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Helyben negyedévre 6 pengi
Helyben egy hónapra ... 2 peugí!
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A huszonötéves bérajánlat.
Hitler Adolf német vezér 

és kancellár hatalmas szóza
tának történetileg legnevezete
sebb és legjelentékenyebb ré
sze a huszonötéves európai 
meg nem támadási szerződés 
felajánlása.

Bizonyos mértékig komiku
sán hat, hogy a német kato
nai és diplomáciai aktus nyo
mán keletkezett nemzetközi 
bonyodalom során mindenről 
mást beszélnek és tárgyalnak 
a nemzetek, csak éppen a 
huszonötéves békeajánlatról 
nem.

Franciaország és vazallusai 
mind a békét féltik, de azért 
a 25 éves békejavaslatról még 
tárgyalni sem akarnak.

Ennek nyilván az a magya
rázata, hogy a „béke" szó ér
telmezésében van eltérés a 
szemben álló felek között.

Van francia béke, van né- ■ 
met béke.

Hogy a franciák mit érte
nek a béke alatt, azt láttuk 
és tapasztaljuk a világháborút 
befejező békeszerződésekből. 
Ez a francia béke a zsarnok 
kényur és a rabszolga kény
szerbékéje. Ez a béke a szu
ronyok begyére és a puskapo
ros hordókra támaszkodik; eb
ből a békéből épen elegünk 
volt.

A német béke az érdekek 
becsületes és kölcsönös kie
gyensúlyozását hirdeti és akarja. 
Huszonöt esztendő csak az 
öreg emberek életében nagy 
idő; a fiatalok, vagy a nem
zetek életében röpke pillanat. 
A világháború befejezése óta 
tizennyolc év múlott már el 
s úgy tűnik fel, mintha csak 
tegnap ért volna véget a vé
res küzdelem; mert a francia 
béke nyomán támadt nyomor, 
gond, elnyomás meghosszab
bította a szenvedéseket s szinte 
állandóvá tette a háborús pszi- 
hozist. Ebből a háborús lelki
ségből fakadt a gazdasági ke
nyérharc, mely töhbáldozatot 
követelt emberéletben, mint 
maga a négy éves öldöklés.

Ennek az állandó gazdasági 
harcnak, az uj fegyveres le
számolásra való állandó ké

szülésnek akar veget vetni 
Németország a huszonötéves 
európai meg nem támadási 
szerződéssel.

Az olasz-osztrák magyar 
megegyezés olyan tény, csele
kedet, mely a huszonötéves 
német meg nem támadási aján
lat szellemében jött létre s a 
mi közvetlen érdekeinken fe
lül egész Európa népeinek 
békevágyat valositja meg s 
megerősíti az erkölcsi erők 
erejébe, igazságába vetett hi
tet.

A trianoni békeszerződés 
bűn és vétek volt Európa né
pe és a civilizáció ellen ; megcsu- 
folója azoknak az erkölcsi tör
vényeknek, melyeket a győz
tes államok a wilsoni pontok

Fantasztikus mesék 
a Független Magyarságban.

A Független Magyarság már x-szer 
felmeiegitette a bírt, hogy dr. Mar 
schall Ferenc államtitkár adminisz
tratív államtitkár lesz s lemond a 
mandátumáról.

Természetesen az egész hírből 
egy szó sem igaz ; az adminisztra- 

| tiv államtitkári állást ugyanis már 
| hónapokkal ezelőtt betöltötték a igy 

üresedés nem lévén, nincs is mit 
betölteni.

Ami pedig a petíciókkal meglá

Kész az új római egyezmény.
A nemzetközi egyezmények igazi 

értékéi az. érdekek közössége adja 
meg.

Az olasz—-osztrák—magvar meg 
egyezésnek maradandó értékét az 
érdekek közösségén felül még a 
nemzetek egymás iránti rokonszerne 
is megerősíti.

Ofas/otszághoz egész a világhá
ború kitöréséig a legmelegebb ro- 
konszenv szálai fűztek bennünket; 
az osztrákokra viszont nem a leg
nagyobb rokonszerivvel gondoltunk 
a Habsburg éra alatt, de ennek in
kább a dinasztia indokolatlan nem 
zelelknea magatartása volt ai oka, 
mint sem a kedélyes osztrák nép 
elleni ellenérzés.

