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MagánteEepités.
Az országgyűlés most tár

gyalja a telepítési javaslatot ; 
az ellenzéki szónokok nagy 
része szinten elfogadta a javas
latot sőt Rassay Károly kö
szönetét mondott Darányi Kál
mán földmivelésügyi miniszter
nek azért a lojális magatartás
ért, melyet a javaslattal fog
lalkozók felszólalásaival szem
ben tanúsított pártállásukra 
való tekintet nélkül.

A telepítési javaslat heteken 
belül törvény lesz; minden 
okunk meg van nekünk bajai
nknak arra, hogy a telepítés 
közeli lehetőségeivel számol
junk.

Baja városa számottevő föld
birtokkal rendelkezik s igen 
közelről érdekli a telepítés mi
kénti keresztülvitele.

A törvényjavaslat a magán
telepítés intézményében módot 
nyújt arra, hogy a földtulajdo
nos kényszerintézkedés nélkül 
vigyen telepítést keresztül.

A magántelepitésnek az el
adó szempontjából az a nagy 
előnye, hogy a vételár meg
állapításánál nagyobb a sza
badsága, mint ha kényszer 
vagy kisajátítás utján állapítják 
meg a vételárat.

Baja város földje Csávoly 
közelébe húzódik; olt olyan 
erős a földéhség, hogy min
den eladásra kerülő földet 
megvesznek. A csávolyi gazda 
érti a földmivelés mesterségét 
s nagyon kívánatos elem. Min
den eszközt meg kell ragadni, 
hogy telepeseknek a csávolyi- 
akat megnyerjük.

Baja város polgársága a te
lepesek révén erőteljes fogyasz
tókhoz jut, ami okvetlenül 
éreztetni fogja kedvező hatá
sát a város közgazdasági éle
tében.

A föld vételárának felhasz
nálásával pedig megoldhatja a 
város a vízvezeték és csator
názás kérdését olyan kedvező 
feltételek mellett, melyeket a 
háztulajdonosok elbirnak és a 
város sem szenved jövedelem
csökkenést.

Egy Ízben már elszalasztott 
a város kedvező lehetősége

ket ; most ismét itt az alka
lom ; reméljük, hogy a tör
vényhatóság nem szalasztja el

A négus elfogadta a Népszövetség 
13-as bizottsága által felajánlott 

békejavasiatot.
Mussolini miniszterelnök négy feltétele.

Az. abessziniai külügyminisztéri
umhoz ma megérkezett Avenol sür
gönye, amelyben a Népszövetség 
főtitkára a tizenhárn bízott ság
megbízásából felszólította Abesszí
niát, hogy a Népszövetség március 
13 iki üléséig szüntesse be az ellen 
ségp.skedésekel Olaszország ellen. 
Tudatta Avenol, hogy ugyanakkor 
hasonló tartalmú felszólítást intézett 
Olaszországhoz. A Népszövetség 
közli, hogy fegyverszün. t megkötése 
céljából március 10 éig várja az el
lenségeskedések megszüntetését, még
pedig oly módon, hogy a két szem 
benáHó fél Csapatai jelenlegi állása
ikban maradnának.

A sürgönyt azonnal továbbították 
a négusnak, aki közvetlen u’asilast 
fog küldeni Abesszínia páiisi kö 

A római hármas tanácskozás 
keresztülhúzta a kisantant terveit. 
Hodzsa Miiin cseh miniszterelnök és Krafta, az uj cseh 
külügyminiszter még most sem adták fei a reményt, hogy 

sikerülni fog az ö elgondolásuk alapján rendezni 
Közép-Európát.

Rómában, március 18 án lalálko- j 
zik Magyarország, Ausztria és Olasz 
ország miniszterelnöke, hogy tanács
kozzék a középurópai helyzetről. A 
Mussolini, Gömbös és Schuschnigg 
tárgyalásáról szóló hir nagy megír 
petéit kelleti mindenütt a diploma 
ciai világban. A nyugateurópai ál 
lamok szerint a három állam barát 
sága ép olyan szilárd most, mint 
évek előtt volt, amikor a római 
egyezményt megkötötték és hogy 
tévesek voltak azok a hírek, ame
lyek aitó) szóltak, hogy Au zlria a 
kisantant felé tájékozódik, cserben 
hagyva régebbi barátait.

