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A vármegye.
Hétfőn vette kezdetét a bel

ügyminisztérium dísztermében 
a közigazgatási továbbképző 
tanfolyam. Gömbös Gyula mi
niszterelnök nagy beszéddel 
nyitotta meg a tanfolyamot, 
méltatva annak jelentőségét.

A magyar vármegye hosszú 
történelmi fejlődésen ment ke
resztül mig elérte a mai alak
ját

Az 1848-iki közjogi refor
moknak is az volt a legfőbb 
céljuk, hogy Magyarország 
független kormányzását a tör
vényeken felül intézményesen 
biztosítsák.

Ennek a függetlenségnek leg
főbb biztosítékát a megyei, 
önkormányzat, a vármegye in
tézménye képezte.

Minden intézmény, mely élő 
emberek, élő nemzetek életét 
hivatott szolgálni, épen úgy 
fejlődik és alkalmazkodik, mint 
maga az élet.

Az ismeretek bővülése, a 
technika fejlődése szükségkép 
kihat nemcsak az egyesek, ha
nem az egész nemzet, de fő
ként a nemzetek életét szabá
lyozó intézményekre igy ter
mészetesen a vármegyére is.

Két irányzat áll itt egymás
sal szemben : a központositásra 
való törekvés és a decentra
lizáció. A kettőnek kellő egyen
súlyba hozatala kell, hogy az 
egészséges önkormányzat leg
főbb célja legyen.

A megyei önkormányzat ál
lami és helyi feladatokat old 
meg s a lényege az, hogy a 
nép választottjai utján maga 
vesz részt az államfunkciók 
gyakorlásában s ilyen vonat
kozásban az alkotmányos sza
badságnak biztositéka.

Az önkormányzat feladatait 
választott tisztviselői utján gya
korolja. A tisztviselők műkö
dését, hatás és munkakörét a 
törvények, rendeletek és sza
bályrendeletek szabályozzák. 
Az idők folyamán a tisztvise
lők munkaköre a szorosan vett 
közigazgatási teendőkön felül 
egyre jobban tágult s mind
jobban megtelt gazdasági és 
szociális tartalommal.

Hogy ezen uj iránynak mind
jobban megtudjon a vármegyei 
tisztikar felelni, állította fel a 
kormány a továbbképző köz
igazgatási tanfolyamot s nyi
totta meg annak első évfolya
mát.

Kifogástalan, jó, olcsó és 
gyors — tehát hatékony köz
igazgatásra törekszik a kor
mány ; ennek a célnak elérése 
a tisztviselők tudásától és jel
lembeli tulajdonságaitól függ,

Rómába utazik Gömbös Gyula miniszter
nők és Kánya Kálmán külügyminiszter.
Schuschnigg osztrák kanceftár ás Serger-Waldenegg báró 

külügyminiszter is az olasz fővárosba utaznak.
Az olasz, minisztertanács tegnapi 

ülésén Mussolini miniszteielnök rész
letesen beszámolt a polt ikai hely
zetről és ez. alkalommal bejelentette, 
hogy március 18 án, 19 én és 20-án 
Gömbös Gvula miniszterelnök és

A Népszövetség 13-as békéltető bizottsága 
a béketárgyalások megkezdésére szólította 

fel Olaszországot és Abesszíniát.
Flandin francia miniszterelnök szövegezte meg a hadban 

álló felekhez intézendő felhívást.
A kedd délután 4 órára össze- | 

hivott 13 as békéltető bizottság el 
fogadta a Flandin francia külügy
miniszter által megszövegezett és a 
hadban álló felekhez intézendő, a 
háborús műveletek felfüggesztésére 
irányuló felhívást, amelyet Rómába 
és Addisz Abebába azonnal meg
táviratoztak.

A 13-as bizottság állal Flandin 
francia külügyminiszter indítványára 
elfogadott és Rómába és Addisz 
Abebába azonnal megtáviratozott

Gróf Teleki János ismét fejelentette 
dr. Mojzes Jánost.

