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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Ausztria bevezette 
az általános katonakötele

zettséget.

dasági kibontakozás a Dunaállamok venné fel.
együttműködésével oldható meg. A Úgy látszik a császári címmel a 
beszélgetés során Ottó kijelentette, 1 „Gesaromt-Monarchie ra várnak, 
hogy ha esetleg viszatérne Auszlri- j Várhatnak.
ába, „Ausztria fejedelme" címet I —

A páriskörnyéki békékre a 
halálos döfést Ausztria adta le, 
amikor most behozta az álta
lános katonakötelezettséget.

Ettől a naptól kezdve nin
csen versaillesi, de különösen 
nincsen trianoni béke.

A párizskörnyéki békék, 
mint vizbeáztatott itatóspapír
rongyok, omlottak össze ; Ber
lin és Róma az állomásai an
nak az akciónak, amely most 
Bécsben érte el végső célpont
ját.

Ausztria — melynek kan
cellárja most ért haza Rómá
ból, bejelentette, hogy beve
zeti az általános katonaköte
lezettséget. Ausztriában tehát 
soroznak épen úgy, mint a 
világháború előtt ; Ausztria is 
visszanyerte teljes szuvereni
tását.

Azok a törekvések, amelyek 
a párizskörnyéki békékben 
kulmináltak s amelyeknek az 
volt a céljuk, hogy lefegyve
rezzék a legyőzött központi 
hatalmakat, teljesen dugába 
dőltek. A győző és legyőzött 
államok közötti egyenlőtlenség

„Rokonszenvezem Csehszlovákia népével 
mondotta Habsburg Ottó főherceg egy 

francia lapnak tett nyilatkozatában.
Feltűnő és meglepi nyilatkozat ai Excelsior 

munkatársa előtt.
Az Excelsior francia lap munka

társa beszélgetést folytatott Habs 
burg Odóval, aki nyilatkozatot tett 
a csehekről, az Anschluss kérdésé
ről, valamint az osztrák restauráci
óról.

A nyilatkozat mindeneseire élénk 
meglepetést keltett, a Habsburgok 
magyarországi hivei elölt pedig min
den bizonnyal kincs feltűnést fog 
kelteni.

— Természetes — mondta a nyi 
lalkozalban Ottó, hogy rokonaién 
vezem Csehszlovákia népével mert 
atyám szerette ezt a nemzetet. Mi 

megszűnt ; most elértük azt a 
lélektani pillanatot, amikor 
komolyan tárgyalhatnak a vi
lágháború hatalmai az 1914. 
évben megindult harc befeje
zéséről.

A világtörténelem filmje való
színűleg nem áll meg az oszt
rák eseménynél; talán nagyobb 
és jelentősebb jelenete követ
kezik nálunk.

A világháborút befejező bé
kéket tervező és szövegező 
gonosztevők müve összeomlott; 
most érkeztünk el az igazi 
békéhez, melyet csak Hitler 
és Mussolini szellemében le
het megvalósítani. Gömbös 
Gyula miniszterelnök és az 
osztrák kancellár Rómából jö
vet hozták magukkal azt a 
szellemet, mely végét jelenti 
a páriskörnyéki békék men
talitásának.

Az osztrák kormány lépése 
nyomán remélhetjük, hogy az 
újkori történelem eseményei 
gyorsabb tempót nyernek s 
közelebb érkeztünk álmaink 
álmához : a revízióhoz.

helyt lehetett alkotmányt adott Szent 
Vencel országának de a háború és 
a forradalom megakadályozta, hogy 
ez a cselekedete gyümölcsöt terem
jen.

Kijelentette Oltó, hogy Csehszlo 
vákia államféifiai tekintélyt és befo
lyást szerezlek országuknak, vele 
szemben azonban ellenséges érzü
lettel viseltetnek, de viszont nyílt 
ellenfelek.