Litvinov szovjet külügyminiszter
nek az volt a terve, hogy a Kelet 
Afrikában elfoglalt Olaszország he 
lyéhe lépve, a szovjet vegye ál a 
középeurópai politika irányítását.

az alkalmat s komolyan fog
lalkozik majd a magántelepi- 
tés kérdésével.

veiének.
Abesszínia előreláthatólag elio- 

gadja a Népszövetség által felaján
lott békefeltételeket,

Musszolíni olasz miniszterelnök a 
békeajánlat elfogadásai a következő 
négv feltételhez köti :

1. Elegendő abesszin terület a 
keletafrikai olasz határok biztosítá
sához, továbbá gyarmatosításhoz, 
mely utóbbit főként az expediciós 
hadsereg tagjainak letelepítése utján 

, lörténnék.
2 Olaszország ellenőrzi Abesszi 

nia közig /gátasát a Népszövetség 
keretén kívül.

3. Abesszínia lefegyverez.ése
4. Az Eritreát Szomáli földdel 

összekötő terület átengedése.

Ebben segítségére lelt volna Cseh 
ország, amely ellenségét látja Olasz
országban és sietett volna elsősor
ban Ausztriát, másodsorban Magyar
országot is a kisantant érdekkörébe 
szorítani. Schuschnigg prágai uíja és 
Hodzsa tervezett bécsi utazása az 
állomásai ennek a törekvésnek, most 
azonban megállapítható, hogy az 
Au'ztria hűtlenségéről és a kisan 

j lanthoz, való csatlakozásáról szóló 
hírek forrása Prágában és Moszk
vában keresendő.

Hodzsa cseh miniszterelnök és 
Krafta cseh külügyminiszter még 
most sem adták fel a reményt, hogy 
sikerülni fog az ő elgondolásaik 
alapján rendezni Közép Európát. A 
kisantant segítségével ugyanakkor 
megszervezni Közép-Európát a ma 
guk számára, elsősorban „gazdasági" 

alapon. Hodzsa terve az, hogy köz
ponti szervei állítanának fel, amely 
számára Nyugat Európában gondos
kodnak piacról ; nyilvánvaló, hogy 
Píága szeretné diktálni, hogy mi 
történjék Magyarország termelésével.

Megalakul az uj 
japán kormány.

A japán császár mogbizta 
Szajondzsi herceget, hogy ala
kítsa meg az uj kormányt.

A császár pecsétőrré nevezte 
ki Juasza eddigi udvari mi
niszteri. Ugyanakkor Macu- 
dejra eddigi nagykövetet ud
vari miniszterre nevezték ki.

Tokiói jelentések szerint a 
japán titkos államtanács elha
tározta, hogy a felkelésben 
résztvett tisztelhet haditörvény
szék elé állítja és katonai lá
zadás címén emel vádat elle
nük. A határozatban döntő 
fordulatot látnak hadsereg fel
kelő mozgalmával szembe.

Illetékes helyről közlik, hogy 
a harmadik gyalogezred, a csá
szári gárda első hadosztályá
nak és a hetes számú tüzér
ezrednek több mint 1400 tisztje 
és katonája vett részt a felke
lésben. Ugyanekkor közzétet
ték, hogy a lázadást egyetlen 
puskalövés nélkül sikerült el
nyomni.

Gyújtogatnak 
és rabolnak a spanyol 

kommunisták.
Több templom gyújtogatás 

következtében teljesen 
leégett.

A szélsőbaloldali szervezetek állal 
rendezett tüntetések nap nap után 
súlyos zavargásokká fajulnak, ame
lyek fosztogatásokkal és gyújtoga
tásokkal párosulnak.

