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ELŐFIZETÉSI ARAK :

1 magyar búza jövője 
biztosítva vanB 

mondotta Gömbös Gallia miniszterelnök,
Eckhardt Tibor üdv&zii a római eredményt, de a kisgazda

párt nevében Gömböst buktatja.
„A magyar búza jövője biz

tosítva van." Ezzel a határo
zott kijelentéssel érkezett vísz- 
sza Gömbös Gyula miniszter
elnök Rómából s ez volt az 
első szava, amit hazai földre 
lépve, a közvélemény számára 
mondott,

A búza a mi aranyunk, a 
magyar élet legfontosabb gaz
dasági tartozéka, amelyből 
gyúrjuk nemcsak a magunk 
kenyerét, de feleslegeink kivi
telével más nemzetek minden
napi kenyerét is biztosítjuk. 
Ezelőtt. 10 —15 esztendővel az 
akkori viszonyok közepette 
nem okozott gondot az, hogy 
mit csináljunk gabonafeleslege- 
inkkel. A magas búzaárak mel
lett nemcsak a mezőgazdasági 
népesség, de az egész ország 
lakossága megtalálta boldogu
lását, Sajnos az akkori idők 
nem az élet leszüremlett biz
tos bázisát jelentették s igy 
történt meg, hogy a magas 
búzaárakra épült egzisztenciák 
súlyos helyzetbe jutottak, mert 
a világszerte elterülő nagy gaz
dasági válság következménye
ként megindult a búza árának 
lemorzsolódása s végül is olyan 
árzuhanással találta szembe 
magát az egész ország, amely
ből nem tudta kisegíteni az 
akkori kormány semmiféle in
tézkedése. Nem segített kellő 
mértékben a kormány állal j 
foganatosított elővásárlás az 
árak megfelelő nívón való tar
tására irányuló többféle intéz
kedés, de különösen nem ve
zetett célra a boletta-rendszer.

A gazdasági leromlásban s 
immár a züllés felé haladó 
helyzetben jelentette ki Göm
bös Gyula miniszterelnök, hogy 
legfőbb törekvése a búza árá
nak megfelelő nívón való biz
tosítására irányul. Ezen a té
ren már a két év előtt meg
kötött római egyezmény is 
kiváló eredményt jelentett, mert 
nemcsak, hogy megállította a 

búza árának további esését, de 
sikerült elérni azt is, hogy ma 
már olyan nívón tudjuk tar
tani legfőbb terményünk árát, 
amellyel rentábilisán lehet gaz
dálkodni.

Most, hogy Gömbös Gyula 
Rómából visszatérve azt a ki
jelentést intézte a nemzet nagy 
nyilvánosságához, hogy a „ma
gyar búza jövője biztosítva 
van" — a legtöbbet mondotta, 
amit a nemzet gazdasági szem
pontból ettől az úttól várha
tott. Az a derekas munka, 
amit Gömbös Gyula Rómában 
végzett, elnyomja s szinte hang
talanná teszi azokat a kortes- 
izü pártpolitikai bírálatokat, 
amelyek sajnos még ezekben 
a napokban is felütötték fejü
ket. A legsúlyosabb támadás 
épen arról a részről hangzott 
el, amely oldalról a legtöbb
ször emlegetik a gazdaszem
pontokat.

Eckhardt Tibor a független 
kisgazdapárt vezérpolitikusa, 
az egyik vidéki népgyülésen 
bejelentette, hogy miden lehe
tőséget meg fog ragadni arra, 
hogy Gömbös Gyula politiká
ját. még „a tavasszal megbuk
tassa." Hozzá vagyunk szokva 
ahhoz, hogy Eckhardt Tibor 
dátumokra jósolja be a kor
mány bukását, sőt emlékezünk 
arra a kijelentésére is, amely 
szerint ,,Gömbös Gyula már 
régen meg is bukott csak ép
pen nem veszi tudomásul ezt 
a tényt, majd amikor Eckhardt- 
nak ez az állítása komikumba 
fulladt, előállt a másik állítá
sával, amelyben újabb dátu
mot jelölt meg a kormány 
kényszerű lemondására. Ugyan 
ez történt most is, amire a 
nemzet higgadtan gondolkodó 
s tisztánlátó rétege fanyarul 
elmosolyodik, mert akkor gyür- 
kőzik neki Eckhardt Tibor 
Gömbös Gyula politikájának 
megbuktatására, amikor ez a 
politika egyik legnagyobb ered

ményét érte el.
Eckhardt Tibor annak a 

kisgazdapártnak a nevében 
buktatgatja Gömbös Gyulát, 
amely pártnak ő szóvirágokon, 
nagy mondásokon, be nem vál
tott ígéreteken, jövendőmondó 

j kijelentéseken kívül semmit 
i nem nyújtott. Buktatni akarja 
pedig azt a Gömbös Gyulát, 