— Az Ansch'uss — folytatta Ot
tó meggyőződésem szerint Csehszlo 
. ákiára nézve époly veszedelem 
mint Magyarországra nézve s a gaz

Négy bajai diplomás 
fel a városhoz

Régebbi terv, hogy a városházán 
a betöltésre váró tisztviselői állá 
sokra diplomás fiatalembereket vesz
nek fel. Az állások betöltése meg
történt. Az uj gyakornokok dr. 
Hertelendy István, dr. Jávor Mihály, 
dr. Mojzes János és Szalay József.

Hubayék zenedélutánján.
Liszt-ünnep a Hubay-palotában.

Március 16 ón hétfőn, három le 
velet hozott a posta.

„Hubay Jenő és neje tisztelettel 
meghívják március 25 én délutáni 
zenére. Kezdete pontosan fél 5 óra
kor. II. Margit rakpart 11. V. k "

„A magyar kulturális egyesületek 
országos szövetsége meghívja már
cius 25 én a Hubay palotában tar 
tandó ünnepi közgyűlésére. Kezdete 
pontosan 4 órakor

A „Konzerí" szívesen látja márc. 
26 án este 8 órakor Szigeti József
nek hegedüestélyén a Vigadóban.

Ez a hét is jól kezdődik, gon 
doltam. Persze rögtön készen vol
tam útitervemmel. Márc. 25 én a 
jelzett filléres vonattal felmegyek, 
résztveszek a közgyűlésen, utána 
a Hubayék Liszt ünnepén ; másnap 
lerob< zolom sok hivatalos teendőmet, 
majd résztveszek a Szigeti estén, 
utána 5 perc alatt elérem a magyar 
hajót és pompásan kialudva reggel 
7 órakor otthon vagyok.

De ember tervez . . .
Minden örömnek van ürömje is I
Miután a filléres elmaradt, kény

telen voltam már előző nap a kiál
lítás kedvezményes jegyével fel 
utazni, ami persze jóval drágább 
volt s hozzá alig kaptam éjjeli szál 
lást. 27-én pedig éppen háromne
gyed 10 óra volt, mikor Szigeti 
belekezdett Beethoven öröksrép G- 
dur szonátájába. Hogy azután meg 
feledkeztem a hajó indulásáról és 
lemaradtam, az magától értetődik. 
Igaz, hogy a Szigeti műsor másik 
felében és azt követő ráadásokban 
fejedelmi kárpótlást kaptam.

fiatalembert vettek 
gyakornoknak.
Az uj gyakornokok beosztását ille
tőleg döntés még nem történt, egyikük 
fogalmazási gyakornok, ismét egyi
kük számgyakornok lesz, kelten 
adóhivatali gyakornoki munkakört 
kapnak. Havi illetményük 80—100 
pengő között mozog.

De térjünk vissza a sorrendre.
Pontosan 4 óra előtt 5 perccel 

léptem be a Margit rakpart 11. sz. 
Hubay palota ajtaján. Ismerem a 
járást, hiszen évekkel ezelőtt már 
volt szerencsém egy Hubay zene
délutánon résztvenni. A falépcsőn 
felsietek a nagy zenetermen keresz
tül a közgyűlési terembe, ahol már 
gyülekeztek 40 társadalmi egyesü
let képviselői. Ady Lajos elnöki 
megnyitóját dr. Kuthy Sándor be
számolója követte, aki bejelentette, 
hogy a városkönyv-pályázat diját 
Dezső Kázmér (Nagykőrös) és Csuka 
Zoltán (Újvidék) nyerték, mig Oláh 
Ferenc (Szeged) dicséretben része
sült. A közgyűlés Hubay Jenőt tisz
teletbeli tagjává választotta, majd 
átvonult a nagy zeneterembe, ahol 
már előkelő, díszes közönség előtt 
Ady Lajos megemlékezett Liszt Fe
rencről és Hubay Jenőről.