Alicante melleit, Torrevíeja vá
roskában a csőcselék valósággal for
radalom állapotába helyezte a várost. 
Egész épületeket gyújtottak fel és 
templomok gyújtogatás következté
ben földig leégtek.

A baloldali szervezetek keddeu 
este gyűlést rendezlek, hogy ünne
peljék a legutóbbi választásokon elért 
győzelmet. A gyűlés után felvonu-
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lást rendeztek, amelyhez nagy tö : 
üregben csatlakozott a csőcselék is. 
A tüntető menet először a jobbol
dali szervezetek párthelyiségei elé j 
vonult, amelyeket leromboltak, ki
fosztottak es felgyújtottak, azután a . 
plébánia templom jutott hasonló ! 
sorsa.

A gyújtogató tömeg ezzel nem j 
elégedett meg, hanem a városka 
második templomát is széjjelrom- • 
bolta és felgyújtotta A városban 
csak kevésszámú rendőr tartózko i 
dőlt és a csőcselék uralta az. utca 
kai. A gyujtogalók számos üzletet, 
két szállodát, két templomot és több 
bérházat, amelyekben ismertebb I 
jobboldali vezetők laktak, felgyúj
tottak. Ezek az épületek teljesen 
leégtek

Ami hiányzstt 
a bajai bálokból...

Elmúlott a bajai farsang. A lán
colni, vig.időzni vágyóknak nem egy 
kedvező alkalom kínálkozott a mu
latságra. Annyi estély, bál követke
zett egymásután, hogy íűrlelenében 
ki is zökkentünk a trianoni krízis 
valóságából, egy kicsit elfelejtettük 
a gondot, a bajt, a mindenekért 
megvádolt : huszadik századot.

A bajai szépasszonyok és kisasz- 
szonyok az. elegáns, forró sikerű 
bálok emlékét együtt őrzik a szét
táncolt aranycipőikkel és bizonyosan 
kellemes érzések közölt, a szalonok 
meghitt csendjében gondolnak vissza 
a farsangi hangulatra.

De a magunk részéről egy kis 
fanyar ízzel és sajnálkozással emlé
kezünk. Hiaba voltak ezek a bálák 
szenzációsan sikerültek, olyan elő 
kelöeu elegánsak, hogy közönségük 
a pesti bálakon is minpenült elis
merő feltűnést avathatott volna : 
Valami — és ezt szomorúsággal ál 
lapítjuk meg — hiányzott a bajai 
estélyekről.

Nem láttunk magyarosan stilizált 
ruhákat.

Nem a vagyont erő középkori 
diszmagyarokra, a magyar nagyasz- 
szouyok és kisasszonyok káprázatos 
ékszerdus magyar ruháira gondolunk.

Ezeket visszavarázsolni ma már 
szinte a lehel ellenséggel határos kí
vánság lenne. De a nagy divatlapok 
őszi és léli estélyi ruhakreációit a 
franciás vonalak melle.t gyönyörűen 
díszítette a magyaros sliiizáció. Ezek 
n habkönnyű egészen modern kivi
telű ötletes bájos ruhadarabok me
sés keretet kaptak a magyar motí
vumokkal.

É« sajnálkozással tapasztaltuk, 
hogy a nagyon előnyösen jól ható 

előkelő ruhák itt népszerűtlenek ma
radtak. Mintahogyan a magyar tán
cokat is csaknem teljesen kiselejtez
ték a mulatságokból. Ebben a bá 
beli furcsa káostban igazán nem 
lehetett érezni a magyar levegőt.

A határszéli Baja, ahol felvonulj 
sokkor a nemzetiségek népviseletét 
olyan szépen megtaláljuk, aligha

I

Szándékos emberölés kísérlete miatt 
Ítélték el a bácsalmási Imgrunőot. 

aki baltával támadt a fiára.
Jelentettük, hogy Bácsalmáson 

január 7 én szörnyű jelenet játszó
dott le Imgrund József birtokos 
gazda házánál, ahol éppen disznó
tor volt. Imgrund József már rég
óta haragos viszonyban élt « fiával 
és a nyílt ellenségeskedések napi
renden voltak közöttük. A fiatal 
Imgrund József atyjának anyagi 
ügyeit bizonyos megszorításokkal 
tudta rendezni s a korlátozás az 
öreget módfelett elkeserítette.