I aki megalkotta a gazdavédel- 
mi rendeletet, a hitbizományi 
reformot, a telepítési törvényt 
s most Rómából hazaérkezve 
felelős pozíciójából jelenti ki a 
nemzet színe előtt, hogy „a 
magyar búza elhelyezésének 
kérdése megoldatott."

Eckhardt Tibor pártpolitikai 
csatározása annál inkább ve
szített hiteléből, mert míg az 
ország egyik községében buk- 
taigatja Gömbös Gyula politi-

A római tárgyalások eredményéről 
beszámolt a kormányzónál? Gömbös Gyula 

miniszterelnök.
Gömbös Gyula miniszterel

nök kihallgatáson jelent meg 
Horthy Miklós kormányzónál. 
A miniszterelnök részletesen 
tájékoztatta az államfőt a ró-

Hogyan kormányzott Frigyes Vilmos 
brandenburgi nagyválasztó ?

Németorsjág sohasem volt erő 
sebb, mint ma, m^rt sohasem volt 
egységesebb, mint manapság.

A német egységre és független- 
ségte való törekvésnek hosszú a 
története s bizonyos mértékben for
dított arányban áll a habsburg csa
lád hatalmával. Minői erősebbé vált 
a német birodalom, annálinkább füg 
getlenitette magát a habsburgoklól ; 
a német hatalom erősödése jelen 
tette egyúttal az osztrák császári 
család hatalmának csökkenését.

Azon a hosszú utón, melyet Né 
metország megtett, sok kiváló feje
delem és államférfi vezette az állam 
kormányát, de ezek közöli is 
egvike a legnagyobbaknak Frigyes 
Vilmos, a brandenburgi nagyválaszló 
fejedelem, aki megteremtette a né
met állam nagyságának alapját ké
pező porosz királyságot.

Nagy építő munkát végzett Fri-

kaját, addig a másik község
ben maga is a következő ki
jelentés megtételére kénysze
rült.

— „Ellenzéki létemre is ö- 
römmel üdvözlöm azt a meg
állapodást, amely Rómában 
létrejött, mert a tisztességes 

1 béke és fejlődés biztosítására 
tartós alapot nyújt számunkra".

Eckhardt kegyelmes ur, ért
hetetlen a nép előtt ez a ket
tősség. Üdvözölni is a római 
eredményt, s megbuktatni is 
azt, aki ennek létrehozásában 
egyik legfőbb szereplő, — való- 

1 bán érthetetlen. A közvéle
mény nem az. ellenzéki kriti
ka felé tekint, hanem a lélek 
józan sugallatára, hallgatva bi
zalommal és hálával fordul 
Gömbös Gyula felé.

j mai tárgyalásokról és azok
i eredményéről.

A miniszterelnök kihallga
tása másfél óra hosszat tar
tott.

gyes Vilmos; amikor mint választó
fejedelem átvette a . randenburgi 
válaaztófejedelomség kormányzását; 

j az ország és főként a városok fej- 
! lődése stagnált. a földek neveletle

nül és pusztán állottak. A fejede
lem összes tartományaiból nem ka
pott annyi jövedelmet, hogy 6000 
embert fegyverben tudott volna tar
tani.

Az udvartartás rendetlen, a pénz
ügy • az odatartozó hivatalok in
kább rosszul, mint jói jövedelmező 
magánvállalatok voltak; állami ellá
tásuk majdnem semmi, a kereske
delem teljesen pangott. Az általá
nos gazdasági és pénzügyi helyzet 
teljesen rossz volt ; tönk szélén ál 
lőtt az állam, pusztultak a városok, 
közaégek, egyesek egyaránt.