Mint ismeretes gróf Teleki János 
a nagybaracskai kerület képviselője. 
Dr. Mojzes Jánosi megtett kijelen
tései miatt ügyvédje báró dr. Collos 
Tibor utján rágalmazásért feljelen 
telte. A bíróság azonban az am 
nes/.lia rendeletre való hivatkozás
sal az eljárási megszüntette.

Dr. Mojzes János a tárgyalást 
kövelőleg, noha eoyhitelt formában, 

mondotta Gömbös Gyula mi- 
I niszterelnök.

Kiválóan képzett és a kor
mányzásukra bízott nép sze- 
retelélöl áthatott tisztviselő 
gárda képzésére törekszik a 
kormány és ennek legszebb 
intézménye a továbbképző 
tanfolyam.

Uj idők, uj szellemének lük
tetését érezzük, mely szaba
don árad be a tágasra vágott 

j ablakokon.

| Kánya Kálmán külügyminiszter, to
j vábbá Schuschnigg osztrák kancel- 
i Ur *s  Berger-Waldenegg báró osrl- 
j rák külügyminiszter Rómába látogat, 

a római jegyzőkönyveken alapuló 
I megbeszélés céljából.

határozat szövege a kővetkező :
A 13 as bizottság felhívást intéz 

a két hídban álló félhez, hogy 
nyomban kezdjék meg a tárgyalá
sokat a Népszövetség keretén belül 
és az alapokmány szellemében, az 
ellenségeskedések azonnali meg 
szüntetése és a béke végleges hely- 

| ráállítása céljából.
A 13 as bizottság március 10 i 

i ülésén veszi tudomásul a két kor 
• mány válaszát.

de újból megismételte állításait,

lalkozatában jelenti b-*, hogy dr. 
Mojzes Jánost bíróság elé állítja.

„Mojzes János dr, sérelmemre el 
követett sajtórágalmazás vétségéért 
mint vádlott állott a budapesti tör
vényszék Várady Brenner tanácsa 
előtt. Az ezév február 26 án meg 
tartott főtárgyaláson, miután fenti

bűncselekmény az amneszliarendelet 
alá tartozott, Mojzes is közkegye
lemben részesült. Mojzes János vé- 

; dekezése. során kijelentette, hogy 
1 amnesztiában nem óhajt részesülni 
I és hogy a személyemre vonatkozó 

sértő tartalmú cikket az egyik lep 
február 14 iki számában, bár óva- 

I losabb formában, de újból megis
mételte.

Mojzes Jánost e rágalmazó kité- 
i leieket taitalmazó újabb nyilatko

zatáért a bíróság elé fogom állítani, 
ezért megbíztam ügyvédemet, Collas 
Tibor bárót, hogy ellene sajtó utján 
elkövetett rágalmazás kétségéért a 
bűnvádi eljárási haladéktalanul in
dítsa meg. Remélem, hogy ezzel 
módot és alkalmat adok neki arra, 

' hogy a cikkben foglalt állításait most 
már az. amnesz.tiarendelettöl függet
lenül bizonyíthassa, ellenkező eset-

I ben elnyeri méltó büntetését és ez- 
; zel végre pontot tehetek a politikai 

hátterű szenzációhajhászó hadjára
tára. Teleki János gróf, országgyü-

1 lési képviselő."
Gróf Teleki János ezen határo

zott lépése véget fog vetni annak 
l a hírlapi szenzáció hajhászásnak, 

mely mindenáron azt akarta elérni, 
i hogy a közvélemény elfordított be

állításból vonja le Ítéletét.