Hogy e zenedélulánok mily nagy 
zenei és egyúttal társadalmi esemé
nyek, azt egyrészt a magas színvo
nalú műsor, másrészt a vendégek 
névsora mutatja. Ott voltak Horthy 
Miklós kormányzó ur öfőméltósága 
nejével az élén, József főherceg és 
Auguszta főhercegnő őfensége, Mag
dolna és Erzsébet főhercegnő, gróf 
Zichy Jánosné, Mackensen német 
követ és neje, gróf Révay Jánosné, 
dr. Hóman Bélininé, gróf Apponyi 
Albertné, Rohan Károly herceg és 
neje, gróf Zichy Rafaelné, báró 
Doblhoff Erich és neje, gróf Almássy 
Dénesné, báró Piret de Bihain, báró 
Vojnils Sándorné, gróf Széchenyi 
Dénes, gróf Zichy Ernő, dr. Puky
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Combinét-nadrágot 
Hálóinget

Endre és neje, Koznia Miklósné, 
Ravasz László és neje, Tasnády 
Nagy András, Márkus Emília, Sci“ 
tovsky Tibor, Ambrózy György, 
Ugrón Gábor és neje, Valkó Lajos- 
né, Vészi Józsefné, Vladár Ervinné, 
Kelemen Ferenc és neje, dr. Sebes
tyén Károly, Földváry Emma, Végh 
Gyula, dr. Voinovich Gáza, dr. 
Ádám Lajos, Vidovszky Bála, dr. 
Gárdony Pál és neje, dr. Mohácsi 
Jenő, dr. Nádor Henrik, dr. Bara- 
nyay Zoltán és neje, dr. Meszlényi 
Róbert, Zerkovitz Béla és neje, Já- 
nossy Gyűl-, Korniss Géza (Békés
csaba), dr. Vásáry István, dr. Kuthv 
Sándor, dr. Baranyi János (Debre 
cen), dr. Szohor Pál, dr. Spányi 
Géza (Nyíregyháza), dr. Varga László 
(Pápa), dr. Faluhelyi Ferenc (Pécs), 
dr. Emődy László (Sátoralja-Ujhely), 
dr. Krátky István (Nagykanizsa), dr. 
Bernhardt Sándor (Baja), dr. Kozma 
György (Hódmezővásárhely), Milie 
Géza, Say Géza (Győr), dr. Lukács 
Béla és neje, Kolier Ferenc és neje 
(Miskolc) és még sokan.

A ruganyos frissességgel mindenütt 
ott lévő házigazda a rádió által is 
közvetített zenedélutánt Liszt Ferenc 
emlékére rendezte, Liszt : „Angelus" 
vonósnégyesét Hubay Jenő, Zathu- 
reczky Ede, Nováki Miklós és Kér 
pely Jenő játszották ; Liszt : Conso- 
lationját és E-dur Polonaise-jét K. 
Kabos Ilona zongorázta, utána a 
14 éves Virovay Róbert Liszt: rap 
szódiáját hegedülte, majd Gyenge 
(Roselle) Anna, a Metropolitain- 
szinház művésznője Lisztdalokat 
énekelt, majd ismét Hubay Jenő a 
koronázási mise Offertorium hegedű 
szólóját tolmácsolta ; Luzzato Van
da olasz hegedümüvésznő két Liszt- 
Hubay müvet játszott; a zongora 
kíséretet Farnady Edit és dr. Herz. 
Ottó végezték. — A hallgatóság 
lelkes ünneplésben részesítette a 
szereplőket, különösen a két csoda
gyereket: Virovayt és Luzzatót.

A hangversenyt tea követte, ami
kor — különösen az először jelen 
lévők — gyönyörködtek a m nden 
egyes teremben szemlélhető mesés 
értékű képekben, műkincsekben stb.

Én a közgyűlési terem egy ké
nyelmes sarkában elhelyezkedve 
szemléltem e fényes ragyogást s

önkénytelenül behunytam a szemem 
s ekkor nem tudom, hogyan — 
élénken visszaemlékeztem azokra az 
arany mondatokra, amelyekkel évek
kel előtt körünk diszelnöke : Saád 
Henrik zirci alperjel jellemezte Hu 
bay Jenőt, a zene magyar fejedel
mét : ,,Hubay ami egyetlenünk 1
Mienk a lelke, mienk a hegedűje; 
mienk a művészete, mienk a tudo
mánya, mienk az élete s ami belőle 
a világé, az fajunknak Hubay sze
rezte becsülete. Az ő nevét nem 
villámok oszlopa hasította a kerek 
ég boltjára, szelíd vonalakkal raj
zolta őmaga s a hála fényében fü- 
rösztik azok, akik a világ minden

Ma volt a városnál a közigazgatási 
bizottság ülése.