Az éleslátásu bölcs uralkodó fel
ismerte a helyzetet s belátta, hogy 
az az állapot tovább nem tarthat-
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fenn; rájött arra, hogy elpusztult 
városainak és tönkrement alattví-lói- 
nak félsertésére más, radikális rend 
szabályokhoz kell nyúlnia.

Először is körülnézett a hivata
lokban és pedig a mai minisztériu
moktól kezdve a legalsóbb közhiva
talokig. Látta, hogy a miniszteriu 
mokba és a pénzügyi, közigazgatási 
és igazságügyi állásokba többnyire 
lovagrendi, egymással atyafiságot, 
rokonságot, személyeket szoktak ki
nevezni; ezek a lovagrendi tisztvi
selők kölcsönös házasságok révén 
erős érdekközösséget tartottak fenn, 
s elsősorban a maguk, vagy jövendő 
gyermekeik érdekeit tartották szem 
előtt, mintsem az államét; a feje
delem rendeletéit, ha azok rendi 
érdekeiket veszélyeztették, rendsze
rint nem hajtották végre, vagy leg
alább is jó előre figyelmeztették a 
rendeket, hogy érdekeiket megtud
ták védelmezni.

Frigyes Vilmos fe ismervén a hely
zetet, kicserélte a maga közigazga
tását az egész vonalon. Legtöbb 
nyire a polgári rendhez tartozó kép
zett egyéneket helyezett el az ál
lásokba. Ezek a polgári-és közép
rendi származású személyek megér 
tették Frigyes Vilmos szándékait, 
súlyos esküt teltek a fejedelem ke
zébe, hűséget s a rendslelek becsü
letes végrehajtását vállalták.

Az avult rendszer asaládi és ér
dekszövevényeken alapult tisztviselői 
hierarchiáját vaskézzel tépte szét s 
az ö koreszméit megértő, akaratát 
száz százalékosan végrehajtó állami 
tisztviselői kart állított be.

Intézkedései nyomán az állam 
jövedelmei megsokszorozódlak ; a 
kereskedelem, ipar, földmivelés fel
lendült ; az állam jövedelme a pol
gárság különösebb megterhelése nél
kül évi négy tonna aranyról, hat
van tonna aranyra emelkedett.

A fejedelem rendbehozta háztar
tását, erős hadsereget szervezett, 
függetlenítette magát a rendektől, 
megszerezte a porosz királyi címet 
s Poroszország megerősítésével alap
jait vétette meg a nagy és erős Né
metországnak.

Már Frigyes Vilmos rájött arra, 
hogy csak az a kormányzás lehet 
sikeres, mely nemcsak terveket, tör

vényeket hoz, rendeleteket ad ki, 
intézményeket létesít, hanem ame
lyik gondoskodik arról, hogy a vég
rehajtásra hivatott szervek teljesen

Megjött a belügyminiszter leirata a városi 
költségvetés jóváhagyására.

Póthitel kell a városi polgári fiúiskola újabb testnevelési 
óráinak díjazására.

Holnap, csütörtökön délután 4 
órakor lesz a városházán az áprilisi 
rendes kisgyülés, mely összesen hét 
ügyet tárgyal. Ebből három az elő
készítő és négy az ügyintéző hatás 
körbe tartozik.

Az előkészilöben két személyi 
ügyet tárgyalnak, azonkívül a vá 
rosi polgári fiúiskolában az újabb 
testnevelési órák rendszeresítésével

A csávolyi „reform-bíró" 
és a banánfa.

A mindenáron ellenzéki laptárs 
vasárnapi számában félig panaszos, 
félig vészijósló cikk jelent meg a 
csávolyi „reform-biró" Frank Fló
rián tevékenységétől. Bűne a cikk 
szerint : tagositani akar, uj iskolát 
szándékozik épiteni és íásitani akar, 
még ugyan nem tudja mit, „talán 
banánfát“, jegyzi meg szellemesen 
a cikkíró ur.

Hazánkban az ellenzékiség, az 
ellenzéki harc mindig a reformok 
érdekében folyt és mi öregebbek 
bizonyos keserű szájízzel olvassuk 
ma némely ellenzéki lapnak a hala 
dás, fejlődés elleni dörgedelmeit.

