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ELŐFIZETÉSI ARAK:

$ Hépszövetség a magyar 
pénzügyekről.

A Nemzetek Szövetségének pénz
ügyi bizottsága Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszter meghallgatá
sa és a Tyler jelentés alapos 
áttanulmányozása után megszöve
gezte és a tanács elé terjesztéssel 
egyidejűleg közzétette Magyarország 
pénzügyi helyzetére vonatkozó jelen
tését. Ez a jelentés természetesen 
még mindig nem adhatja a magyar 
gazdasági helyzetnek azt a teljesen 
kiegyensúlyozott képét, amely felé 
mi törekszünk, de a beteg trianoni 
kis ország gyógyulási folyamatának 
nagyon örvendetes és komoly bi
zonyságát szolgáltatja. Mindenek 
előtt igazolása a magyar kormány 
helyes irányú és céltudatos pénzügyi 
politikájának, amely bölcs mértéket 
tud és akar tartani a takarékosság 
terén épp úgy, mint a további gyó
gyulás alapfeltételeit biztositó beru
házások összegének megállapításánál.

Megállapítja a jelentés, hogy az 
állami bevételek emelkedése követ 
keztében az ország pénzügyi egyen
lege bizonyos mértékben javult. 
Amikor ezt teszi hangsúlyozza a 
költségvetési egyensúly felé való tö 
rekvés szükségességét, de nem emeli 
ki bizonyára azért mert természe
tesnek tartja a kiadások 3.3 száza
lékos emelkedését, szemben a be
vételek 6.8 százalékos emelkedésé
vel. Vagyis önmagától értetendő 
fináncpolitikai alapelvnek minősíti a 
kormánynak a költségvetésből is ki
tűnő azt a gazdálkodási rendszerét, 
hogy a bevételi többlet egy részét 
olyan jövedelmező befektetésekre 
kell fordítani, amelyek az államház
tartás további gyógyulási folyamatát 
biztosítják.

Annál megokoitabb a magyar 
kormánynak ez a gazdálkodási rend
szere, mert az állam pénztári hely
zete a népszövetségi pénzügyi bi
zottság megállapítása szerint is jobb, 
mint egy évvel ezelőtt, aminek bi
zonysága az is, hogy a folyó költ
ségvetési esztendőben nem volt ál
lami kölcsönfelvétel a belső piacon. 
Volt ellenben gyümölcsöző és hasz
nos beruházást jelentő közmunka, 
amelynek céljaira a Külföldi Hitelek 
Pénztára a nem transzferált külföldi 
kölcsön8zolgálat fejében letett pen
gőkből nyújtott 33.5 millió előleget.

Kiemeli a népszövetségi szakbi

zottság jelentése, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank által végrehajtott de
vizapolitikai egyszerűsítés eredmé- 
nyeképen is emelkedett devizabevé
teleink abszolút összege és pedig 
annak ellenére, hogy 1935 ben gyen
ge volt a termés és Magyarország 
tekintélyes mennyiségű tengeri be
hozatalára kényszerült, amelynek 
egy részét devizával kellett fizetnie. 
Nem mondja ugyan a száraz ténye
ket kommentár nélkül felsoroló je
lentés, hogy ebben örvendetesen fel
lendült ipari exportunknak is része 
van, de tárgyilagosan megállapítja 
ezt a tényt. Megmondja, hogy az 
üzleti tevékenységben némi javulás 
volt és az ipari termelés növeke
dett, mig a belső fogyasztás csak 
kevés változást mutat. Kétségtelen 
tehát, hogy ez a termelési többlet 
idegen piacokon keresett és talált 
is elhelyezést. Innen van az, hogy 
devizabevételeink növeked ek. De 
megmagyarázza ezt a tényt a pénz
ügyi bizottsági jelentésnek két mon
data is, amelyek szerint Magyaror
szágon a készáruk importja csök
kent, mig a nyersanyagoké emelke
dett és emelkedő tendenciát mutat 
a külkereskedelem értéke is, bár 
ebben a magasabb áraknak is ré
szük van.