A gazdasági konjunk
túra világszerte javul

Ma már kétségtelenül meg
állapítható, hogy az 1930-ban 
megindult nemzetközi válság 
mélypontját 1932-ben érte el. 
Az utána meginduló javulás 
eleinte alig volt észrevehető, 
1935-ben azonban már kiadó- 
sabban mutatkozott. Egyes or
szágokban a gazdasági gyógyu
lás egyelőre csak részleges, 
mint Magyarországon, Auszt
riában, Lengyelországban, Cseh
országban, Olaszországban, Bel
giumban és Hollandiában. Vi
szont vannak országok, ame
lyek a gazdasági válságot már 
teljesen leküzdötték. Ezek kö
zé tartozik Anglia, Norvégia, 
Svédország, Japán, de légió
ként az Egyesült Államok és 
Dél-Amerika. Olyan ország is 
van azonban, ahol a viszonyok 
ma még rosszabbak, mint 
1932 ben. Ez a helyzet Svájc
ban és Franciaországban.
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_ REINHARDT divatcsarnokban, baja.___
Megjelent a „Fehér Könyv."

Politikai fordulóponthoz ért Angolország.

Uj rendelkezés 
a tüdőbeteg 0. T. I. 
tagok orvosi kezelé

séről.
A hivatalos lap legújabb száma a 

közönségei ig n közelről érintő kér
dési tárgya! az OTI tagok beteg 
ápolása val kapcsolatban.

Kimondja a rendelkezés, hogv az 
állami és közkórházi lüdőbetegosz- 
tályokon 28 napi belcgki zel-'S után 
legfeljebb még 3 hónapig viseli az 
Országos Társadalombiztosító Inté
zet » tagok betegápolást költségeit. ■ 
Történik ?z azon esetben ha az in
tézet orvosának vizsgálata alapián 
hozzájárul ahhoz, hogy a tüdögü- 
tnökorban szenvedő OTI Ijgot a 
tüdőbeteg osztályon négy héten túl 
is ápolhassak.

Lehotay Árpáddal, 
Szabó Margittal es 

Szentiványi Bélával 
bemutatják Baján 

Hódsághy Béla 
Faust-forditását.

Ünnepi előadás lesz április 
2-án a Központi Színházban, 
amikor Lehotay Árpád és Sza
bó Margit a Nemzeti Színház 
művészeinek fellépésével a 
Baja-Bácskai Közművelődési 
egyesület bemutatja Goethe 
remekművét a „Faust“-ot vitéz 
Hódsághy Béla fordításában a 
következő szereposztásban ;

Faust — Lehotay Árpád. 
Margit—Szabó Margit. 
Mephisto — Szentiványi Béla. 
Az előadást Szentiványi Béla 

rendezi, ki jelenleg vitéz Bánky 
Róbert társulatánál Egerben, 
Esztergomban, Győrött, Sop
ronban és Székesfehérváron 
rendezi a Passió játékot és 
játsza Jézus szerepét.

A bajai Faust előadás igen 
érdekes beállításban kerül szín
re az egész város társadalmá
nak bevonásával.

—- Befejezte a város a bajai 
utcák tavaszi fásítását. A szoká
sos tavaszi fásításokat a város te 
rülelén most fejezte he a gazdasági 
hivatal. A belső utakon és tereken 
ezidén összesen 600 különböző fa
csemetét ültettek. Sobkal nagyobb 
mennyiségű volt azonban a cserje 
féle amit a parkok és terek beülte
tésére fordítottak. Az enyhe idő kö
vetkeztében ezeket a munkálatok az 
idén jóval előbb elvégezték, mint 
más években.

Az angol világbirodalom politikája 
fordulóponthoz ért. Anglia végleg 
feladta az. egyoldalú leszerelés elvét 
és hozzálát szárazföldi, tengeri és 
légi hadereje felfegyverzéséhez.

Kedden délben közzétették a kor
mány honvédelmi és fegyverkezési 
politikájának lészletes programját, 
amelyet tizenhét oldalas Fehér

Katonai diktatúrát akar a görög 
hadsereg.

