző
dést kötni. Ilyenformán tehát, ha 
egy pillanatig is kétség merülhetett 
volna fel abban az irányban, hogy 
a németek békekészsége valamely 
irányban kívánalmakat hagyhat ma
ga után, a szerdai Hitler nyilatko
zat még ezt a kétséget is eloszlatta 
s ezzel ugyancsak nagy mértékbei 
járult hozzá a kibontakozás meg
teremtéséhez. Hitler szerint Német
országnak semminemű igényei sin 
csenek Franciaország felé, szándé
kai a béke őszinte vágyából fakad
nak s remélhető, hogy Hitlernek ez 
a szerdai nyilatkozata is lehetővé

összes felszólalásaimban megjelöltem azt 
az utat, amelyen Magyarországnak 

haladnia kell —
mondotta Gömböt Gyula miniszterelnök a Ház tegnapi ülésén.

A Ház tegnapi ülésén Payr Hugó 
interpellációval fordult Gömbös 
Gyula miniszterelnökhöz, A képvi
selő kérte a miniszterelnököt, hogy 

gramjának eredményeit el nem 
homályosithatja, le nem tagad- 

i hatja a legelszántabb és leg- 
körmönfontabb agitáció sem.

A mezőcsáti győzelem nem 
jelent lényeges eltolódást a 
politikai erőviszonyokban a 
Nemzeti Egység részére. De 
igen súlyos Ítélet afölött a 
szükhorizontu ellenzékieskedés 
fölött, amely egész Európa 
íragikus vajúdásai közepett 
nem lát maga előtt komolyabb 

j célt, mint reménytelen hatal-
■ mi sóvárgástól elvakulva hisz-
■ térik us konoksággal rohamoz

ni az ország rendjét, békessé
gét, erejét, tekintélyét bizto-

‘ sitó, a magyar milliók bizal- 
| mában mélyen gyökerező kor
mányzat megingathatatlan ál- 

i lásait.

teszi, hogy a londoni tanácskozások 
a szükséges enyhült légkörben in
duljanak meg és Európa nemzetei 

1 számára a kívánt eredménnyel jár
janak.

Tárgyalások Londonban.
A népszövetségi tanács színhelyét 

átle ték Londonba. Az egyezményt 
| aláíró hatalmak csütörtökön délelőtt 

ülnek össze tanácskozásra az angol 
l külügyminisztérium épületében.

Hitler kész megnemtáma 
dási szerződést kötni 
szomszédaival.

Hitler vezér kijelentette, hogy 
kész megnemtámadási szerződése 
kel kötni Németország nyugati és 
keleti szomszédaival, tehát Ausztri- 

I ával és Csehországgal is.

nyilatkozzon Magyarotszág szerepé
ről a locarnói kérdéssel kapcsolat 
bán.

Gömbös Gyula miniszterelnök az 

interpellációra a következőkben nyi
latkozott Magyarország külpolitikai 
álláspontjáról :

„A kormány világosan leszögezte 
álláspontját a külpolitikát illetően.

Azt hiszem, a Ház minden egyes 
tagja egyetért velem, amikor elha
tározom, magam arra, hogy rend- 

! kívül röviden válaszoljak képviselő- 
i társam interpellációjára.

Valahányszor nevezetesebb ese-
I menyek zajlanak le, a külügyi bi

zottságok elöli a kormány mindig
I a legrészletesebb tájékoztatást adja. 
| És enn k a szokásnak áthágását 
! eddig tőlünk soha senki sem kívánta, 
; mert köztudomású, hogy a külpoli

tikai kérdések, különösen kis álla-
I mok részére, hallatlan kényes kér-
i dések.
| £És sokkal inkább a Ca mera ca- 
j ritatis falai közé valók, mint a nagy 

nyilvánosság elé, amely nagy nvil- 
i vánosság félreértéseket fog majd az 
I egyes felszólalásokba belemagya- 
I rázni.

Én tehát nem tartom szükséges 
nek, hogy Magyarország külpoliti
kájának vonalát ecseteljem, mert ez 
közismert. Összes felszólalásaimban 
világosan megjelöltem azt az utat, 
amelyen Magyarországnak haladnia 
kell. Az utóbbi napok eseményei 
szintén nem teszik szükségessé a 
kormány nyilatkozatát, mert nem 
tartozunk a locarnói szerződést alá
irt hatalmak közé.