Igazolja a jelentés azt is, hogy 
Magyarország ma is a jó adósok 
kategóriájába tartozik, megállapít
ván, hogy a Nemzeti Bank a meg
felelő fizetési eszközökben rendsze
resen átutalja Londonba a népszö
vetségi kölcsönbizottság múlt évi 
programjának végrehajtásaképp az 
1924. évi újjáépítési kölcsön szolgá
latát.

Különösen kiemeli a jelentés a 
hazai földhitelintézetek fúzióját és 
azt mondja, hogy a bizottság öröm
mel üdvözli ezt az előrehaladást a 
magvar pénzügyi szervezet raciona
lizálásában és reméli, hogy ebben 
az irányban további lépések lesznek 
lehetségesek. Félre nem érthető el
ismerést tartalmaz ez a megállapítás 
a magyar kormány pénzügyi és gaz
dasági politikájával szemben. Azt 
jelenti, hogy Magyarország hitelezői 
komoly és eredményes törekvéseket 
észlelnek, amelyek a mi pénzügyi 
egyensúlyunk megteremtésére irá
nyulnak

Joggal hihetjük mindezek után, 
hogy ha Európa nagyhatalmai a leg
utóbb lezajlott világpolitikai esemé
nyek kényszere következtében is 
leülnek a zöldasztalhoz a háború

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
országgyűlési képviselő 

kerületében.
A Nemzeti Egység jánoshalmai 

szervezetének nagy választmánya 
szombaton, május hó 9 én ülést 
tartott, melyen megjelent dr. Mar
schall Ferenc államtitkár országgyű
lési képviselő is.

Alraásy Imre elnök meleg Szávák
kal köszöntötte dr. Marschall Ferenc 
orszsággyülési képviselő, államtitkárt 
s a kíséretében megjelent vendége
ket. Szervezeti kérdések ismertetése 
után megemlékezett Almásy Imre 
a Jánoshalmán lejátszódott kaszás
keresztes eseményekről s elismeré
sét fejezte ki a kormány iránt, mely 
a közrendet veszélyeztető törekvé 
seket erélyes kézzel csirájukban el
fojtotta.

Böszörményi protekciót kér.
Mint komikumot elmesélte Almásy 

Imre elnök, hogy Böszörményi ka
száskeresztes vezér a fogdába ma
gához kérette őt s azon Ígéret mel
lett, hogy a mozgalmat leszereli, 
dr. Marschall Ferenc államtitkár 
protekcióját kérte a maga számára.

Almásy Imre természetesen min
den közbenjárást megtagadott.

Elismerés Kozma Miklós 
belOgyminiszternok.

Egyben a község és környéke 
rendjének és nyugalmának biztosí
tása körül szerzett érdemeinek elis
meréséül indítványozta, hogy a bel
ügyminiszterhez a következő távirat 
küldessék; „A Nemzeti Egység já
noshalmai szervezetének nagy választ
mánya a Belügyminiszter úr öoagy- 
méltóságának azért a nemes csele
kedetéért, mellyel a földalatti szer
vezetek működését elfojtotta és 
erélyes kézzel Jánoshalmán és a 
veszélyeztetett községekben rendet 
teremtett, hálás szívvel köszönetét 
mond."

A választmány nagy lelkesedéssel 
fogadta el az indítványt és hossza
san tüntetett Kozma Miklós belügy
miniszter mellett. 

függő kérdéseinek likvidálása céljá
ból az ott hozandó megállapodások 
eredményeként a magyar költségve
tési egyensúlyt is megteremtettük.

Bernáth Zoltán községi 
vezetőtitkár jelentése. Az 
országzászló ügye.