Azok, akik a trianoui szerződést 

ba foglaltak, de amelyeket 
i Franciaország rúgott fel telje- 
i sen.

A magyar-olasz-osztrák meg
egyezés, a német békeajánlat: 
az erkölcsi igazság, a történel- 

i mi szükségszerűség érvényesü- 
' lését jelenti.
> Minden ember bármily pont
ján álljon is a köz vagy gaz- 

i dasági életnek, kell hogy áté- 
! rézzé a történelmi felelősséget, 
mely terheli és ápolnia kell 
a belső béke és egység gon
dolatát, mert csak az erős, 
egységes Magyarország az sark
pont itt a Duna-medencében, 

: melyre támaszkodva borítha
tó fel az egész Európát sa
nyargató, a gazdasági háborút 
állandósítani törekvő francia 
álláspont.

madott mandátumok birtokosainak 
a lemondását illeti, mondanunk sem 
kell, hogy abból sem igaz egy szó 
sem.

A nagybaracskai kerület egyes 
községeivel kapcsolatos egyéb hírek 
cáfoltával nem foglalkozunk, mert 
alig hisszük, hogy a nagybaracskai 
kerület egyes községeiben állítólag 
történtek bárkit is érdekelnének ; 
mindenkit untatnak és senkit sem 
érdekelnek.

ránk kényszeritetlék, még jobban 
ki akarták mélyíteni közöttünk és 
az osztrákok közölt az ellentétet 8 
ezért leszakítottak országunkból egy 
darabot, a Burgenlandot s azt oda 
Ítélték Ausztriának, számolva arra, 
hogy igy örökös ellentétnek a mag
vait hintik el közöttünk és az oszt
rákok között.

Számításuk azonban nem vált be. 
Bár örökösen égő sebét képezi or
szágunknak a Burgenland elvesztést, 
a viszonyok kényszerítő erejét elfo
gadva nem érzünk gyűlöletet aa 
osztrákok iránt s inkább érdekeink 
kiegyenlítését keresve igyekszünk 
az elmúlt évszázados kapcsolatokat 
minél barátságosabbakká tenni.

Most ismét olyan határkőhöz ér

tünk, mely az olasz—osztrák kap 
csőlátókban uj korszakot nyit szá
munkra.

Németország történelmi lépése 
kell, hogy éreztesse hatását a tria
noni szerződésre is s amikor most 
az olasz—osztrák gazdasági kap
csolatokat két elmúlt esztendő ta
pasztalatain okulva ismét megerő
sítjük, egyúttal megerősödött az az 
alap is, melyen állva sikeresen kö
vetelhetjük a velünk elkövetett igaz
ságtalanságok jóvátételét.

Magyarország agrár társadalma a 
tavasz legelején elérte azt a meg
nyugtató bizonyosságot, hogy a mi
nimálisan biztosított búzaárakban 
megtalálja számadását; haszonnal 
mivelheti földjét; nem kell félnie az 
ingatlanárak visszafejlődésétől; de 
megnyugtató ez az uj megállapodás 
az iparra, kereskedelemre, szabad- 

; foglalkozású egyénekre és adót be- 
1 hajtó államra nézve is.

A népek elzárkózási politikáján 
ütött hatalmas rés tovább tágult s 
a felszabaduló egyéni energiák javí
tani fogják az általános gazdasági 
helyzetet is.

Gömbös Gyula miniszterelnök 
céltudatos gazdasági és sikeres kül
politikája megtermetté gyümölcseit 
az. elmúlt két esztendőben és meg
vetette alapjait a további sikeres 

i politikának.
Az egész nemzet tisztelete és há

lája kiséri utjain, melyen oly ered
ményesen készíti elő a magyar fel
támadás várva-várt napját.

Holnap 6 őrá 10 perc
kor indul Bajáról— 
Budapestre a vásári 

vonat.
Mint már jelentettük, a Me

zőgazdasági Kiállításra vásár
vonat indul Bajáról március 
25-én reggel 6'10 órakor, Bu
dapestre érkezik 11'30 órakor, 
visszafelé indul Budapestről 
23'20-kor és Baján van haj
nali 4'12 órakor. Meneljegy 
oda-vissza vásári belépőjeggyel 
együtt 6'20 pengő.