De hát ezt is meg lehet szokni. 
Azonban a pongyola, egyoldalú, 
minden kötelező újságírói tárgyila 
gosságtól elfügge(leniIett riportokhoz 
nem tudunk hozzászokni. Szerin
tünk egy támadó cikkhez nem elég, 
hogy beállítson a szerkesztőségbe 
egy atyafi, akinek — mondjuk — 
nem tetszik a csávolyi biró orra és 
elsírja buját-baját „a nagy többség 
nevében,, persze.

Ahelyett, hogy a cikkíró ilyenkor 
autóbuszra ülne és kirobogna a tett
helyre és a többség meghallgatásé 
val megállapítaná a tényeket, meg 

megértsék és végrehajtsák intézke
déseit, alkalmazkodjanak szellemé
hez. Régi igazság, amely mindig uj 
marad. 

szükségessé vált óradijak ügyével 
foglalkoznak.

Ügyintéző hatáskörben tárgyalják 
a belügyminiszternek a városi költ
ségvetés jóváhagyásáról szóló leira
tát, a város felmérésével összefüggő 
tér- és utcanevek megváltoztatását, 
a felméréshez, szükséges fedezetek 
kérdését és az OTI palota előtti 
gyalogjárók kiépítésének ügyét.

látná -- ellenzéki lévén ! — az eset
leges hibákat is — mondom, ha így 
születnék meg a támadó Írás F. M- 

I éknél, az ellen csak legfeljebb a 
; személy szerint érdekelteknek le- 
i hetne kifogása.

Ehelyett azonban leül Íróasztalá
hoz, nekigyürközik ás minden meg- 

1 győződés nélkül kivágja tévedések
től hemzsegő cikkét s minthogy 

, nyilvánossága a szóban levő község 
ben nincsen, elküldi a számot „tisz
teletpéldány" képpen néhány kori
feusnak, hogy iine I Itt a ti bírótok, 
nem elég, hogy tagosit, uj iskolát 
épít és ezáltal nemcsak a belső bé- 

| két, hanem a községi háztartás 
I egyensúlyát is lerombolja, még a 

gyümölcsfáitokat is kivágatja, ba
nánfát akarván helyette ültetni, mi
által a község megyebiztos admi
nisztrációja alá fog kerülni, ami 
örök szégyen lesz, satöbbi.

Nos ebben az egészben bennün
ket nem a csávolyi biró elleni tá 
madás, érdekei hanem a cikk abso- 
lut tájékozatlansága, amit már „kö
zönség" nevében kell megállapítani.

Ha tehát az igen tisztelt cikkíró 
úr kifáradna Csávolyra, — a követ
kezőkről győződnék meg, még a

menettérti jegy lejárta előtt: először 
is a reformbiró nem egy két nagy 
gazdának a vazallusa, sőt ellenke
zően, bár maga is nagygazda, ez 
utóbbiak ellenére éppen a kisgaz- 
gák és a szegénység hozta be bíró
nak. Másodszor: a tagosítás érde
kében még egy lépést sem tett. Ö 
neki magának nem érdeke, az eb
ben való határozathozatalt teljesen 
rábízza a képviselőtestületre, ahol 
minden álláspontnak meg lesz a 
módja a dolog megvitatására.

Harmadszor: a csávolyi iskolákat 
a cikkíró ur nem látta soha, mert 
ha egyszer is megfordult volna ben
nük, nem Írhatná azt, hogy megfe
lelnek. Frank Flórián célja ezeket 
az elavult, egészségtelen iskolákat 
uj, modern épülettel felcserélni a 
községi pótadók felemelése nélkül, 
ami sikerülni is fog, tehát ettől nem 
fog a háztartási egyensúly felfordulni.

A fásitásról csak annyit, hogy a 
községben egyre fejlődő távbeszélő 
és világítási hálózat miatt a fásítás 
rendszeresítése, illetve rendezése 
parancsolóan szükséges.

Ha a cikkíró ur nem sajnálná a 
fáradságot, meggyőződhetne arról, 
Francit Flórián rövid idő alatt a 
majdnem járhatatlan kocsiutakat 
rendbehozatta, — nein pénzért, ha
nem közmunkával, amit a község 
legnagyobb többsége belátó szere 
tettel és lelkesedéssel végzett ; utcá
kat rendeznek, ezreit hozatják az 
állami facsemetéknek és még ezen 
a címen egy fillért sem adtak ki. 
Megyebiztostól tehát nem kell félni.