Azok egymás között sem tud ak 
még közös nevezőre jutni, igy te
hát nemzetközi illendőség szempont
jából talán nem is volna helyes, ha 
a magyar kormány, illetőleg annak 
elnöke nyilatkozatot tenne.

Ma, csütörtökön van 
Földesy Arncld, Szatmári Tibor 
hangversenye a Liszt Ferenc- 

Körben.
Páratlan zenei szépségekhez jut

tatja ma este a Liszt Kör városunk 
zenekedvelő közönségét. Mindkét 
művész hangszerének leghivaloltabb 
mestere. Földesy a magyar Casals, 
a gordonka legnagyobb lónusu lol- 
mácsolója, Szatmári pedig a zon
gora univerzális művésze. Ritka mű
vészi együttest hallunk ma este. És 
ezért érthető a nagy érdeklődés, 
amely a mai est iránt megnyilvá
nult. Jegyek a Wagner könyvkeres
kedésben kaphatók, este a pénztár
nál. A művészek már tegnap este 
érkeztek meg autóbusszal és ma a 
város szépségéit tekintették meg
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RövidárutKötöttárut
legolcsóbban

réínhardt divatcsarnokban, baja.
Divatárut
Telefon szám : 188.

Telefon szám : 188.

Gróf Teleki János országgyű
lési képviselő kerületében 

és Kalocsán.
Gróf Teleki János, a nagy

baracskai kerület országgyű
lési képviselője a szombat dél
utánt és vasárnapot Nagyba- 
racskán és Garán fogja tölteni. 
A szombati nap folyamán tisz
telgő látogatást tesz Kalocsán 
gróf Zichy Gyula kalocsai ér
seknél és dr. Horváth Győző 
érseki helynök, püspöknél.

Az állami tanítóképző haza
fias ünnepségének műsora.

Az állami tanítóképző intézet a 
magyar újjáéledés emlékére vasár
nap délelőtt 11 órakor a tanítókép
zőben hazafias ünnepséget rendez. 
Műsor : Himnusz. Énekli az ifjúság. 
Ábrányi—Vendéghegyi: Vándorma
dár. Melodráma. Szavalja Pinkóczi 
Károly V. o. tn. Kisérik : Schenk 
G. tanár és Sziklay József V. o. tn, 
Kacsoh—Pongrác/.: Rákóczi meg
térés. Előadja zenekari kísérettel az 
énekkar. Ünnepi beszéd. Mondja : 
Csillag Ferenc V. o. In. Farkas 
Nándor: Ima. Előadja az ifjúsági 
énekkar. Szép : Ima. Szavalja : Szö
ges János gyak. el. isk. tanuló. Hu- 
bay : Horthy induló. Előadja zene
kari kísérettel az énekkar. Sik: 
Lamentáció, Szavalja : Tóbiás Fe
renc V. o. tn. Szózat. Énekli az if
júság. Belépődíj nincs. Müsormeg- 
vállás tetszés szerint.

A Bajai Ipartestület március 
15-i hazafias ünnepségének 

műsora.
A Bajai Ipartestület 1935. március 

15-én délután 3 órai kezdettel ha
zafias ünnepséget tart az alábbi 
műsort al:

Hiszekegy. Énekli a Bajai Dalos
kor.

Dörre Jenő : Anyám, ne sirj. 
Szavalja Hallósy Magda.

Ünnepi beszéd. Mondja dr. Ernszt 
Lajos.

Hazafias dalok. Énekli Bánhidi 
Imre.

Magyar tánc.
Nem, nem, soha. Énekli a Bajai 

Daloskőr.
Szavalat. Kiss György.
Palotás. Táncolja Pestuka Viki.
T th Kálmán : Előre. Szavalja : 

Molnárfi Sándor.
Himnusz. Énekli a Bajai Daloskor. 
Az ünnepségre beléptidij nincs. 

Az elaggott iparosok otthona alapja 
javára adományokat köszönettel fo
gad az Ipartestület vezetősége.