Bernáth Zoltán községi vezető tit
kár ismertette az országzászló fel
állításának ügyét. Az emlékmű, 
melyet a párt kezdeményezésére 
Jánoshalma polgársága közadako
zásból és több ezer kocsi föld ön
kéntes összehordásával állította fel, 
túlnyomó részben készen áll, úgy 
hogy az ünnepélyes felszentelés napja 
is kitűzhető. A választmány junius 
7-ét jelölte ki a leleplezés napjául.

A jánoshalmai országzászló az 
egység és összefogás gondolatának 
minden időkre emlékezetes emlék
műve leend.

Helyi problémák. 13250 
pengőt a dzsidapusztai ut 
érdekeltjei önként adtak 
össze.

Majd a helyi problémákra hívta 
fel Bernáth Zoltán dr. Marschall 
Ferenc államtitkár figyelmét a köz
ségi polgári iskola, hütőház, az il- 
lancsi ut felépítéséhez kérte támoga
tását. Különösen az ut építéséhez 
kérte támogatását. Különösen az ut 
építése a fontos ; az érdekeltek ma
guk összeadták az útépítés egy har
madának költségeit ; kéri, hogy a 
megye és az állam utalja ki a még 
szükséges két-harmad részt.

Majd felolvasta a múlt választ
mányi ülésből Gömbös Gyula mi
niszterelnökhöz a sikeres római ut 
alkalmából küldött üdvözlő táviratra 
érkezett köszönő választ.

Dr. Marschall Ferenc ál
lamtitkár, őrsi, gyűl kép
viselő felszólalása.

Dr. Marshall Ferenc államtitkár 
köszönetét fejezte ki a választmány 
tagjai iránt, akik a nagy munkaidő 
dacára feeyelmezetten és lelkes kö
telességtudással teljes számban meg
jelentek.
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Kalapot 
Inget TAVASZRA Harisnyát 

Retikült
Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot

Keztyüt REINHARDT 
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Hálóinget

A polgári iskola Úgy a.
A felmerült helyi kérdésekkel 

kapcsolatban jelentheti, hogy Hóinan 
Bálint kultuszminiszter kilátásba he
lyezte a polgári iskola megépítését 
akként, hogy a szükséges összeget 
két évi részletben utalja ki. Ezzel 
megfog szűnni a polgári iskola szé 
gyenteljes elhelyezése.

Gyümölcstároló építése.
Hogy a rendkívül fontos gyümölcs

tároló ügye megoldást nem nyert, 
az a régi ellenzéki többségű kép
viselőtestület hibájául róható fel, 
mert az minden áldozattól elzárkó
zott. Kéri, hogy az uj képviselőtes
tület némi áldozatkészséget tanúsít
son s akkor hamarosan kedvező 
megoldást lehet elérni.

Ai illancsi ut.
Az illancsi ut szívügye s azon 

lesz, hogy a vármegye más szociális 
szempontból kevésbbé fontos ut he
lyett elsősorban ezt az utat épít
tesse meg.

A Dzsida-Szenlkatai útról Boro- 
tán nyilatkozik majd.

A kulturház.
A Gyümölcstermelő Egylet azon 

kérelmét, hogy Jánoshalmán kultur
ház építtessék, ahol a kuliurát és 
közérdeket szolgáló intézmények el 
helyezést találjanak, a legmelegeb
ben támogatni fogja. Volt idő, ami
kor a község némi áldozatkészsége 
mellett tálcán hozhatta volna; re
méli, hogy a Nemzeti Egység gon
dolatában megerősödött uj elöljáró
ság bizonyos áldozatkészséget fog 
tanúsítani s akkor nyugodt lélekkel 
mehet a miniszter elé.

A Nemzeti Egység megte*  
remtése — a nemzeti élet 
programja.

Negyedik éve hirdeti a Vezérrel 
együtt az egység és összefogás meg
teremtésének szükségességét. Erre 
rájöttek már a külföldön is. Edén 
angol külügyminiszter, de a vezető 
francia államférfiak is sürgetik pár
toskodás helyett az oltani Nemzeti 
Egység megteremtésének szükséges
ségét. A franciákat erre az uj vá
lasztás eredménye is figyelmezteti, 
mely a kommunizmus rendkívüli 
megerősödésének bizonyítéka.