A görög hadsereg tisztikarának 
megbízásából emlékiratot nyújtottak 
ál György királynak. A memoran 
dumbun hangoztatják, hogy a hetek 
óta tarló tárgyalások ellenéie sem 
sikerült olyan kormányt alakítani, 
amely kivezethetné a mostani vál
ságból az országot és a tisztikar til
takozik egy olyan koalíciós- kormány

Dr. Borbiró Ferenc polgármester Budapes
ten a minisztériumban tárgyal a fiú felső 
kereskedelmi iskola megfelelő elhelyezése 

ügyében.
Tizenharmadik esztendeje mükö 

' dik Baján a Türr István fiú felső 
kereskedelmi iskola. Az egy évii- 

. zednél hosszabb mull azt igazolja. 
, hogy az intézmény valóban hézag- 
, pótló volt a kereskedelmi pályák 

felé gravitáló ifjúság továbbképzése 
I terén és esztendöről-esztendŐre né

pesedett az iskola, nemcsak helyi, 
de vidéki diákokkal is.

A fiú felsőkereskedelmi iskola 
időközben megkapta a várostól a 
tanonciskola épületéi s a tanonciskola 
városi fiú polgári iskolába vándorolt. 
Most már az a helyzet állott elő, 
hogy sem a kereskedelmi iskolának, 
sem a tanonciskolának nem felelt 
meg az ideiglenes elhelyezés.

A város tehát időközben átala
kította a tanonciskola épületét s 
igy a felsőkereskedelmi iskola vala 
mivel kedvezőbb és megnagyobbo
dott keretek között teljesiti hivalá 
sát, ami az oktatás szempontjából 
feltétlenül idealisabb.

Nem jelenti azonban a végleges 
megoldást, részben azért, mert az 
intézetnek a ma rendelkezésre álló 
épület még mindig kevés, másrészt 
azért sem, mert a tanonciskola 
mindig több nehézséggel küzd. Az 
idén a megnövekedett tanonclétszárn 
már 13 osztály nyitását tette szük
ségessé, tehát a megfelelő és ele 
gendő helyiségek hiánya könnyen 

Könyvben foglaltak Össze. A Fehér 
Könyv leszögezi, hogy a fegyver
kezési program összes kiadásait 

i egyelőre még nem lehet kiszámítani.
Az angol kormány Fehér Köny

vének közlése nagy élénkségei vál
tott ki az értéktőzsdén a hadiipa
rokkal kapcsolatos iparágak részvé- 

! nyeiben.

| ellen, amely a kommunistákra is 
i támaszkodik. A hadsereg tisztikara 
i ilyen kormányt nem támogatna, de 
. különben is a legszívesebben azt a 

kibontakozást üdvözölné, ha a király 
diktatúrát teremtene, mert ez adná 
meg az ország erejét és lehetőséget 

i nyújtana egy munkaképes kormány 
í létesítésére.

veszélyezteti a kielégítő szakokta
tást.

A tanonciskola és a kereskedelmi 
egyaránt sürgetik a gyors és elfő 
gadható megoldást.

A város már kezdettől fogva an
nak az ígéretnek tudatában ad a 
kereskedelminek épületet, hogy az 
állami internátussal együtt felálli 
tandó épületet ad az iskolának. 
Ugyancsak a városnak érdeke az 
is, hogy a tanonciskola visszakapja 
régi otthonát, mert ezt a városi pol- 
gáii fiúiskola mai sorsa is mind
inkább sürgetii.

Dr. Borbiró Ferenc polpármester 
mostani budapesti útja is szorosan 
összefügg a tanonciskola és a ke
reskedelmi ügyével, illetve a pol
gármester a minisztériumban végle 
gezni akarja a felsőkereskedelmi 
jobb elhelyezésének biztosítását.

A város közönsége a legnagyobb 
érdeklődéssel várja a tárgyalás ered 
tnényél, mely abból a szempontból 
is jelentőséggel bir, hogy Baja az 
egy esetleges uj iskolaépület emel
tetése esetén váró fejlődés tekinte
tében is nyer.

— FBIdrengás ezer ház Össze
omlással. Óriási földrengés volt n 
kínai Kansu tartományban, több 
mint ezer ház összeomkill Az el,6 
hírek szerint 46 holttestet szedtek 
össze.