Este 8 órai kezdettel ünnepi va
csorát (halpaprikás túrós lepénnyel) 
rendez a Bajai Ipartestület és ipa
roskor az ipartestületi székház nagy
termében, Vacsora ára 1 P 30 f.

Ma délelőtt a főispán elnöklésével folytat
ták le a város közigazgatási bizottságának 

ülését.
Baja város közigazgatási bi

zottsága ma délelőtt dr. apa
tini Fernbach Bálint főispán 
elnöklésével tartotta márciusi 
közigazgatási bizottsági ülését.

Az ülésen dr. Puskás Dezső 
h. polgármester a közigazga
tás ügymenetéről kedvező ké
pet adott. Az elsőfokú ipar
hatóság februárban kiadott 17

Jövő hőnapban Baján hangversenyez 
Antos Kálmán a szegedi fogadalmi 

templom karnagya.
Jövő hónapban nemes művészi 

élmény várja a bajai közönséget. 
A szentferencrcndiek plébániatemp
lomában hangversenyez Antos Kál
mán orgonamüvész, a szegedi foga
dalmitemplom karnagya,

Antos Kálmán ismert nevű orgo 
naművész, akit a zeneakadémia ki 
küldetésében külföldön végezte ta
nulmányúját. Bajai szereplése áp
rilis 17-én lesz, nagyon nívós prog

A hatósági biztos nem nyilatkozott a 
sajtónak a Szent Antal Temetkezési 

Egylettel kapcsolatos vizsgálatról.
Kaptuk a következő levelet.

Személyemmel kapcsolatban a 
Független Magyarság f. évi március 
hó 11 iki számában „Sorozatos sza
bálytalanságokat állapított meg a 
Szent Antal II. Temetkezési Egylet
nél a hatósági vizsgáló biztos" cim 
alatt cikket közölt.

1. Nem felel meg a valóságnak, 
hogy én, mint hatósági biztos a 
Független Magyarság, vagy általá 
oan a sajtó számára a Szent Antal 
II. Temetkezési Egylet vizsgálatáról 
nyilatkoztam. Ellenben a hozzám 
forduló érdeklődőknek kijelentet
tem, hogy a vizsgálat eredményét 
az egylet közgyűlésén fogom ismer
tetni.

2. Nem az az álláspontom, hogy a 
temetkezési egylet jelenlegi nehéz 
helyzetét legelső sorban az ügyve
zetés körüli szabálytalanságok okoz
zák, mert az egylet érdekeinek leg
alább is annyit ártott a tagok so
rában mesterségesen táplált bizal

Jelentkezni lehet az ipartestületi 
vendéglősnél.

A vacsorán szónokol: dr. Pár- 
csetich József ügyvéd.

iparigazolványt, 2 iparenge
délyt, 30 gyári munkakönyvét, 
7 munkásigazolványt, 4 gazda
sági cselédkönyvet. A. községi 
bíróság 63 ügyet tárgyalt, Ki- 
hágási ügyből kifolyólag elítél
tek 133 egyént, felmentéssel 
végződött tárgyalás 9 esetben. 
A büntető paranccsal elinté
zett ügyek száma 70 volt.

rammal. A hangverseny másik szen
zációja az állatni tanítóképző inté
zet férfikórusának szereplése. A 
képző Herr György zongoraművész, 
tanitóképzőintézeti tanár vezénylé
sével több számmal szerepel.

Az értékes művészi esemény meg
érdemli, hogy arra már most fel 
figyelj enek, annál is inkább, mert 
jövedelmét a ferenciek orgonaalapja 
javára fogják fordítani.

matlanság felkeltése, melyet az uj 
tagok jelentkezésének elmaradása és 
fizető tagok fizetési képességének 
megcsökkenése kísért.

3. Nem felel meg a valóságnak az 
sem, hogy az egyletnek 200 000 P. 
körüli tartaléktőkéje „elúszott", mert 
sohasem volt, sőt az alapszabályok 
szerint nem is lehetett nagyobb tar
taléktőkét gyűjteni. Amikor pedig 
alapszabály ellenére mégis megkísé
relte egy régebbi vezetőség a tar-

I taléktőke erősebb fejlesztését, az 
egylet ellen 1933. és 1934 évben 
indított tömeges perek és peren kí
vüli egyezségek vitték el az akkor 
még 20 000 pengői meghaladó tar- 
ttléktőkéből kb. 14 000 pengőt.