Baja város közigazgatási bizottsága 
ma délelőtt 11 órakor tartotta ülé
sét, melyen az ügyosztály vezetők 
ismertették szokásos havi jelentései 
két. Dr. Puskás Dezső h. polgár
mester a közigazgatás elmúlt hónap
járól adott ismertetést.

A város elsőfokú iparhatósága ki
adott az elmúlt hónapban 16 ipar

Későbbre halasztotta a Bajai Daloskor 
husvétra tervezett hangversenyét.

Husvétra a Mansz készül nagyobbszabásu nyilvános 
szereplésre.

A Bajai Daloskor decemberi nagy
sikerű hangversenye után újabb 
szereplésre készült. Hírül adtuk, 
hogy a dalárda vezetősége egy áp
rilisi, vagyis husvét másodnapján 
aktuális nagyszabású hangverseny 
rendezését tervezte.

A hangversenyre már minden 
előkészületet megtettek és már úgy
szólván az egész programját végle- 
gezték. Ez a program szép és szí
nes és bizonyosan nemes műélve
zetet szerzett volna a városi dal 
kultúrál szívesen támogató közön
ségnek.

Most úgy értesülünk, a Dtloskör 
elhalasztotta a húsvéti hangversenyt, 
mert ebben az időben a Mansz.nak 
lesz, egy nagyobbszabásu nyilvános 

tájáról elzarándokolnak magyar föld 
re, a magyar naphoz s ennek a 
lángjától gyuladt lobogó fáklyával 
járják a világot. Mestere ő az al
kotásnak, fejedelmi ura a hegedű
nek, felkentje, méltóságteljes szol
gája a szent művészetnek, ki, akár 
alkot, akár előad, akár tanít, min
dig tudja, mit akar ura s mindig 
ugv tudja, ahogy ura akarja.

Hubay a hegedű Liszt Fereuc e 1 
És ezért jellemezte oly meleg áhitat 
a Hubay Liszt ünnepel, mely éle
temnek legszebb emlékei közé fog 
tartozni.

Karit Emil.

igazolványt, 1 iparengedélyt, 58 
gyáii munkakönyvét, 6 munkás 
igazolványt, 2 gazdasági cselédköny
vet. A községi bíróság 40 ügyben 
tárgyalt. Kihágási ügyet miatt eli
téltek 91 embert, a felmentettek 
száma 11. Büntető paranccsal 54 
ügyet intéztek.

szereplése és a Bajai Daloskor nem 
akarja keresztezni az előadás si
kerét.

Valószinü, hogy ez a hangverseny 
már csak májusban lesz megtart
ható, sőt olyan kombinációk is van
nak, hogy a Daloskor szereplése 
junius elejére marad.

— Altiszti kinevezések ■ vá 
romái. Szántó Ferenc és Dornis 
József igazolványos katonai altisz
teket a városhoz kisegítő szolgákká 
nevezték ki. Kungl Antal hadirok
kant magasabb illetményekkel járó 
vámosi beosztást kapott « bokodi 
úti vámnál megjelölt szolgálati hely- 
lyel.

Husvét után elkészül 
a kamarásdunai vas
beton hid aszfaltpá

lyája.
A kamarásdunai vasbeton hid épí

tése már nemsokára befejezést nyer. 
A betonvédő réteg szigetelését ma 
kezdették meg, amivel rövidesen el
készülnek. A hid aszfaltpályájának 
munkálatait közvetlenül husvét után 
kezdik el, a partbiztositás és a fel
járók rendezése szintén husvét után
ra marad.

Husvét másodnapján lesz a 
Manci leányifjulágának nagy
szabású estélye a Nemzeti

ben.
A Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetségének bajai csoportja nagy- 
| szabású műsoros előadásra készül.