Január 7-én a disznótor alkalmá
val baltával támadt a fiára s ha az 
foglalatoskodó Scháffer Ferenc köz
be nem lép, könnyen gyilkossággal

Használjunk oksó háztartási 
áramot!

Április hó 1-től kezdve az egész- 
éjjeles közvilágítási lámpák égési 
idején kívüli időben használt világí
tási áramol a villamosüzemek — a 
felsőbbhatósági jóváhagyástól fellé 
telezetten — 35 fillérrel fogják szám 
lázni. Ugyanezen az áron kapják 
a kereskedők is a záróra után a 

i kirakat és reklámvilágitásra hasz
nált áramot.

Az ily kedvezményes áramnak a 
használata azonban csakis ktilönle 
ges kéttarifás árammérőkkel lehet 
seges. Hogy hol, milyen rendszerű 
kéttarifás számláló alkalmas, azt az 
határozza meg, hogy az illető fo
gyasztó a város melyik részében 
akik és milyen jellegű, illetve mi
lyen célra szolgáló kedvezményes 
ára mól akar fogyasztani.

Akik tehál ily kedvezményes 
áramra igényt tartanak, azok ebbéli 
óhajukat a Városi Gáz- és Villamos 
üzemek Deák Ferenc-utcai irodájá
ban lehetőleg a délutáni irodai órák 

Olasz géppuskák valósággal lekaszáltak 
egy menekülő abesszin csapatot.

Az olasz haderő Imru herceg 
csapataival az abesszin hadsereg 
egyik legjobban felszerelt és leg

nyer azzal, hogy csupán a magva 
ros holmit nélkülözi A magyar 
ruha színpadi jelmez maradt, de a 
használatba nem tudtuk átvinni.

Öntudatot, több magyar öntuda
tot várunk a hölgyektől, akiknek, 
mivel érzéseikben magyarok, nem 
lesz nehéz ezt egy kissé külsősé
gekben is hangsúlyozni.

végződik K7 incidens.
Az idősebb Imgrund József szán

dékos emberölés kísérletének bűn
tettével került a törvényszék elé. 
A törvényszéki főtárgyaláson a védő 
Imgrund elmeállapotának megvizs- 

1 gálását kérte. A vizsgálat megálla
pította, hogy Imgrund idült alkoho
lista ugyan, de cselekvőképességé
ben nem korlátozott.

A bíróság Imgrund Józsefet szán
dékos emberölés bűntettében mon
dotta ki bűnösnek, de az enyhítő 
körülmények figyelembevételével 8 
hónapi börtönre Ítélte. Az ítélet 

I jogerős.

alatt személyesen jelentsék be, hogy 
az evvel kapcsolatban szükséges fel 
világításokat olt megkapják.

Minthogy a kéttarifás számlálók
nak a felszerelése pontosan a je
lentkezéseknek a sorrendjében tör
ténik, már pedig a nappali áram 
mérésére való áttérés megfelelő mű- 

| szaki és admioisztrativ előkészüle
teket igényel, felkérjük mindazokat, 
akik kedvezményes háztartási ára
mot akarnak fogyasztani, hogy az 
ügy részleteit a villamosüzemek iro
dájában már most tisztázni szives 
kedjenek.

Meg kell jegyeznünk ugyanis, 
hogy a kéttarifás számlálónak az 
alkalmazása — a különleges áram
mérő nagyobb kölcsöndija miatt — 
csak egy bizonyos mennyiségű nap 

1 pali áram fogyasztása esetén gazda 
i ságos.

A Varisi fiái- és Villamos- 
Szemek igazgatósága.

gyorsabb hadtestével ütközött össze 
I és háromnapi elkeseredett küzdelem 
I után menekülésre kényszeritelte. 