A vásárvonatra lapunk zár
táig Bajáról közel 400-an je
lentkeztek. A vidéki jelentke
zések száma meghaladja a 

100-at.
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Világpolitika, 
magyar sors.

Aki mer, az nyer, ezt mondja 
egy régi közmondás. Ugyláljuk Né 
metország vezére jól ismeri az idé 
zett közmondás bordereiét, mert 
most már utoljára egy olyat rúgott 
a páris’^örnyéki békeszerződéseken, 
hogy az egész erőszakosan született 
békemü összeomlott.

Ma a felkavart szenvedélyek for
rongása tölti be a nemzetközi dip 
lomáciát, de látjuk is milyen súlyos 
vajúdáson esik át az a világ, amit 
a győzelemtől elkábult hatalmak 
alakítottak saját biztonságuk meg
óvására. Franciaország igen erélye
sen veri a harci dobot, hűséges 
csatlósai, a kisantant, csatasorba 
állva fújják a harci riadót, a leg- 
lármásabb mégis Oroszország, rét 
tentő erőfeszítéseket tesz arra, hogy 
fenekestől felkavarja az amúgy is 
mozgásban lévő európai vizeket, 
hogy azután a zavarosban kedvére 
halászhasson.

Ebben a nagy forrongásban ün
nepeltük mi a magyar szabadság 
harc emlékét. Ma csaknem olyan 
forrongásban van a nagyvilág, mint 
1848 bán volt, azonban a múlt és 
a jelen között mégis egy óriási kü 
lömbség van. 1848 bán a Kárpátok 
koszorúján belül még együtt volt a 
magyar őserő, ma azonban, ma
gunkra hagyatva, megfogyőttan 
csonka földön állunk o y lépetten, 
mint egy utszéli koldus De kinek 
is lenne gondja a kicsire, amikor a 
nagyok keményen nyelvelnek egy
másra. Kétség és remény közölt 
ülünk abban a gyászos siralomház
ban, melyet az elvakult győzök, sem 
kegyelmet, sem irgalmat nem is
merve jelöltek ki számunkra

Vájjon mit hoz a holnap, ez a 
súlyos kérdés lebeg most milliók és 
milliók szeme előtt ? Szomszédaink 
lármás harciriadója a francia ügy 
mellett tulajkonképpen minékünk 
szól, mert ennek fejében akarják 
biztosítani elrabolt területeinket. Ez 
kétségtelen, hiszen az alkalom any- 
nyira kedvező, hogy azt el nem 
mulaszthatják. Amikor a prímás a 
vonóra em; li hegedűjét, a bandának 

tűzön és vizen keresztül kisérni 
kell őt.

A nagy világlapok egyre másra 
feszegetik azt, hogy a német béke
szerződés felrúgásával hatályát vesz
tette a többi háborús szerződés is. 
Etekután csak azt szeretnék tudni, 
hogy ki és mikor fogja érvénytele
níteni ami gúzsbakötésünket ? Né
metország egyszerűen a kardjára 
csapott és kijelentette, hogy most 
már elég erősek vagyunk. De nyu
godt, de boldog is lehet az a nem
zet, aki bízik önmagában I Jaj, — 
nem is merjük felvetni a kérdést, 
hogy hol vagyunk mi még ettől ? 
Nem félelem, nem gyávaság, nem 
a testi és lelki erők hiánya szorítja 
el lélekzetünket, hanem az a szőr

Lényegesen nagyobb Bácskában 
az áiiatkiviteL mint a múltban volt.