A Mansz estély április 12-én a 
Nemzetiben lesz. Az előkészületek 

j és a rendezőgárda ügybuzgalma azt 
' ígéri, hogy a Mansz leányifjuságá- 

nak ez az előadása igen nivós lesz, 
1 egészben véve az estély a legsike- 
1 rültebb összejövetelek közé fog 
! tartozni. Az estély este 8 órai kez- 
, dettel a Nemzetiben lesz tánomulat- 
I sággal egybekötve.

Budapest—mohácsi 
személyhajójáratok 

megindítása.
Az. Első Dunagőzhajózási 

Társaság közli, hogy a Buda
pest—Mohács közötti helyi- 
hajójáratokat első menettel 
Budapestről Mohácsra április 
5-én, vasárnap, — elő menet
tel Mohácsról Budapestre áp
rilis 6-án, hétfőn az egyidejű
leg kiadott menetrend szerint 
indítja meg. A helyi hajó Bu- 
peströl Bajára vasárnap kivé
telével naponként 21'05 óra
kor. vasárnap azonban már 
17'05 órakor érkezik meg, il
letve indul tovább Mohács 
felé. Bajáról Budapestre a he
lyi hajó naponként, tehát va- 
sásnap is 10 55 órakor indul.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket-, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosén jéré férfi ét nöl karérik 2 évi jétéllissal niér 6 pengéiéi,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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délután az istentisztelet egynegyed
7.kor kezdődik.

— Áthelyezőt szimvavtzégl 
tlsztvlseltk. Hoós Ernő vármegyei 
számtisztet május 1 vei, hasonló 
minősítésben Szekszárdra helyezték 
ál. Tóth Ernő számvevőségi ellenőrt 
július 1 vei szintén eddigi beosztá
sában Kaposvárra helyezték. Mind
ketten derék törekvő tisztviselők vol
tak, akiket bajai társadalmi életben 
is jól ismerlek és kedvellek.

-- Hivatalos Órák a pénzügy
nél. A bajai pénzügyigazgatóságon 
április 1-vel a hivatalos órák nem 
délelőtt 8—2 óráig, hanem réggel 
7 órától délután 1 óráig tartanak.

— Gyomorbajos embereknek 
nogy megkönnyebbülést okoz, ha 
félórával étkezés előtt három négy 
evőkanálnyi természetes 
,,Ferenc József" keserüvizet vesz
nek be.

— Április 17-én lesz a Feren
ciek templomában Antos Kálmán 
orgonahangversenye. Április 17 én 
az ország egyik legnagyobb orgona 
nüivésze Antos Kálmán a szegedi 
Fogadalmi-templom karnagya hang
versenyez Baján. A művészi hang 
verseny a ferenciek templomában 
lesz, délután 6 órakor. A kiváló 
magyar orgonista nívós műsorral 
lép fel és a közönség érdeklődését

URÁNIA
Szerda—csütörtök

Golgota
A történelem leg- 
csodásabb miszté

riuma

Az örök fájdalom 
filmje

Főszerepben:

Harry Baur
3000 szereplő

Híradó 

mindenképpen megérdemli. A hang 
verseny másik szenzációja az. állami 
tanítóképző nagyszerű férfikórusá
nak közreműködése. Az intézet 
Herr György zeneművész a tanító- ■ 
képző intézet tanárának szakava- ■ 
tolt vezetésével énekel.

A jólékonycélu hangverseny dél
után 6 órakor kezdődik és jöve
delmét a templom 14.ooo pengős 
orgonájának költségeire fordítják. 
A jegyek ára 1 pengő. A jegyáru
sítást a ferenerendi plébánia hiva
talban, az. Uj Éleiben és a Cser
mák és Schwéger könyvkereskedés 
ben már megkezdették.

— Itthon van dr. Bernhart Sán
dor főügyész. Dr Bernhart Sándor 
Baja város lisztiföűgyésze, aki Bu
dapesten a közigazgátási továbbkép
ző tanfolyamon a várost képviselte, 
hazaérkezett és hivatalát ma átvette.