1 Az erősen bombázott abesszin 
tüzérség többezer halottat hagyott 
hátra. Vasárnap reggel Babbini tá
bornok vezetése alatt a negyedik 

: hadtest ütött rajta az etióp csapa
tokon és a bő zsákmányon kívül 
foglyokat ejtett.

A halottak száma igen nagy volt.
/X vasárnapról hétfőre virradó éj 

jel az etióp csapatok hiába támad 
Iák az olasz vonalakat. Hétfőn reg
gel tovább folytatódott a harc, de 

( a légi bombáktól és a tüzérségtől 
1 szorongatott etiópok ‘kénytelenek 

voltak a Takazzé folyó felé mene
külni.

Az olasz csapatok ide is követték 
a menekülőket és gépfegyvereikkel 
szinte lekaszálták az etióp sorokat.

Imru hercegnek sikerült Godzsam 
felé menekülnie, hol állítólag lázadás 
ütött ki.

Az epitreai és a harmadik had 
test folytatja tevékenységét Ternbien 
keleti részében, hol még többezer 

I főből álló abesszin csapat van be
kerítve.

fr.z idén is nagyszabású lesz 
az Ipartestület márciusi 

szabadságünnepének 
programja.

Pénteken este az Ipartestület vá
lasztmánya és az Iparoskor Pestuka 
Ferenc elnök vezetésével értekezletet 
tartott, amelyen a március 15 én 
rendezendő ünnepségek műsorát ál
lították össze. A március 15-i sza
badságünnep délutáni ünnepi szó
noka dr. Ernszt Lajos ügyvéd, Köri 
alelnök lesz. Az ünnepi beszéd titán 
szavalatok és dalárdaszámok lesz
nek.

Az esti ünnepségek szónoka Te- 
munovics József kórházi lelkész. Az 
esti ünnepségen a megjelentek hal 
vacsorával hódolnak a márciusi 

i ifjak szellemének.

üzletátheiyezésl
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1 tői a 
városi székházba, a volt 
Blumb’rger-féle helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.
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Minden múlandó, 
Az Ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MAftf0N ~ 

őrás és élrsrarászáéi.
Erzsébet kiráiyné-u«a Jl.

Régi ékszereket, tört aranyat

HÍREK.

3

Dr.
l-í!

lír. Istentisztelet. Pénteken 
délután az istentisztelet fél 6 kor, 
szombaton este a Megilah olvasása 
egynegyed 7 kor kezdődik

— Itthon a polgármester. 
Boibiró Ferenc polgár mester 
nap este hazajött Budapestről.

— Detektivtanfolyamon. Kovács 
Lás'.ló a bajai ni. kir allamrendőr- 
séghez beosztott detektivgvakorno 
kot három hónapig tarló detektív 
tanfolyamra rendelték Budapestre.

— Az exportburgonya termelői 
ára. A magyar burgoriyakivitel 
Olaszország felé újra megindult. A 
Burgonvakivileli Egyesülés a jelen 
légi olasz eladási lehetőségek mér 
legelésével a Wohltmann és Kriiger 
burgonya termelői árát 6 55—6 70 
pengőben állapította meg. Ez az ár 
a rendeltetési állomástól 100 q ként 
66 pengőtől nagyobb fuvartávolság 
esetén érvényes.

SÖS

URÁNIÁI
c'=ar ss=a» «DG?ac -W3F •;&=•»

Március 6
Március 7
Március 8

Cecil 8. De Mille
garandiózus alkotása

Keresztes 
hadjárat.
Krisztus ■kaionáini.k hősi 
éposza 16 felvonásban

Főszereplők :

Henry Wiicoxon 
Loretta Ycung
Jan Keith
C. Aubrey Smitti
J. Sthildkraut 
Katherine Oe Miile 
Montagu Lőve
C. Henry Gordon 
Allan Halé

Híradó

Husvét hétfőjén hangversenyt ad Bsján 
a Bajai Daloskor.