4. Nem szolgálja az egyleti tagok 
érdekét, ha ebben a tényleg nehéz 
helyzetben bárki is a valóságosnál 
sölétebb képet fest a kibontakozási 
lehetőségről, mert még van lehető
ség, hogy a legsúlyosabb veszteség 

elkerülésénél biztos alapokra fektet
hető az egylet további működése. 
Természetes, hogy ez a megoldási 
mód minden tagtól áldozatot kíván 
és a helyes kibontakozás megkíván
ja azt is, hogy a pár héten belül 
egybehívandó közgyűlésen ne a 
szenvedély, hanem kizárólag a leg
jobban felfogott anyagi érdekük ve
zesse a tagokat a határozathozatal
ban.

Baja, 1936. március 11.
Dr. Horváth István

I- aljegyző, 
hatósági biztos.

Tavasz van 
a Rezsö-telepen ... 
Látogatás a városi kertészetben.

Ébred a mozdulatlan talaj; a rü 
gyek már szinte pattanásig feszül
tek. Uj csodákat küldött a fekete 
föld titokz<-itos méhe. Emberek szor
gos karavánja hajladozik fölötte és 
a levegő ózont lehel.

Csupán egy köhajitásnyira a vá
ros szivétől a városi kertészetben, 
a Rezső telepen, Baja népszerű és 
értékesen dolgozó fökertészének bi
rodalmában vagyunk.

Egy hatalmas fehérszőrü kuvasz, 
barátságos farklengetéssel fejezi ki 
üdvözletét, farkaspajtása csöndes 
viháncolással lépdel mögöttünk. A 
kissé merész, szokatlan stílben épült 
gömböstetejü tornyos villa, igaz.i 
Nagy Márton fantázia. A csupa 
szöglet villában szives úri háziasz- 
szony közvetlen kedvessége árasztja 
az otthon békéjét. Hitzen Virág
országban ériünk

Virágország testvérei, az egyenes
re nyírott spiera bokrok már türel
metlen élelkereséssel nyújtogatják 
világoszőld kis lándzsaleveleiket a 
napsugár felé. Szemünk előtt a pi
ros sárga meg a violaszinek játékos 
összevisszasága. Itt árvácska, amott 
ibolya, mégtovább tulipán. Sokszí
nű lila bársonyba, mély és haló- 
vány sárga meg aranyszin palástba 
burkolódzott az árvácska. A sötét
kék ibolyamező enyhén bódiló il
latát felkapja a szél. Ez a tavasz...

A nárcissz és jácint ágyak mel
lett tigrisszinü szép macska som
polyog puha mozdulatokkal. Ránk 
villan a szeme, mint két izzó ^ra
gyogó smaragd. Utána nézünk és 
újabb szépség állít meg bennünket. 
Előttünk a melegházi növények ki
csiny birodalma, a téli kert. Azaz
hogy a tél az kívül maradt, a ta
vasznak hajléka ez is.

Alszegby főkertész ur, aki tanul
mányútja során bejárta Franciaor
szágot, Svájcot, Ausztriái, a Riviérát, 
San-Remot slb. és sok gazdag él-
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Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.____

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél. 

Erzsébet királgné-ucca 21.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Éra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan Járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már ő penrjótöl.

Régi ékszereket, tört aranyat es brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

inénnyel tért haza, itt, a növényte- 
leítetésben mulatja meg igazán nem 
csak a szakképzettségét, de a vi 
rágszeretetét is.

Az üvegház a maga rejtelmeivel, 
a virágzó muskátlik, alloek, páfrá 
nyok, aga\ék, magról ültetett be
góniák, pálmák, bokorrózsák, dra- 
cénák, szegély virágok és szőnyeg
növények csodájával egy külön kis 
egzotikus erődöt képez Páfrányok 
plumosák, futórózsák kaotikus festői 
elrendezésében a rex begónia mellett 
a bilbergia égő piros virága nyúlik 
fel a cserepekből.