Nálunk is vannak még mozgal
mak, melyek tulajdonképen csak 
fedőszerkezetek, melyek alatt bolse
vista törekvések lappanganak. Vo
natkoznak ezek a megjegyzések az 
újabban felburjánzó szekták nagy 
részére is. Mindezeket erélyes kéz
zel el kell nyomni.

Az ifjúsági csoport munkája.
Örömmel üdvözli az ifjúsági cso

portok megszervezését. Fontos, hogy 
az ifjúság avatatlan kezekbe ne ke
rüljön.

Az ifjúságot tisztességes, vallásos, 
a közérdek és a nemzeti gondolat 
iránt érzékkel biró emberekké kell 
nevelni. A szülők, tanítók munkáját 
ki kell egészíteni a társadalom mun
káiénak. A magyar jövőt magunk
nak kell megteremteni s erre a fel
adatra elő kell Széchényi és Kos
suth Lajos szellemében a magyar 
ifjúságot készíteni.

A nagy lelkesedéssel fogadott be 
széd után a választmányi tagok kö
zül többen felszólallak s különösen 
azt az óhajukat fejezték ki, hogy 
Gömbös Gyula miniszterelnök, a 
Nemzeti Egység Vezére rádió utján 
sűrűbben szóljon a nemzethez s te
gye lehetővé, hogy ez a rádió szó
zat nyilvános tereken mindenfelé 
hallható legyen.

Dr. Knézy Lehel vármegyei párt
titkár a nemzeti öncéluság lényegé
ről, annak erkölcsi, politikai és gaz
dasági jelentőségéről, vonatkozásai
ról szólt. A uemzeti öncéluság gon
dolatának velejárói, az egymásra 
utaltság érzése és a sorsközösség 

j tudata.
Ezeket az erkölcsi és szellemi ér

tékeket korszellemmé fejleszteni, a 
hétköznapi élet uralkodó energiává 
tenni a Nemzeti Munkaterv legfőbb 
célkitűzése.

Dr. Marchall Ferenc államtitkár 
évtizedes közéleti munkájának min 
den részlete, tudatos szolgálata a 

I nemzeti öncéluság gondolatának, 
melynek gyakorlati eredményeit köz
vetlenül a jánoshalmai választóke
rület polgársága élvezi leginkább.

Ennek az eszmének a szolgálatá
ban állt akkor is, amikor a Károlyi 
kormány helyben tipegő politikájá
nak erős kritikájának erős kritiká

jával kormányválságot idézett elő s 
lehetővé tette a Gömbös kormány 
megalakulását. Ez a kormány alkot
ta meg a védettségről szóló törvényt, 
mellyel meg tudta akadályozni az

A francia szocialista kormány 
nem fogja devalválni a frankot.
A francia szocialista-párt 

nemzeti tanácsának ülésen León 
Blum miniszterelnök kijelen
tette, hogy a párt mindig el
lene volt a pénz átértékelé
sének és ezentúl is ellene lesz. 
Híve annak, hogy a kommu
nistapárt is helyet kapjon a 
kormányban és osztozzék a 
kormányzásért való felelősség
ben. A miniszterelnök beszéde 
után Faure a párt főtitkára 
beszélt. Hangsúlyozta, hogy a 
párt nem hátrál meg a kor-

Gróf Teleki János 
Baja idegenforgalmáról.

Gróf Teleki János a nagy
baracskai kerület országyülési 
képviselője, a Mateosz vezér
igazgatója a Függetlenség va
sárnapi számában a Nemzet
közi Vásárral kapcsolatban 
nagy feltűnést keltő cikket írt 
az idegenforgalomról, amely
ben a kérdés országos jelen
tőségét hangsúlyozta. E cikk
ben Baja városával is foglal
kozik s ennek vonatkozó ré
szét közérdekű voltánál fogva 
egész terjedelmében közlünk.