Ami a szellemes riporter agyából 
kihajtott banánfát illeti, hát azt 
minthogy az Úristen nem akarja, a 
csávolyi biró sem akarhatja. Ha ö 
akarná a F. M. nem akarná, ha ő 
nem akarná, a F. M. akarná. Ezért 
nem lehet megegyezni, mert ha 
meg lehetne, akkor előbb említett 
laptársunknak nem volna miről Írni.

Sxaatannay Sándor.

Keretek a belvárosban
2 szobás összkomfortos 

lakást. Cim a kiadóban.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

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

kedvező részletíízetésre is.
Keretje a ftHfisleges bossaankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
SMtoMR J*rá  f*rft  te ISI karórák 2 évi jélMSasal mar 6 panaStól.

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21
Régi ékszereket, tört aranyat és brilkánsköveket a k smagasabb áron veszek.
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Kedvezőtlen kilátásokat 
ígér Baja város népmozgal
mának Idei elsO negyede.
Baja város népmozgalmi slalisz 

tihája az idei évre sem igér kedve- 
több állapotokat, mint az elmúlt 
esztendőkben. Sőt, ha irányul vesz- 
szűk az idei esztendő első negyedét, 
a kép még kilátástalanabb. Az 1936. 
év elmúlt három hónapjában Baján 
összesen százötvennégy gyermek 
született; ebből megszállt területre 
való ötvenhat újszülött, tehát a ba 
jai születések száma kilencvennyolc
ra csökken.

A halálozások száma ezzel szem
ben száznegyven és ebből csali ket
tő a holttá nyilvánítás, ami azt je
lenti, hogy az idén a halálozási és 
születési szám egyaránt rosszabb.

A házasságkötések száma hetven 
volt, ebből ugyancsak tizenhét pár 
megszállt területen él.

A márciusi születések száma har
mincegy, tizenhárom fiú, tizennyolc 
leány; kétszer is leányikrek szület
tek. Házasságot kötött tizenegy pár 
és meghaltak negyvenhetén.

— Elhízásnál, szlvelzsirosodás 
és májelzslrosodás eseteiben reg
gel, délben és este egyharmad po
hár természetes „Ferenc József'*  
heseriiviz — félórával az étkezés 
előtt bevéve — rendkívül értékes 
háziszer, melynek hatása gyors, biz
tos és mindig kellemes.

URÁNIA
Szerda—csütörtök

Golgota
A történelem leg- 
csodásabb miszté

riuma

Az örök fájdalom 
filmje

Főszerepben:

Harry Baur
3000 szereplő

Híradó

HÍREK.
~ KisgyOlési elftártekezlet.

Baja város holnapi kisgyülésével 
kapcsolatban tegnap délután a . á- 
rosházán dr. Borbitó Ferenc polgár
mester elnöklésével értekezlet volt, 
amelyen a törvényhatósági bizott
ság tagjai közül is többen részt- 
vettek.

— Bajai takarmánypiac. A mai 
bajai szálastakarmánypiac forgalma 
meglehetősen élénk voit. Elsőrendű 
széna 6 50—7, másodrendű 5'60—6 
pengő volt, takarmányszalmáért 2— 
2 50 pengőt fizettek,

— Nagyarányú húsvéti hajóki
rándulást terveznek Budapestre 
a hajosvállalatok. A )udapest-mo- 
hácsi vonalon fennálló hétvégi (wee- 
kend( hajójegyek általában vasárna
pokra, ünnepekre és kettős ünne
pekre érvényesek oly módon, hogy 
az odautazás szombaton (ünnepe
lőtti napon) kezdendő meg, a vÍ9Z- 
szaufazás pedig hélfőn (ünnep utá
ni napon) fejezendő be. A húsvéti 
ünnepek alkalmával a weekendje- 
gyek érvényét olykép engedélyezi 
a hajózás, hogy a legkorábbi oda
utazás áprisis 9 én (nagycsíitörlök) 
és legkésőbbi visszaérkezés április 
14-én (kedd) történhet. A jegyek 
ára Baja Budapest (oda-vissza) I. 
oszt. 9 P. és II. oszt. 6 Pengő.