Az üvegháznak egy a hibája, 
kicsiny ennyi káprázatnak, ennyi 
virágcsodának a befogadására Pe 
dig ez a szép mesevilág a maga 
bontakozó ígéreteivel mindinkább 
követeli a levegőt, ami most a fiatal 
márciusi napsütésben ujult hittel és 
bizakodással Ígéri az életet, a tavaszt. 
Ami most olyan poétikusan széppé 
varázsolta a Rezső-telep kis tündér
világát.

URÁNIA
Március 11-én 
Március 12-én

BERNHARD SHAW 
világsikert aratott 
kitűnő vigjátéka

Pygmalion
A legszellemesebb, 
német vigj. 12 f.

Főszerepben:

Jenny lugo 

Guitav Gründgem 

Anion Endthoffer

Ragyogó kulturfilm, 
színes rajzfilm és 
híradó kiegészítés. 

'Tí|b ■!!*

H ÍREK.
—- Ünnepi istententisztelet. A 

bajai kegyúri főtemplomban március ' 
15 én délelőtt fél 11 órakor ünnepi 
istentisztelet lesz, melyen Lovas 
Andor karnagy vezetésével közre
működik az egyházi zenekar és a 
vegyesdalárda.

I — Kereskedelmi minisztérium 
megbízottja felülvizsgálta a ka
marásdunai vasbetonodat. Teg
nap Baján járt Kovács Alajos kir. 
műszaki tanácsos a kereskedelmi 
minisztérium hídépítési osztályának 
kiküldötte, aki a Kamarásdunán 
épülő vasbetonhid felülvizsgálására 
érkezett. A miniszteri rriegbizott a 
munkálatok állásával meg volt elé 
gedve és engedélyt adott a betono
zásra. A betonalapok lefektetését ' 
most fogják elkezdeni.

— Itthon a polgármester. Dr. 
Borbiró Ferenc polgármester buda- 
dapesli hivatalos útjáról tegnap este 
hazaérkezett.

— Megyei behelyettesítés. Apa 
tini Fernbach Bálint dr. főispán a 
megyei rnásodfőjegyzöi állásra a 
mai napon bajsai Vojnils László dr. 
pestvármegyei közigazgatási fogai 
mazó, tb.szolgabirót behelyettesítette.

— Névmagyarosítás. Prachár 
Vilmos, a Központi Szálloda tulaj
donosa nevét családja csallóközi . 
származási helyéről „Tallósi"-ra ; 1 
Hruska Pál, a Központi Szálloda i 
népszerű Pali pincérje nevét Havas 
réti-re magyarosította.

— Ma van a város kisgyülése. 
Baja város törvényhatósági bizott
sága ma csütörtökön délután 4 óra
kor tartja márciusi rendes kisgyii- 
lését.

— A változás éveiben a rég 
bevált természetes „Ferenc József" 
keserüviz nélkülözhetetlen háziszer, 
főként ha arra kell törekednünk, 
hogy az agy, a tüdő és a szív felé 
irányuló vértódulást ellensúlyozzuk, 
valamint, hogy az emésztőszervek 
renyhe működése folytán a belek 
ben beállott pangást biztos és eny
he módon megszüntessük.

— Épül a gimnázium játszó
tere. A város inségmunka prog- 

I romja keretében most folyik a Pan- 
* dur szigeten a reálgimnázium uj ját

szó illetve sportlerének a rendezése. 
A munkával rövidesen egészen el
készülnek.

— Március 15-ének ünnepe 
SzentlStVánon. Szenlislvánon már
cius 15 én délelőtt 9 órakor a plé
bánia templomban ünnepi istentisz
telet lesz. Utána délelőtt 10 órakor

az Olvasókör ben hazafias ünnepség 
lesz az iskolás és a levente testület 
rendezésében. Az ifjúsági szónok 
Rádics Vinkovics Sándor levente.

— Elveszett arany karóra. El
veszett egy darab ovális női arany 
karóra. A rendőrség felhívja a meg- . 
találót, hogy a törvényes követkéz- ; 
menyek terhe alatt az államrendőr- ' 
kapitányságra szolgáltassa be.