Bácsmegye állalki vitele mindig 
figyelemreméltóbb. A vármegyéből 
elszállítottak 1935. évben 84 lovat, 
1755 szarvasmarhát, 1074 borjut, 
180 juhot és 91 600 sertést. Az 
előző évhez viszonyítva lényeges 
emelkedés mutatkozik a sertéseknél, 
mert 1934 évben csak 64 000 drb, 
sertés került elszállításra, tehát 
27 6000 dr3. sertéssel többet szállí
tottak el a múlt évben. Az elszál

Páratlan művészi és közönségsiker 
jegyében folyt le a bajai tanitónöképzö 

látványos szinielőadása.
A bajai zárda tanitónőképzőjé- | 

nek rendezésében vasárnap délután j 
| másodszor került színre Baján a ; 

„Magvető" -dr. Dienes Valéria moz
dulatmisztériuma. A remekül meg
rendezett látványos művészi pro
dukciót a Központiban táblás ház 

j nézte végig. Az előadás a szokat- 
I lanul nagy érdeklődésre valóban 

méltó volt, nemcsak művészi szép
sége és tartalma miatt, hanem azért 
is, mert jövedelméből a kínai misz- 
sziós útra induló szerzetesnővéreket 
támogatták.

A közönség áldozatos megértéssel 
sietett a lelkes missziósnővérek tá
mogatására és ellenértékűi igazi mü

nyü tehetetlenség, mely ezt a meg- 
í fogyatkozott, de jobb sorsra érde

mes nemzetet lesújtotta.
Súlyos bajok az egész vonalon, 

Spanyolországban már vörös tüzek 
jelzik az európai vörös világ ébre
dését. Maholnap már két oldalról 
fogja nyaldosni Európát ez a vörös 
lángnyelv, hogy kiirtsa mindazt, ami 
még emberi ezen a földön. Vagy 
talán az Ur akarata ez, hogy pon 
tót tegyen arra az őrületre, amit a 
mai elvakult emberiség már úgy 
sem tud elintézni.

Minden ujul a természetben, mi 
Mars hadisten harci eszközei közé 
ékelt rabmagyarok fájdalmas szívvel 
várjuk, lesz e még tavaszunk olyan, 

I amilyen régen volt? K. V.

lított hízott sertések minősége az 
év első felében gyengébb volt, de 
később ezen a téren is lényeges ja
vulás állt be. A jobb minőségű hí
zott sertések a németországi export 
céljaira kiválóan alkalmasnak bízó 
nyúltak és ennek folytán a kisgaz
dák által hizlalt, szedett sertések 
árban elérték az elsőrendű, urasági, 
hízott sertéseket, sőt esetenként 
azokat tűi is haladták.

élvezetben volt része. Az elragad
tatás és a csodálat önkéntelen meg
nyilatkozásai kisérték a mindig több 
erkölcsi és művészi szépei bonto 
gató jeleneteket.

A folyton változó fényhatások a 
pazarul kiállított színpad, a szerep 
lök érzésteli nemes játéka a leg- 
Őszíntébb csodálatot és tetszésnyil
vánításokat váltotta ki.

Valamennyi szereplő tudása és 
igyekezete legjavával szolgált. Meg 
érdemelten nagy sikere volt a fő
szerepet alakitó Krislóff Klára III. 
évfolyamú tanítójelöltnek, aki át- 
szélleműlten kifejező mesés néma
játékkal gyönyörködtetett. Tóth Er

zsébet a Töviseslélek ábrá-olásában 
adott nemi**  értéket. Obert Emma, 
Bánrévi Klára, Antal Kató, Hof- 
bauer Jolán tanilónőjelöltek alaki 
tolták hatásosan a többi főszerepet. 
Az előadás művészi sikerének nagy 
része Lovas Andor karnagy közre
működéséhez fűződik, aki az. evan 
gélisla szólamát énekelte. Mélyzen- 
gésü értékes hanganyaga művészi 
erőt és szint adott az énekeknek.

Az előadás keretében dr. Pál Má 
tyás tb. kanonok, a kalocsai érseki 
tanitónöképzö igazgatója nívós be
szédet mondott.

A behízelgő hangú bájos Kolos 
Magda egy Sik költeményt szavalt 
és Droll Márta zongorázott. t-b.