— Bizottság vizsgálta meg Ba
ja város szegénypénztárát. Teg
nap délelőtt tartották meg Baja vá
rosnál a szokásos gyámpénztári vizs- 
gá!« lót. A bizottság elnöke dr. Pus
kás Dezső h. polgármester volt, mig 
a tagok közűi Klauber Lajos, dr. 
Major Józsof és Detre István fő 
számvevő jelentek meg a víz sgálat 
eredménye kiegészítő volt.

— Rendkívüli közgyűlés ■ vár
megyén. A vármegyeházán április 
8-án délelőtt 10 órakor rendkívüli 
közgyűlés lesz. Ezen a közgyűlésen 
tárgyalják dr. S'.abó-Szabovijevits 
Dusán kormányfőlanácsos alispán
nak nyugdíjaztatás iránti kérelmét, 
valamint Kuluncsics Viktor janos 
halmai főszolgabíró nyugdíjaztatási 
ügyét.

— 273 politikai elitéit van ez
időszerint a jugoszláv börtönökben 
egy hivatalos nyilatkozat szerint, 
amely cáfolja azokat a külföldi köz
leményeket, amelyek szerint több
ezer politikai fogoly sínylődik Jugo
szláviában.

Uzletáthelyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó l-lől a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-féle helyiségbe 

helyeztem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.

Influenza
spanyoljárvány, torokgyulladás, az 
orr és garat elnyálkásodása, a mán- 
dolák megbetegedése, valamint izü
leti bajok vagy liidőcsucshurut ese
tén gondoskodjék arról, hogy gyom
ra és belei a természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz haszná
lata állal gyakran és alaposan ki- 
tisztitassanak. Közhórházah főorvo
sai megállapították, hogy a 
Ferenc József viz lázzal járó fer
tőző betegségeknél is nagy szolgá
latot lesz a szenvedő emberiségnek.

SZÍNHÁZ.

LEHOTAY ÁRPÁD.
Aki tegnap este végigélvezte Ma

dách hallhatatlan remekművét és 
aki önfeledten tapsolhatott hazánk 
egyik legnagyobb művészének, az 
csak őszinte hálával gondolhat Ká
rolyi igazgató áldozatkészségére, 
amellyel a tragédiát kihozta.

S most itt ülünk az egyszerű 
szerkesztőségi asztalnál, kezünkben 
toll és méltatni kell az előadást. 
Másképen nem tehetjük ezt, csak 
ugyanolyan elfogódott lélekkel, mint 
amilyennel nem is hallgattuk, nem 
is néztük, hanem álmodtuk Lehotay 
fönségesen emberi Ádámját, művé
szetének káprázó csillogásával olyan 
alakítás volt ez, hogy Madách sem 
álmodhatta szebben és ha tegnap 
este letekinthetett az Ür mellől, ak
kor egész biztos, hogy ö tapsolt a 
legjobban Lehotay kristálytiszta meg
rázó, magával ragadó gyönyörű já
tékának. Igazán Thália templomá
ban érezték magunkat, ahol a lég 
nagyobb pap igéit hallgathattuk el
felejtkezve mindenről.

Mágori Évája fájóan asszonyi és 
meleg szivének minden bájával hűen 
követte Ádámot minden képben.

Sarlay álnok Luciferé iszonyato
san ördögi és minden jelenetében 
eltudta hitetni velünk, hogy nem a 
színész, hanem igazán Lucifer áll a 
színpadon.

A kitűnő együttes Károlyi igaz
gatóval az élén mindenben méltó 
keretet nyújtott a vendég művészek 
brilliáns játékának.

S a rendező Sarlay, aki a monu
mentális szegedi Dóm-tér akadály 
nélküli méreteihez van szokva bá
mulatos ügyességei és az alkalom 
adta egyszerű könnyedséggel kitü
nően oldotta meg rendezői felada
tát.

Csak a közönség fájdalmasan szo
morú elmaradásán kell csodálkoz
nunk, de reméljük, hogy a tegnap 
esti szenzációs előadás híre ma es
tére zsúfolásig tölti a színházat.

drlp.

HAROMSZOBAS LAKÁST 
keresek mellékhelyiségekkel.