— Dvnaszekcsö közelében egy 
halakkal telt bárkát fogtak ki. 
A dunaszekcsői csendőrörsparancs 
nokság közli, hogy a község alatt a 
Dunáb 1 egy halakkal leli bárkát 
fogtak ki. A bárkái igazolt tulajdo
nosa az őrsparancsnokságnál átve
heti.

— A Baja Bácskai Közművelő
dési Egyesület április hó 8-án, szer
dán este 9 órakor a Nemzeti kávé
ház nagytermében rendkívüli köz
gyűlést tart. Tárgy: Tisztikar kie
gészítés. Határozatképtelenség ese
tén közgyűlést ugyanott, ugyanazon 
tárgysorozattal 15 én este 9 órakor 
tartjuk meg, amikor a közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet 
nélkül határozatképes lesz.

— Nagyarányú húsvéti hajóki
rándulást terveznek Budapestre 
a hajosvállalatok. A budapest-mo
hácsi vonalon fennálló hétvégi (wee- 
kend( hajójegyek általában vasárna
pokra, ünnepekre és kellős ünne
pekre érvényesek oly módon, hogy 
az odautazás szombaton (ünnepe 
lőlli napon) kezdendő meg, a visz- 
szautazás pedig hétfőn (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 (nagycsütörtök) 
és legkésőbbi visszaérkezés április 
14-én (kedd) történhet. A jegyek 
ára Baja Budapest (oda vissza) I. 
oszt. 9 P. és II. oszt. 6 Pengő.

SZÍNHÁZ.

Dorner Aurélnével a 
főszerepben kéről szinre 

szombaton a Rip van Winkle 
vigopera.

Károlyi János színtársulatának 
eddigi sikersorozatára minden bi
zonnyal a szombat esti előadás 
fogja feltenni a koronái, amikor 
Planquetle: Rip van Winkle című 
vigoperájának főszerepében a váro
sunkban kiváló énehhangjáról jól 
ismert operaénekesnő, a Liszt Fe
renc Kör énektanárnője, Dorner Au

1 élné Mátrai Gréle lép színpadra. 
A főszereplő művésznő személye, 

j aki a bécsi sziniakadémia operatan
szakán képezte ki kristálytiszta, lá
gyancsengő hangját és mellette a 
színtársulat legjobb erői, élükön 
Károlyi János igazgatóval a férfi
főszerepben, egy kimagasló sikerű 
estet biztosítanak városunk zeneked 
velő közönségének, amely a ritka 
alkalommal élve bizonyára teljesen 
meg fogja tölteni a Központi Szín
ház nézőterét. A jelek legalábbis er
re engednek következtetni mert az 
érdeklődés oly páratlanul nagy, 
hogy a jobb helyek mát most a 
legnagyobb részben le vannak fog
lalva.

Érdeklődéssel tekintünk a szom
bat esti előadás elé és biztosan 
tudjuk, hogy a nagy várakozás után 
egy forró sikerű est emlékével le
szünk gazdagabbak.

— Asztma és szívbetegség, 
mell- és tüdőbaj, görvély- és angol
kór, a bőr megbetegedései és fut un- 
kulózis eseteiben a mindig kellemes 
hatású természetes ,,Ferenc JÓZSSf" 
keseriiviz az emésztőcsatornát ala
posan kitisztítja s a gyomor és be
lek működését kitisztítja s a gyo
mor és belek működését kitünően 
szabályozza.

SPORT.
Folyó hó április 5-iki 

BSE—BTSE bajnoki mérköíés.
A Bajai Turul S. E. intézösége 

tisztelettel ér lesi a n. é. közönséget, 
hogy a vasárnapi derbit a Magyar 
— Osztrák mérkőzésre való tekintet
tel 3 órakor kezdi Annak dacara, 
hogy a mérkőzés igy 4 30 kor be 
fejezést nyer, a 4'45 petekor kezdő
dő rádió leadást a sportpályáról 
közvetíteni fogja, hogy ezzel is mó
dot nyújtson a rádióval nem ren
delkező sporlbaráioknak a mérkőzés 
meghallgatására.

Laptulajdonos :
Dr. KHÉXV UK H.