Pompásan sikerült a 
szállásvárosi elemi hazafias 

ünnepélye.
Vasárnap délután szemet, szivet 

gyönyörködtető szép előadásban ré
szesítette, az Ipartesliilet közönségéi 
a szállásvárosi elemi iskola. A gaz
dag műsorból álló hazafias ünne
pély egyúttal a szállásvárosi iskola 
kis diákjainak a magyar nemzet 
szabadságharcára való megemléke
zése is volt. A műsor mindvégig 
lebilincselte szépségével a megillető- 
dőlt hallgatóságot, a gyerekek szép 
játéka a szebbnél szebb jelenetek 
számok során nem egyszer könnye 
kig megindította a szülő közönséget 
és az iskola barátait. A hazafias 
énekek és versek közölt nagy síké 
re volt Jovicza Sándor „Kis vitézek" 
cimii énekes, láncos gyermekszin- 
müvének. A sok kis szereplő annyi 
bájjal és hazafias lelkesedéssel ját 
szott, hogy az mindennél szebben 
dicséri a tantestület működését jel
lemző magyaros ünludatot. Esemé
nye volt a szép kis előadásnak az 
iskola előnyösen ismert háromszó- 
lamu énekkarának szereplése.
r Az előadáson megjelent nagyszá
mú közönség mindvégig kellemesen 
töltötte idejét és őszintén tapsolta a 
kisdiákokat.

HÁROMSZOBÁS LAKÁST 
keresek mellékhelyiségekkel.

Cim a kiadóban I

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó 
Ékszert őrét ajátmékaak.

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-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 bossaankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásirlás ás javítás esek szakembernél.
Pontosan járt férfi ts aöl karörök 2 évi jötOllössal mér C pangölöl.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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A Nemzeti Egység 
hírei:

A Nemzeti Egység madarasi vá
lasztmánya kedden, március 24 én 
d. u. 6 órakor nagyválasztmányi 
ülést tart, melyen szervezeti kérdé
sekkel foglalkozik.

F. hó 25-én, szerdán délelőtt a 
csátaljai, délután a dávodi szerve
zet tartja választmányi üléséi.

Vasárnap f. hó 29 én délelőtt a 
bácsalmási választókerület választ
mányi ülésén részt vesz dr. Alföldy 
János országgyűlési képviselő is.

A Jánoshalmái választó kerület
kerületi ülését vasárnap délután I 
tartja.

HÍREK.
—- Vitéz Zákányi Győző ezre 

des előadása a Társadalom és 
honvédség viszonyáról. A Vitézi 
Szék Társadalmi Bizottsága záró 
ismeretterjesztő előadását március 
29 én, vasárnap délután 6 órakor a 
városháza közgyüléstermében fogja 
megtartani. Az előadó vitéz Záká 
nyi Győző m. kir. honvéd ezredes, 
volt debreceni hajdú ezred parancs
noka. Az előadás tárgya „Társada
lom és honvédség viszonyáról". Már 
most felhívjuk a közönség figyelmét 
erre az értékes előadásra, amelyre 
mindenkit szívesen lát a Vitézi Szék 
Társadalmi Bizottsága.

URÁNIA
Március hó 24-én, 
Március hó 25-én, 
Március hó 26-án,

Dosztojevszkij
i világhírű regénye.

Bűn és 
biinhődés

Hatalmas dráma 16 
felvonásban. jj

Főszerepben :

Harry Baur
Pierre Bianchar 
Madeleine Ozeray

~ ©Híradó©—

— Ma kezdődnek a missziós 
lelkigyakorlatok. A belvárosi temp
lomban ina, kedden délután 5 óra
kor les< dr. Majiyaiász Ferenc ba- 
konykoppányi cisztercita plébános, 
a hírneves egyházi szónok első rnisz 
sziós szónoklata. A missziós beszé
dek március 29 ig minden este 7 
órakor lesznek.

— Megérkezett a színtársulat. 
Károlyi János igazgató békéscsabai 
szintáisulata autóbuszon hétfőn dél- 

j után 4 órakor megérkezett. Békés
csabán reggel 9 órakor ültek a tár
sulat tagjai autóbuszt a és tiz per ces 

i szegedi pihenő kivételével egyhu
zamban jöttek Bajáig.

— Féloldali hüdésben fekvő 
betegeknél reggelenként egy kis 
pohár természetes „Ferenc József**  
keserüviz a beleket fájdalom nélkül 
alaposan kitisztítja, az anyagcserét 
biztosan felfrissíti és igy nagy meg
könnyebbülést szerez.