„Hogy kerületem körzeté
ből, a Bácskából vegyem a 
példát, Baja városa predeszti
nálva van arra, — a maga 
természeti szépségeinél, stran
dolási, fürdési, horgászási, va
dászati és a vízi sport minden 
ágát felölelő lehetőségeinél, 
továbbá lakosságának és a 
város vezetőségének magyaros 
vendégszeretettől áthatott gon
dolkozásmódjánál fogva, to- 

| vábbá a megélhetés feltétlen 

| ingatlanok teljes elértéktelenedését, 
sőt alapját vetette meg az ingatlan 
árak mai emelkedésének s ezzel 
egyebek között az általános gazda
sági helyzet javulásának.

mányzás nehézségei elöl. A 
szocialista párt minden körül
mények között is elfogadja a 
kormányzás felelősségét, akár 
megosztva más pártokkal, akár 
egyedül. A párt olyan kor
mányprogramot követ, amely
nek alapján a nép a képvise
lőket megválasztotta. A kor
mány bizottságot jelöl ki, amely 
megszövegezi a párt határoza
tait és a vezetők csak enge
delmeskedni fognak. (?) 

olcsóbbságánál és lakásviszo
nyai miatt is, — hogy éven
ként 2—3000 általam említett 
társadalmi osztályból adódó 
nyaralót magába fogadjon. 
Mégis azt látom, hogy mind
ezen adottságok ellenére is 
alig néhány idegen veszi igény
be ezeket a kiváló lehetősé
geket. A közlekedési vállala
tokra hárulna az a feladat, 
hogv ezt a törekvést a maguk 
tarifapolitikájával megfelelően 
alátámasszák, mert nemcsak 
Baja városa az, amely ebből 
a szempontból figyelembe jö
het, hanem a kimondott és 
közismert fürdőhelyeken kívül 
egész sora van a városoknak, 
amelyek hasonló célokra leg
teljesebb mértékben alkalma
sak lennének. Az érdekelt vá
rosokkal és közlekedési esz
közök vezetőségével együtte
sen kellene megállapítani ezt 
a programmot és felállítani a 
célkitűzéseket és meg vagyok

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet klrátrné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan {áré férfi és nfii karúrák 2 évi létálléssal már 6 pengőtől,

és brílliánskö veket a legmagasabb áron veszek.
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róla győződve, hogy kellő sze
retettel és áldozatkészséggel 
hatalmas eredményeket lehet
ne elérni.

Május 24-én lesz az 
ünnepélyes vitézi 

avatás.
A Kormányzó Ür Öfömél- 

tósága — mint a vitézek Fő
kapitánya — május 24-én, va
sárnap délett 9 órakor a Mar
gitszigeten ünnepélyesen vitéz
zé avatja a sorrakerülő váro
mányosokat.

Az Országos Vitézi Szék az 
összes vitézeket és ezúton 
általuk a magyar társadalmat 
az ünnepélyes avatásra meg
hívja. Külön meghívókat nem 
küld.

A nagyközönség csak „be
lépőjegy*'-  gyei vehet részt az 
ünnepélyen, melyhez a „Sor
rendiét is ki kell váltani 1 
P árban.

Kaphatók a Vármegyei Vi
tézi Székkapitányságnál. (Pos
taépület.)

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

URÁNIA CORSO
Május hó 9-19-11. Szombaton

Három árát mOror! Vasárnap

Eszményi
Budapesttel egyidőben

férj Hercegnő
Főszerepben: házassága

Brigette Helm, 
Kari Ludwig Diehl 
Georg Alexander

Gyönyörű filmoperett 
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

Ezenkívül: A legbájásabb magyar film

Anny Ondra
ezidei első filmje

Édes

Nagytaka- mostoha
ritás A könny és mosoly 

filmje 10 felvonásban.

Sioliomoi «lg|áták 10 fel*.
Híradó.

Niradó.