HÍREK
Horthy Miklós kor
mányzó megválasz

tásának 16-ik 
évfordulója.

Máii ius elsején volt tizenhat esz
tendeje annak, hogv a magyar or
szággyűlés vitéz nagybányai Horthy 
Miklóst Magyar ország kormányzó
jává választotta.

Tizenhat esztendő a mi gyorsan 
élő emberöltőnkben is nagy idő, az 
elmúlt tizenhat esztendő eseményei 
történelmi jelentőségnek: zártkövét 
képezik egy letűnt hurszahnak és 
bevezetését egy uj jövendőnek.

Kél nemzedék néz lel a kormány- 
' zára: a harmincnégy évesek, akik 

nem voltak a világháború részesei, 
katonái és az ennél idősebb férfiak, 

I akik lassan kifelé mennek az élet- 
| bői, de egy közösen álszenvedett vi- 
j lágháboru közös emlékein át gon

dolnak az államfőre, aki velük együtt 
állta a világháború harci borzalmait s 

: aki a világháborút követő összeom
lásból biztos kézzel vezette ki nem 
zelét a nyugodt állami lét útjára.

A két különböző életkörülmények 
között felnőtt nemzedék egyesül ab
ban az ősi magyar liszleletérzésben, 
mely az államfői megilleti s amelyet 
mélségesen bensőségessé tett a nehéz 
esztendők küzdelmeinek közös áté
lése.

— Hivatalvizsgálat az állam- 
rtndörségen. Harmadik napja Ba
ján időzik Joódy Endre főtanácsos 
a budapesti ni. kir. állami rendőrfő
kapitányság kiküldötte. Joódy Endre 
a rendőrfökapilányságon a szokásos 
hivatal vizsgálatot végezi.

— A napokban elfoglalja hiva
talit a kórház uj főorvosa. A ba- 

' jai közkórház elmeosztályának fő
orvosi állására beadott pályázatok 
fölött megtörtént a döntés. Az uj 
főorvos dr. Tokay László a szegedi 
egyetemi orvostanára, akit a főis
pán az elmeoszlály élére kinevezett. 
Dr. Tokay Sándor a hivatali esküt 
már letelte és a napokban elfoglalja 
hivatalát.

— Magyarország csemegeszőlő 
kivitele 1935 ben 371 500 méter
mázsa volt, az előző évben 193.000 
mm. 1931-ben Magyarország 180 000 
mm. csemegeszőlőt exportált.

— Sztmov nSi bajnál rregfl. 
éhgyomorra félpohárnyi természetes 
„Ferenc József keseriiviz Végtelen 
nagy megkönnyebbülést szerez azál
tal, hogy a belek tartalmát felhigit/a 
és akadálytalanul kiüríti, azonkívül 
az emésztőszervek működését lénye
gesen előmozdítja.
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Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknale

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodási pontatlanul járó órájával, 

óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és Söl karérák 2 éri jótállássá, mar 6 pangótól.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

— A Szentistváni Lecsapoíö 
Társulat közgyűlése. A Szentíst- 
váni Lecsapoló Társulat március 17- 
én tartja ezidei rendes közgyűlésé’. 
A közgyűlés Loógó Pál plébános 
elnöklésével délelőtt 10 órakor lesz 
n Dilelján féle volt nagyvendéglő 
ben. A közgyűlés előtt délelőtt 9 
órakor választmányi ülés lesz

— Betiltottak a románok egy 
magyar iskolát. A román közok 
tatásügyi minisztérium betiltotta a 
gernyeszegi református elemi iskolát, 
mert a román tanfelügyelő a taní
tónő magánfiókjában magyar verse 
két talált. Márkos Irén tanítónőt 
irredenta propaganda cimén felfüg 
gesztette.