— Székrekedésnél, gyomorron
tásnál, emésztési zavaroknál, gyo
morégésnél, májduzzanatnál, vérló- 
dulásnál, fejfájásnál, álmatlanság 
nál, általános rosszullétnél igyunk 
reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserít- | 
vizel.

— Szeméttelep a vasúti rak*  
tárak mögött. ízléses látvány ío- | 
gadja a gyanútlan járókelőket a 
vasúti állomás tőszomszédságában, 
a raktárak mögött. A raktártelepen, 
a városi szemetesláda körül való- 
Jóságos szemétdomb ékeskedik. A 
hamutól és papirostól kezdve, a 
hulladékok egész özönét tárja fel a 
szemetes láda körzete. Szemtanúi 
voltunk, mikor pl, egy szurtos cse
lédlány, tekintet nélkül az arrajá- ' 
rókra, szürke felhőt bodoritva, jó- I 
magasból öntötte földre a hamut. 
A vasúti park közvetlen szomszéd
ságában elhelyezett bacillustelepet 
ezúton ajánljuk minél melegebb 
figyelmébe a városi köztisztaság f- - 
lett őrködő hatóságnak.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

SPORT.
A Bajai Turul Sport Egylet 

hírei:
A Bajai Turul Sport Egylet f. 

hó 13-án (Pénteken) este 8 órai 
kezdettel a Zsubori féle vendéglőben 
választmányi ülést tart. A tárgy fon
tosságára való tekintettel felkéretnek 
ezúton is a t. tagok, hogy az ülé
sen okvetlenül megjelenni szivesked 
jenek.

További program : 1936. március 
15-én d. u. 4 órai kezdettel a sport
pályán nyilvános nagylréning, úgy 
az első, mint a második csapat ösz- 
szes tagjai d. u. 3 órakor az öltö
zőben jelenjenek meg.

Március 22 én barátságos mér
kőzés Mohácson, március 25-én ba
rátságos mérkőzés Szekszárdon, mig 
március 29 én Jánoshalmán lesz 
barátságos mérkőzése az egyesület
nek. 

húsvéti program: husvét más
napján a Budapesti Vasutas Sport 
Club, zl további programról szintén 
adunk ki értesítést.

Bajai Turul Elnöksége.

l.aptuiajdonua ;
üt. hu ézv isiiéi..

üzletáthelyezés I
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevöközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blumberger- féle helyiségbe 

helyezem át, 
ahol melyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

WeBchner Lömé
rőföskereskedő.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.

COiSO
Március hó 15-én,

Két hatalmas film egy 
műsorban.

Leg
sötétebb
Afrika

A legizgalmasabb 
expediciós film

Kisérőfilm

Egy csők... 
és még 

valami...
Bűbájos zenés vígjáték

Főszert plő :

Eggert Márta
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í Tíz évi házbér összege
5 egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza! í
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, £

tatarozásoknál is. A
Feltétnlek, tervek, költségvetések dijtalanül! p

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BíJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290. li’
-3. ue=^ x==» <s^-- x£^» n

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi ssahens! 

(SugovicaDart).

BBraKMHKra

éves szurkosnyár 
fűz hasáb 
akác „ 
sz.il .. 
kőris „ 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márt. 9-töl márc. 1<s-l9

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUTés TÁRSA BAJA. 
£ Telefon 160.

h száraz
Házhoz szállítva száraz

1 e efon :
városi iroda 42.

VÉNTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

2

Saját termelésű tűzifa
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 
_________________ aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanágykereskedök

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-ti. 13.

eves
vágású

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokizbrikettet. tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

Ha utazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja feí telefon: 314-et. 
VAWCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

éRádió-ét villanyszereié^
|| legolcsóbban, legpontosabban csak Á 
í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél I 

eszközölhet.
íi A Corso mozi

^Modern hálózati készülékek és 

M Tel.: 242. Kedvező fizetési
Js>s»<=r<rss»«&;£3i«B:

mellett. y
telepes rádiók raktáron.^

feltételek. Tel.: 242. M

D _______________ __
Nyomatott Bakanek te Goldbertfer kftnwnvomdAiában Rhu.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautó Síi ál. 
Telefon 375. — Baja. Kigyé-utca 18. szám.

Bakanek *<  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