— Helyreigazítás. Lapunk teg 
napi számában „Szentistváni légé 
nyék egy leány miatt lövéstől ki
csavart akácfával verték meg a bajai 
fiatalembereket" címmel közlemény 
jelent meg. Minthogy meggyőződ
tünk arról, hogy a kölemény meg
tévesztő információ alapján tétetett 
közzé, az abban foglaltakat helyesb- 
bitjük s a megjelenésért sajnálatun
kat fejezzük ki.

— Kukoricatolvajlás. Ritz Má- 
tyásné Gyár utca 12 számú lakos
nak feltörték a kukoricászinjét és 
abból egy mázsa csöves kukoricát 
loptak.

| — Bácsmegye a Magyar Kül-
í ügyi Társaságnak a legutóbbi me- 
I gyegyülésen 80 pengő anyagi támo 

galást szavazott meg.
— Községok ügyei. Csátalja 

község a megyegyülésen bejelentet
te, hogy belép az Országos Magyar 

j Gazdasági Egyesületbe. A község 
évi 10 pengő tagdíjat fizet. — Bál
monostor özv, Német Lászlónál havi 
9 pengő segélyben részesíti. — Bács 
bököd Bálinl Pál és társa közmun
ka vállságából 104 pengőt töröl.

— Szentesen nagytömegű ke
rékpárt adott el olcsón egy tolvaj
banda. Az olcsóságot úgy indokol- 

' ták, hogy japán „dömping" árut 
j árusítanak. A rendőrség elfogta az 

öl fiatalkorúból álló bandái.
— Revolvere; merényletet kö 

vetlek el vasárnap Alfréd Marlinez 
volt spanyol miniszter ellen. Három 
revolvergolyó súlyosan megsebesí
tette Martinezt, a három merénylő 
elmenekült.

— Ha az arcszine fakó, szür
késsárga. és tekintete bágyadt, ha 
szomorú, hangulata nyomott és ne
héz álmok gyötrik, ha a bél túlsá
gos rothadási folyamatai, gyomor
fájás és epepangás kínozzák, olyan
kor tanácsos néhány napon át reg
gel éhgyomorra egy-egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserű
vizet innia.

— Dorogon Schinidt bányaigaz- 
galó uj eljárási talált fel vízzel telt 
földalatti üregek eltömésére.

SPORT.
Szezonnyitő futballmérkőzés.

A BSK folyó hó 25 ér szerdán 
Gyű mölcsoltó Boldogasszony napján 
a Dobovári VOGE jóképességü fut
ballcsapatát latja vendégül. E /el ti 
mérkőzéssel nyílik meg a tavaszi 
idény. Mint hírlik, több jóképességü 
fővárosi csapat is lekötés alatt van 

■ és igy remény van uira, hogy a 
I sportpálya nyújtotta szép kerethez 
| megfelelő szép mérkőzésekben is 
i lesz része a sportszerető közönség- 
l nek.

SZÍNHÁZ.
Műsor:

Kedden—szerdán Dán Lya, a hé- 
I esi volksoper colora turprimadon 

nájának vendégfelléptével Montmar- 
íréi ibolya, Kálmán Imre operettje.

Szerdán délután 4 órakor olcsó 
helyárakkal Én és a kisöcsém ope
rett.

Csütörtök Dán Lya felléptével 
Mórica grófnő nagyoperett.

Péntek Kondor Erzsi felléptével 
Simon Judit színmű.

Szombat—vasárnap Dán Lya fel
léptével Bécsi tavasz operettujdon- 
sdg. Vasárnap d. u. 4 órakor olcsó 
helyárakkal Aki mer az nyer című 
operett.

BAJA-BÁCSKAI 
KÖZMŰVELŐDÉSI 

EGYESÜLET HÍREI:
A „FAUST**  Lehotai Áipád és : 

Szabó Margit a Nemzeti Színház ' 
művészeinek vendégszereplésével 
április hó 18-án d. u 4 és este 8 
órai kezdettel kerül szinre a Baja- 

1 Bácskai Közművelődési Egyesület 
i előadásában, Szentiványi Béla ren- 
' dezésében. Jegyek az egyesület he- 
‘ lyiségében már most előjegyezhetők. 
i Az előadást azért kellett elhalasz

tani, meri április hó 10 ikéig Káro | 
! lyi operelte társulata játszik Baján. |

Közgyűlés. A Baja Bácskai Köz- 
I művelődési Egyesület f. hó 22 én 
I d. e. 11 órai kezdettel tartja rendes 