Megkezdte a dalárda az előkészületeket a Liszt Ferenc-Kör 
Liszt emlékhángversenyére.

nek az igen nívós program.• t jgétő 
művészeti megmozdulásnak. A Liszt 
emlékhitngversenyt a rádió is köz
vetíteni fogja.

A bajai dalkultura továbbh-jlvsz- 
iése melleit szól az is, hogy a Da
loskor egészen rövid idő múlva egy 
önálló zenei, illetve dalestet is ad. 
Ez a hangverseny minden valószí
nűség szerint ápiilis 13 án, husvéf 
másodnapján este lesz értékes ko
moly nívójú műsorral.

A Bajai Daloskörben ismét ujult 
erővel indult meg az élet. A pró 
bákr.l a dalárda újra megkezdette. 
Művészeti események küszöbén áll 
az országos nevű bajai dalegyesülei. 
A Liszt Ferenc Kör a közeljövőben 
nagyszabású hangversenyt akar ren
dezni és ennek a művészi esemény
nek egyik lego.igyobb érdekessége 
az lesz, hogy azon a Bajai Dalos 
kör is részt vesz. A dalárda szá
mai feltétlenül komoly értékei lesz-

— Útépítés kényszermunkával. 
/X szovjet .kormány elrendelte, hogy 
« közeljövőben rendbehozzák a köz
utakat az ország területén. Ezeket 
a munkálatokat kényszermunkával 
végezteti el. Naponta 200 embert 
állít munkába, közüli nőket is, 
akik kötelesek a robotot elvégezni.

— Dugutas és aranyere*  bán
talmik, gyomor- és bélzavarok, máj- 
és tépdűzze,dós, a has állandó ptif- 
fadlsága és u rekeszizom gyakori 
feUulódása, hát és derékfájás ellen 
a ie m-szetadíu „Ferenc József**  
keserüviz, kisebb adagokba elosztva, 
naponta többször bevéve, hathatós 
segítséget nyújt-

— A Szovjet n nőket js köte
lezi a közmunkákra. A Szovjet 
Unió végrehajtó bizottsága és a 
népbiztosok .tanácsa elhatározta, hogy 
a vidéki lakósságot a jövőben fo
kozottabb mértékben bevonja ez 
utak és országutak javítási és épi 
tési munkálataiba ,a munkákban a 
a nők is kötelesek résztvenni.

— Vasárnap délután 3 órakor a 
Bácska Sport Egylet és a Bajai 
Sport Egyileí közöf-t edzőmet kő/é-: 
lesz, a sporttelepen.

— Szilárd a nemxetkizí gyapjú 
piac. Londoni jelentések szerint a 
gyapiuárajk emelkednek, különösen 
az ausztráliai, ujzeelandi és délal 
rikai piacokon. Az eladható kész
letekben a tavalyihoz viszonyítva 
feltűnő csökkenés mutatkozik. Az 
angol feldolgozó ipar azonban egye
lőre tartózkodik a vásárlástól, mint
hogy az a vélemény, hogy az ár 
emelkedéssel járó készárudrágulást 
nem fog sikerülni áthárítani a köz
vetlen fogyasztókra.

-- Nősül isi jutalmak Olaszor
szágban. Az olasz hivatalos lapban 
rendelet jelent tneg, amelynek ér 
telmében 42 millió litat fordítanak 
ez évben az uj házasok és a sok 
gyermekes családok jutalmazására.
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebóráit. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölöslegei; bosszantadási pontatlanul járó órájával, 

ára vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pcntasan járó férfi és i»öi karóráit 2 évi jótállással már 6 pengőtől, 

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
Kíi

EGY táKARSAN LEVŐ oldalkocsis 

motorkerékpár 
ELADÓ. Megtekinthető : Jelki András 
ut 20 (Kiscsávolyi plébánia melleit.)

— Az időjárás és a mezőgaz
daság. Az Országos Mezőgazd <sági 
Kamara közlése szerint a mezőgaz
daság .szempontjából előnyös volt 
és ha bizonyos tekintetben mulat 
koztak is né,mi hátrányai, ezek el
törpültek a kedvező hatások mel
lett.