Hathónapi börtönbüntetést kapott a rémi 
cselédlány, aki Baján megfojtotta újszülött 

csecsemőjét.
A bajai törvényszék dr. Linzer

tanácsa ma délelőtt tárgyalta Hódos 
Julianna 21 éves rémi születésű 
cselédleány bűnügyét, akit az ügyész
ség azzal vádolt, hogy megfojtotta 
újszülött gyermekét. Hódos Julianna 
a vád szerint ez év márciusában 
egy bajai uricsaládnál volt alkalma
zásban. A cselédleány március 26 án 
megbetegedett és úrnője orvost hi
vott hozzá. Amig az orvos megér-

A Zichy-házak ügyében 
Kalocsán tárgyal a 

polgármester.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester 

ma délelőtt Kalocsára utazott. Mint 
ismeretes, a város az idei nyáron 
akarja a Zichy-házakat felépíteni. 
A házak odajultatása ügyében ma 
folytat megbeszélést a polgármester 
az érseki hatósággal.

Május 16-án a Lisz-kSr 
filharmónikus zenekarának 

VI. hangversenye.
Mint minden évben, a Liszt Fe

renc Kör filharmónikus zenekara be
mutatja a nyilvánosság előtt mun
kásságának eredményét. A szom
bati zenekari est műsorának nívó
jánál fogva, másrészt a müvek ki

kezelt Hódos Julianna gyermeket 
szült és anélkül, hogy munkaadói 
tudtak volna a dolgokról meg is 
fojtotta a csecsemőt és azt a ház 
félreeső helyén elrejtette. A bestiá 
lis gyermekgyilkosság kiderült és 
Hódos Juliannát letartóztatták.

A gyermekgyilkossággal vádolt 
leányt a törvényszék ma délelőtt 
jogerősen hathónapi börtönre Ítélte.

dolgozásánál fogva határozott fej
lődést tüntetnek fel és a zeneértő, 
zenekedvelő közönség nagyarányú 
érdeklődését fogják felkelteni. Rész
letes műsort következő számunkban 
közlünk.

Ha fáradt és izgatott.
ha a hasban feszülés érzése kínoz
za é8 gyakori félelemérzetben szen
ved, akkor igyék reggelenként éh
gyomorra egy pohár természetes 
,,Ferenc József" keserüvizet, mert 
ez megszünteti az emésztési zavarok 
okait, csökkenti a mérges bélgázfej- 
lődést s elhárítja a vértódulásokat. 
Az emésztőszervek bántalmainak 
több orvostanára elismeri, hogy olyan 
tüneteknél, melyeket a bélben ke
letkező mérgek okoznak, a 
Ferenc József viz kitünően beválik.

HÍREK
— Tb. tiszti főügyészi kineve

zés. Apatini Fernbach Bálint dr. 
dr. Molnár Ákos budapesti ügyvé
det, az Országos Stefánia Szövetség 
ügyészét, ügyvezető titkárát Bács
bodrog vármegye tb. főügyészévé 
kinevezte.

—■ A szabómunka csak úgy tö
kéletes, tartós és tökéletesen egyező 
szinü fonállal dolgozzák. Vegyen 
Torpedó varrófonalat, azzal hibát 
lag munkát végezhet. Minden szín
árnyalatban kapható.

— Felhívás az okleveles gaz
dákhoz és gazdatisztekhez! Fel 
hívjuk azokat az okleveles gazdákat 
és gazdatiszteket, akik a magyar
óvári m. kir. Gazdasági Akadémián 
legalább 50 évvel ezelőtt szerezték 
meg oklevelüket és a gazdasági 
pályán kifejtett működésűkkel akár 
a hazai mezőgazdálkodás, akár a 
gazdasági akadémiát érintő külön
leges érdemeket mutathatnak fel, 
kitüntetésük céljából nevüket és 
pontos lakhelyüket a Bácsbodrog 
vármegyei Gazdasági Egyesület tit
kárságánál (Baja, Vármegyeháza, 
földszint 22.) mielőbb jelentsék be.