Cim a kiadóban I

Fizessen elő
a baja-bAcskAra.

14.466|2|«u. 936.
Hirdetmény.

Baja Ihj. várói adóhivatala köz
hírré teszi, hogy köztartozások le- 
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, képek, köny
vek, rádiók, redikül, falf*-slőminta-  
lapok, sablonok, íöiapaiát, szűcs
varrógép. baromfikelteiőgép, festék
áruk, autók, botoshordók stb zá
logtárgyak 1936. ápiilis hó 4 én d. e. 
9—11 óráig szabadkézből fognak 
értékesíttetni. A venni szándékozók 
jelentkezzenek a vátosi adóhivatal 
24. számú helyiségében az eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi április hó 4 
napján d. e. 9 óráig Írásban vagy 
szóban megtehetik.

Baja, 1936. évi tuárc. hó 31-én.
Városi adóhivatal.

Laplulajdonus :
Or. KNÉitV l E H E L.

Csemege 
szőlő vessző:
musc. Hamburg, musc. 
Mathiasz Jánosáé, Er
zsébet királyné emléke, 
Szőlőskertek királynéié, 
Csabagyöngye stb eladó. 
Cim a kiadóban.

CORSO
I

Vasarnap j
fél 4, 6 este fél 9 órakor

• 3 órás műsor ’

I Vihar 

attika 
felett

Hatalmas dráma 
10 felv.

| Ezt követi:

A megtagadott
asszony

Egy fiatal milliomos
szerelmi regénye



4 BAJArBAQbKA 1*34. április 2.

Vff É 1® £ Szénkereskedelmi
V £ I fe tű Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
DunaEcavks falszigetelő

Ic'jr-s vagonban bármely állomásra és óunapailí rak
tárunkból minden mennyiségben 11 á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdedében 
kérje ajánlatunkat!

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

éves
< vágású

|2 száraz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 2

 éves szu^usnyár
fűz hasáb

akác .,
sdl ., 
kőris „
és gömb 
vegyes aprított
Ssetiiény tűzifa

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

HSázlwz ssállitva száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

&ast@bysz menetrend

Éjjeli 

sioliáhwt tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
mért. 30-től ágy. 6-ig 

Dr. MAKRÁT LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszer tár a.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

ooiioei
sajtóit koksz, tojás szén, 

dió síén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜHHÜT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Mohács Bácsalmás között.

2 4 <ni. Állomások ■ 1 -1
6'45 17 30: —: ind. Mohács dunapart érk , 6 10 16 50
7 00 17 45 6 Rika f m. 5 55 16 35j
710 17 55 10 Mohácsi iskola f. m. 5 45 16'30
7'20 18 05 14 Móriczpuszta f. m. 5'40 16 20'
7'35 18 20 19 Nagy baracskai rév (ál kelés) 5 20 16 00’
7 50 18'35 20 Nagybaracska piactér 5 15 15 55
7 55 18'40 23 Csál aljai vasul állomás 5 05,15'45
8 00 18'45 24 Csáttiija ItiSsségháza 1 5 00 15'40
815 32 Gara községháza 15'25
8'20: 33 Gara va-utállomás 15 20
8'30 37 Gara községhatór í. ni. 15 10
8'50 45. Bácsborsód (Polkák vendég’ő) 14 50
9 00 48 Bácsbokod vr sulállomás 14 40
9 05 49 Bácsbokod községháza 14 35
9 15 53 Bácsbokod községhalár f. m. 14'25
9'40 63 Bácsalmás Réfl vendéglő 1400
9'45. 65 é k. Bácsalmás vasútállomás in d. 12'50

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Sxujer János autóbusz vállalat
CSATALJA 70.A Máv. menetrend:

Érkezés H onnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 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 i

13 10
Budapest, Sárbogér 1. 

Bátaszék 10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

73 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 2i Bátasz.ék, Ujdombovár

tb 52 Pécs, Bálaszék. Baja 14 25 Hercegszántó

!8 03 Gara !4 29
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 48 Gara

78 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék, Sárbogárd. 

Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs, 

Bátaszék 18 50
Bálaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék. Ujdombovár. 

Budapest

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek és Goldbrger IctawnvoiBdAíéban Raia.