— Drágul a viasz — vigyázat. 
Az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület jelentése szerint a viasz 
nem várt módon megdrágult. Ezért 
felhívja az egyesület a méhészek fi 
gyeimét arra, hogy a léptörrnelékek- 
böl és az elöregedett lépekből szép 
sárga viaszt olvasszanak ki, mert a 
kereskedelem csak ezt vfisri föl. A 
vas és réz edényekben kiolvaszlott 
viasz színe sötétbarna, az ilyen vi
asz színe sötétbarna, az ilyen viasz 
sem eg''éb ipari célokra nem hasz
nálható, illetve nem alkalmas. A 
kelleténél sötétebb viaszt még vegyi 
u.t.o.n .sem le.he.t sárgoszmüvé javí
tani, ez okból egészen elértéktele
nedik.

— Haditörvényszék elé állítják 
a japán lázadókat. Mint a tokiói 
jelentés bánül adja, a japán lázadó
kat haditörvényszék elé állítják, 
hogy elvegyék méltó büntetésüket. 
A híradás beszámol arról is, hogy 
az uj kormány megala-k bábánál nem 
várt .nehézségek merültek fel.

— Ha el van dugulva és gyom
ra rossz, folyamodjék azonnal a 
természetes „Ferenc József**  kese
rűimhez, mert ez már csekély, alig 
egy -poJjuirvvi mennyiségben is gyor
san, biztosan és mindig kellemesen 
kiliattilja az emésztés útjait és friss 
közérzetet teremt.

Hussgnöt fillér a paprika 
exportpréminma. A földei reles- 
ügyi minóztéiium édesítette az ex
portőröket, hogy a szegedi és a 
kalocsai hörz- tl’Qi s/árma/.ó paprika 
export prémiáit 20 fillérről 25 fil
lérre eme te.

ítinüs komi»unistáh elfoglal
tak több missziós telepet. Húsz 
ezci kínai kommunista foglalta el 
Sausi tartomány nyugati részét. A 
kommunisták már állítólag több fon
tos missziós telepet is elfoglaltak.

— Uj osztrák postab&yegek. 
Az osztrák posta uj jótékonysági 
bélyegsorozatot bocsát ki, amelye
ken nevesebb fellalá'ók képmásai 
lesznek.

valíV hároinszobás
■VwIbK’Csb hazat, esetleg mellék
helyiségekkel.
Az eladónak ÓrOlafcÓSt adnák.

CÍM a KIADÓBAN I

Március hó 8-án
Március hó 9-én

EDGÁR WAUACE 
a vi'ághiiü angol iró ragyogó 

filmje.

B0SAMB0
(LázadásAfrilcábasi)

f‘ őszerepben :

Paul a®bersra és 
Nína Mae Mc

Kioney

Híradó!
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarc/ Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290.

•D

I
Ha szépen, jól és olcsón 

akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Má*é  Lsjas 
férfi szabóval

(Sugovícapart).

Éjjeli 
szolgálatét tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 2-töl márc. 3-ig

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSSLÖ

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ok*

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telet ön: 314-et. 
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

jj §
í Rádió-ét villanyszerelést ö 
* legolcsóbban, legpontosabban csak Á 
í KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél |
S eszközölhet. IÍ

I í:n
, A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.j 

jí Tel.: 242. Kedvező fizetési

mellett

feltételek. Tel.: 242.

Nyomatni! Bakanelr ps Goldbertfcr könyvnyomdájában Kata.

2 éves 
vágású

P számi
üazhoz siálliiva száraz

ö

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris „ 
tölgy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfái 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fa termelők es tűzifanagy kereskedők

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

Telefon : 
városi iroda 42.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA]

Telefon 52 Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokfzbrikettet, tatai tzalontzenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.
SWgMgWWMU 1I4ULM PQJgMUIMMra—f—WMraMP^I . ............ .. 

{Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető L®ky béraUtÓSHál. 
Telefen 375. — Baja. Kigyó-utca 18. szám.

Bakanek «■ Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Fereneiek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