— Elveszett egy boa. Pénteken 
este fél 8 és 8 közötti időben a 
belvárosban egy szürke oposan- 
prémből készült kis boa elveszett. 
Tulajdonosa kéri a megtalálóját, 
hogy az államrendőrségre szolgál
tassa be.

SPORT.
Simán nyert az 
alosztályt bajnok.

BSE-BMTE 4:0 (3:0)
A BSE csapata biztosan verte 

utolsó bajnoki mérkőzésén a várat
lanul gyenge Munkás T. E t, he- 
lyenkint szép, de egyébként gyenge
iramú játékban. Góllövők: Biró, 
Sama (2) és Rápity I. A BSE-ben 
Rápity II. érdemel dicséretet, a 
vesztes csapatban a védelem játszott 
jól.
Kalocsa F. C.— Bajai Turul S. E. 

4:1.
Nagymányoki S. E.—Bácska S. E. 

5:0.

MOZI.
Szentivánéji álom az 

Urániában.
Shakespeare, a Szentivánéji álom 

filmen . . . maga is álom. Teljesülé
séhez keltő kellett: Reinhardt és 
Amerika. A rendezői zsenialitás gaz
dasága és a vállalkozói gazdaság 
áldozatkészsége. Ha a Szentivánéji 
álom filmreviziója világsiker, ennek 
kettős oka, hogy Reinhardt épugy 
nem fukarkodott a tehetségével, mint 
ahogyan Amerika sem fukarkodott 
az anyagi helytállásával. Az első 
Shakespeare film valóban a művé
szet és az üzlet áldozatra kész egye
süléséből fogant. A káprázatos, szin
te vakítóan szép produkció talán 
legelső irodalom- és képzőművészet
történeti eredménye a filmnek.

A megvalósításhoz azonban a 
pénzen és Reinhardton, a rendezői 
zsenialitáson túl még valami kellett: 
a zsenialitás vakmerősége. (Bizo
nyára a pénz vakmerősége is, amit 
sietve kell Warner Bros-ék javára 
írni). Hiszen a film javarésze a meg
foghatatlanságok területén játszik, 
az álom, a képzelet birodalmában, 
ahová a reinhardti fantázia is csak 
úgy juthatott el, hogy előbb colum- 
busi erővel fedezte fel a film köz
lési lehetőségeinek uj világát.

Ezt a különleges és nagyszabású 
filmet 13 án szerdán, 14-én csütör
tökön mutatja be az Uránia.

I aptutajdouos :
KSÍZ! t 8 H E L.



4 májú* 12.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé 
érkező vonatot. ||induló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km. ! 1 Állomások 2

0 715 in 1 Bácsbokod vasútállomás érk.
A

1425

3 725. Bácsborsód 1415

11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«

16 800 Gara községháza 13«>
24 820 Csátalja községháza 132°
25 825 Csátalja vasútállomás 1315
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 g40 Nagybaracska rév (átkelés) 13oo

34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225

48 925 y
ért. Mohács dudapart

1 
i

1 
id. 12>5

7-től.
esetleges

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Egyszerű cementlap
» Diszes
| Márvány mosaik-lap

Í" Favence (csempe)
Mettlach-lap

SKutgyürii 
Cementcsövek

ICementvályuk
Kátránypapir és minden más építőanyag 

legjutAnyosabb Árban kapható 
} GriMii£é£ TáryjB12A.J£ej^Tnái6on

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Portland cement 
Uitököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

A Máv. menetrend:
H onnan?Érkezés 

óra perc
Indulás 

óra perc Hová?

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 5 31

Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

13 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

16 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

IS 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

IS 30 Bpest, Kiskunhalas >5 55
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

19 58
Ujdocnbová . Pécs. 

Bátaszék 18 50 Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

ír

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN t^h£í,men,eí

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógy tápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH és TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

If IS » T E C Szénkereskedelmi 
W E It 8 E 3 Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kópor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és i'unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

május 11-tSI május 18-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart)

Bakanek «. Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