-- Rablótámadás az országúton. 
Reiter Antal villányi lakost, aki ko
csijává I a Harkány és Siklós között 
vezető utón haladt, öt ismeretlen 
férfi megtámadta, lovait kifogták, 
majd egyikük a kocsin ülő Reiter 
fejbeütötte és elrabolta 99 pengőnyi 
pénzét.

URÁNIA
Február
Március
Március
Március 
Március

29-én,
1- én,
2- án,
3- án,
4- én.

Jávor Pál

Nem 
élhetek 

muzsikaszó 
nélkül
A i ői főszerepet

Somogyi Erzsi

izületi csuznál és ischiásnil, 
neuralgikus és ni thritikus fájdalmak- 

' z,d/ egy pohár természete s
„Ferenc József**  keserüviz, reggel 
éhgyomorra bevéve, gyorsan előmoz- 

1 ditja a gyomor és a belek működé- 
: sét s igen könnyű, lágy székleteiét, 

jó emésztést és kellemes közérzetei 
biztosit. Orvosi vélemények egyönte
tűen dicsérik a Ferenc József viz 
rendkívül enyhe és jóltevő hatását 
vese-, hólyag , ptoslala és végbél 
bajoknál, továbbá sérvben szenve 
döknel is.

Szegeden és Szekszárdim 
hangversenyez 

Schmidt Ferenc zeneművész.
Schmidt Ferenc zeneművész, a 

bajai szenlferencrendi plébánia temp
lom főkántora egymásután két vá 
város hangversenyén való kö/remü 
ködösre kapott meghívást. A sok 
oldalú művész vasárnap, március 
9 én Szegeden a ferenciek kultur- 
házában önálló hangversenyt ad. 
Március 12 én pedig Szekszárdou 
az ottani Mansz meghívására hang- 

I versenyez. A hangversenyek iránt 
Szegeden és Szekszárdon is mele
gen érdeklődik a zeneértő közönség

— Nem féltékenység! dráma 
volt ez Erzsébet királyné-utcai 
szurkálás. K eddi számában meg
írta a B tja-Bácska, hogy az Erzsé
bet királyné utcában Fekete Imre 
szövőgyári munkás késsel megtá 
madia és inegszurkálla Jerkovics 
József 17 éves és Bánfi József 28 
éves munkásokat. Téves információk 
szerint azt irtuk, hogy Fekete sze
relmi féltékenységből támadt az. 
anyát kisérő fiúra és a segítségére 
siető Bánfira. Most arról értesítenek 
bennünket, hogy íéllékenységi drá
máról nem is volt szó. Fekete bosz- 
szuból támadt az asszonyra és a 
két férfira.

— Heves csaták Kínában. .4 kí
nai Sanszi tartományban heves csa
ták folytak a kommunisták és a 
kormány csapatai között. A kormány 
két ezrede egészen felbomlott. A 
kommunisták a tartomány déli ré
szét elfoglalták és független kormányt 
alakítottak.

— Nyelvvizsgát kell tenniök 
Szamárnémetiben a nyugdíjba ké
szülő magyar tisztviselőknek. Ha 
megbuknak, elvesztik nyugdijukat.

— Találtak kisebb pénzösszeget. 
Jogos tulajdonosa kellő igazolás 
után az államrendőrkapitányság 52 
számú helyiségében a hivatalos órák 
alatt átveheti.

A Szíriái nemzeti mozgattam 
vezetőinek legnagy- bb lészét kié- ‘ 
légitelték a francia főbiztos ígéretei, 
rövidesen megszüntetik az általános 
snunkamegtagadó mozgalmat, ugyan
akkor kitűzik a régi alkotmány 
alapján megtartandó \ álasztásck 
idejét is.

- Magyar borkiállítás a tavaszi 
Vásáron. A Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete a Külkereske- j 
delmi Hivatal felkérésére borkiállí
tást rendez a bécsi tavaszi vásáron.