Keresek a belvárosban
2 szobás összkomfortos 

lakást. Cim a kiadóban.

uzletátheiyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-féle helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.

14.466’2jau. 936.

Hirdetmény.
Baja thj város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adóit bútorok, képek, köny
vek, rádiók, redikíil, falfeslőminta- 
lupok, sablonok, söiaparáf, szűcs
varrógép, baiomfikelletőgép, festék
áruk, autók, boroshordók slb zá
logtárgyak 1936. április hó 4 én d. e. 
9—11 óráig szabadkézből fognak 
értékesíttetni. A venni szándékozók 
jelentkezzenek a városi adóhivatal 
24. számú helyiségében az eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi április hó 4 
napján d. e. 9 óráig írásban vagy 
szóban meglehetik.

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

háromszobás lakást
keresek mellékhelyiségekkel.

Cím a kiadóban !

Csemege
szőlő vessző:
musc. Hamburg, musc. 
Mathiasz Jánosáé, Er
zsébet királyné emléke, 
Szőlőskertek királynője, 
Csabagyöngye slbeladó. 
Cim a kiadóban.

[cffso
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Vasárnap
fel 4, 6 este fél 9 órakor

3 órás műsor

Vihar 
afrika 
felett

5 Hatalmas dráma
1 10 felv. *

Ezt követi:

A megtagadott 
asszony

Egy fiatal milliomos I 
| szerelmi regénye

Híradó 3
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Baiai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: S2.

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics köpor falszigeteiő 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

y 2

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

eves 
vágású

b száraz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
Fér£i szabónál 

(Sugovicapart).

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

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

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

Wiesel Sándor és Fia
falermelők és tűzifanagykereskedők

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

Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 3O-töl ápr. 6-ig

Dr. MAKRA*  LÁSZLÓ 
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskarnüvesr.él vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI 
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Autóbusz menetrend
Mohács-Bácsalmás között.

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,

2 4; un. ; Állomások 1 3

6*45'17  30 | —: ir d. Mohács dunapart ér k-A 610 16 50
7 00:17 45 6 Rika f. m. 5 55 16 35
7-10:17 55; 10 Mohácsi iskola f. m. 5 45 16 30
7'20; 18 05 14; Móriczpuszla f. m. 5‘40 16’20
7-3518 20: 19; Nagybaracskai rév (átkelés) 5 20 16 00
7 50 18 35 20; Nagybaracska piactér 5 15 1555
7 55 18 40 23 Csátaljai vasútállomás 5 05,15-45
8 00 18 45 V 24' Csátafja községháza 1 5 00 15 40
8-15 32 Gara községháza 15 25
8-20; 33 Gara vasútállomás 15 20
8-3o: 37. Gara községhalár f. m. 15 10
8-50, 45 Bácsborsód (Pollák vendéglő) 14 50
9 00 481 Bácsbokod vasútállomás 14 40
905: 49 Bácsbokod községháza 14 35
9 15: 53 Bácsbokod községhalár f. m. 14 25
9 40; 63 Bácsalmás Réfl vendéglő 14 00
9-45 • 65 érk. Bácsalmás vasútállomás ind. 12 50

de esetlegesA
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

A Máv. menetrend:
Érkezés H onnan?óra porc

7 09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 10
Budapest. Sárbogér 1. 

Bálaszék

13 48
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás

14 20 Uidombovár

16 52 Pécs, Bálaszék, Baja

/8 03 Gara

/8 27 Hercegszántó

IS 30 Bpesl, Kiskunhalas

19 58
Uidombová . Pécs.

Bát iszék

21 25
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csilcéria

22 58 Bpest, Sáibogárd

Indulás Hová?óra perc

4 40 Hercegszántó

5 79 Gara

5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

5 31
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

9 50 Baja, Bálaszék, Pécs

14 21 Bátaszék, Ujdombovár

14 25 Hercegszántó

14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

14 48 Gara

15 55
Bálaszék, Sárbogárd, 

Budapest

18 50
Bálaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

22 01 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

Bakanek * Goldberger 
könyvnyomdáia 

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Rakanek és Goldb rger könyvnyomdáiéban Baj*.