évi közgyűlését a Központi nagyter
mében a már közölt tárgysorozattal. 
Tekintettel arra, hogy e közgyüléi 
sen alakul meg a muzeum és könyv- 

i tár szakosztály, a vezetőség felkéri 
1 mindazokat, akiket a bajai muzeum 

vagy könyvtár kérdés érdekel a 
közgyűlésen megjelenni szívesked
jenek. Határozatképtelenség cselén 
a közgyűlést 29 én ugyancsak a 
központi nagytermében d. e. 11 
órai kezdettel tartjuk meg, amikor 
a közgyűlés a megjelentek száma- 

! rányára való tekintet nélkül a köz- 
: gyűlés határozatképes lesz.

Laptulajdonos:
ör. KNÉZY LENE*.

A bajai kir. járásbíróság mini telekkönyvi 
hatóság.

2125 szám. 1936. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Magyar Általános Takarékpénztár r. t. 

végrehajtatónak özv Fodor Józseíné sz. 
Takács Viktória végrehajtást szenvedő el
len indított végrehatási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árverést 14500 
P. tőkekövele.és és jáiulékai valamint a 
csatlakozoilna'í kimondott Grünhut és Tár
sa bajai cégnek 164 Pengő behajtása végett 
a bajai kir járásbíróság területén levő, Ba
ja városban fekvő, s a bajai 107 sz. betét
ben A 1. 1 sorsz 2717 hrszám alatt felvett 
134 négyszögöl kiterjedésű Parti-utca 9 sz. 
házra a szakértők által megállapított 4000 
Pengő kikiáltási árban a csatlakozottal 
szemben 16 000 pengő fedezeti árban el
rendelte.

Az árverést 1936 évi jur.ius hó 23 
napján d u 3 órakor a telekkönyvi ha
tóság hivatalos helyiségébe .. Mátyás kir. 
tér 4. sz 28 ajtó, fogják megtartani

Az árverés alá kerülő ingatlant a vég
rehajtató kérelmére 2300 P. csatlakozott 
kérelmére 16.000 P fedezeti árnál alacso
nyabb áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozk kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 ; LX. t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. 
t. c. 147, 150.170.§§; 1908 :LX.t. c.21.84

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §.)•

Baja, 1936. évi február hó 17. napján.
Pogonyi s. k. 
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda 
kiadó

Március 25-én, szerdán 
d. u. 3. 5, 7, 9-kor. 26-án, 
csütörtökön d. u. 6, fél 
9 órakor. 27-én d. u. 6. 
este 9 órakor. 28-án d. u.
6 este fél 9 órakor. 29-én, 
vasárnap d. u. 3, 5, 7.

9-kor. 4 előadás.

A magyar filmgyártás 
reprezentáló újdonsága

A királyné 
huszárja

Énekes, zenés magyar 
vígjáték 12 felv.

Szereplők :

Berky Lili. Balos Stlári, 
Perényi László, Boross 
Géza, Vaszari Piri, Tor
nyai Imre, Dezsöffy 
László, Gőzön Gyula, - 

Dajbukát tlona.

Híradó
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S Tiz évi házbér összege
fi egy családi ház értéke i
| Mindenkinek lehet saját háza!
- Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
i tatarozásoknál is.
A Feltétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
1 Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
’ i BAJA, Budapesti-uf, Eternit udvar Telefon 290.

2

Saját termelésű tűzifa 
akác hasábfát 
kőris 
tölgyéves '

vágású ’

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(SusovicaparO.

éves szurkosnyár 
fűz hasáb
akác 
szil .. 
kőris .. 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

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
fatermelők és tűzifanagykereskedök

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

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Éjjeli 
szolgálatét tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

márt. 22-tól mart. 30-ig 
Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtod koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRüNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet.

kokszbrikettet, 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, 
hivja fel telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

I Rádió-és villanyszerelést
" legolcsóbban, legpontosabban csak
I KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél 

eszközölhet.
íj A Corso mozi mellett.

^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.

M Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautósnál. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