— Sürgősen jelentkezzenek a 
18 éves állampolgárok. A polgár- 

I mester ismételten felhívja Baja vá- 
, ros közönségét, hogy mindazok az 

1918. évben született magyar állam
polgárok, akik 19 életévükbe lépé
süket az előirt mintájú és erre a 
célra szolgáló bejelentőlapok kitöl
tésével és benyújtásával eddig még 
nem jelentették be, ennek a köte- i 

; lezetlségüknek f. évi március hó I 
31 ig bezárólag még kivételesen ele j 
get tehetnek anélkül, hogy eddigi • 
mulasztásukért kihágási eljárást in
dítanának ellenük.

— A getteriárt faftolvaj leütötte 
8Z erdészt. A jánoshalmai erdőből 

i állandóan lopták a fát. Szarvas Mi
hály uradalmi főerdész. megállapi- 

1 tolta, hogy a falopásokat Somogyi 
Péterné követte el. Somogyinál tet
ten is érte mikor a lopott fát laké- 

i sara szállította. Mikor ezért a íőer- 
! dész kérdőre vonta Somogyinál, a 

harcias asszony felkapott egy vasla- 
, pátot és azzal fejbevágta a főerdészt.

A bajai törvényszék most Somogyi 
Petemét két heti, Somogyi Pétert, 
aki részes volt a lopásokban, egy 
heti fogházra Ítélte. Az Ítélet joge
rős.

UanmáL két vagy háromszobás . 
w<!bieb<-K házal, esetleg mellék
helyiségek kel.
Az eladónak óröklakáBt adnák.

CÍM a KIADÓBAN !

SPORT.
A bajai alosztályban március 29 én ■ 

lesz a tavaszi évadnyitó bajnoki j 
inéi kőzés. A Bácska látja vendégül 
a jóképességü volt bajnokcsapatot, 
a Kiskunhalasi A. C csapatát. A 
Bácska vezetősége elhatározta, hogy 
minden áldozatot meghoz, hogy ré 
gi, teljes csapatával állhasson ki és 
ezáltal a csapat megerősödve eset
leg egy szép győzelemmel megaka
dályozza azt, hogy a bajnokság Ba-

jarol esetleg KiskuUioiasra kerüljön. 
Hisszük, hogy a bajai sporlpárlolő 
közönség tekintet nélkül, hogy me
lyik csapat szurkolója, csakis a ba
jai csapatot huzdiija, h< gy a gyö 
zelmel a Bácska fiai vívhassák ki.

l.aptrsleidono# ;

Bt. KNSIV LEMÍL.

Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönseget, hogy üz
letemet március hó l-lől a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-fele helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.

CORSÖ
Március hó 8-án
Március hó 9-én

EDGÁR WALLACE 
a vi ághiiü angol iró ragyogó

B0SAMB0

Izgalmas film 12 felv.

Főszerepben :

Paui Roberson és 
Nina Mae Mc. 

Kinney.

Hiradó! Híradó!
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza !
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétniek, terveit, költségvetések díjtalanul! 

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

B«JS. Búd apesli ul, Eternit udvar Telefon 290.
=g;g=W «G=?r «

2 eves 
vágású

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát
kőris
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelök és tűzifanagykereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Éjjeli 
szolgálatot hírt 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 2-tö! márc. 9-is 

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAV LÁSZLÖ 

gyógyszer tár a

legalkalmasabb ajándékot

Szabó £ éza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ulca 13.

DOROGI 
sajtolt kofcsz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet, 

kokszbrikettet, tatai szalontzenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fe! telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautói.

Éjjel is rendelhető!

Csukott bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető L a k V béraUtÓSnál.
Telefon 375. — Baja, Kigyé-utca 18. szám.

| Rádió-ét villanyszerelést  & 
legolcsóbban, legpontosabban csak j[j 

í KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél I 
Ji eszközölhet. U
í 

^Modern hálózati készülékek és 

’i' Te!.: 242.

A Corso mozi

Kedvező fizetési

mellett.

telepes rádiók raktáron.

feltételek. Tel.: 242.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek é» Goldbertfer k&nyvnyomdiiáhan Bau,


