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ELŐFIZETÉSI ARAK :

A magyar közigazgatás időszerű feladatai.
A magyar közigazgatás életében 

fontos eseményt jelent a tovább 
képző tanfolyam megnyitása, amely 
most folyt le a belügyminisztérium 
dísztermében ünnepélyes külsőségek 
közölt a kormány több tagjának 
jelenlétében. Ez a közigazgatási tan
folyam igen fontos részét képezi 
annak a reformmun kának, amellyel 
a Gömbös kormány a magyar köz 
igazgatás egész szellemét és szerve
zetét a mai idők és s magyar élet 
követelményeinek megfelelően kí
vánja átalakítani, Ennek a reform 
nak végső és igazi célja : a közigaz
gatás egyszerűbbé, gyorsabbá és 
tökéletesebbé tétele, viszont kétség
telen, hogy ezt a célt csak a köz
igazgatási tisztviselői kai megfelelő 
kep.-esével, céltudatos és határozott 
irányú nevelésével lehet elérni. Ezért 
szervezte a kormány a közigazgatási 
tisztviselők részére a most meg nyílt 
továbbképző lanfolyamot, amelynek 
jelentőségét Gömbös Gyula minisz
terelnök méltatta a megjelent elő 
kelő közönség és a hallgatók elölt.

Ebben a beszédben a kormány
elnök minden pártpolitikai szempon
ton felülemelkedve foglalkozott a 
nemzeti érdekeket szolgáló állami, 
vármegyei, városi es községi köz
igazgatás szerepével és azokkal a 
tényezőkkel, amelyek a magyar 
közigazgatás megfelelő és korszerű 
színvonalának nélkülözhetetlen elő
feltételei. Helyesen állapította meg 
Gömbös Gyula, hogy a magyar köz
igazgatás csak akkor teijesitheti hi
ánytalanul és kifogástalanul nehéz 
és felelősségteljes hivatását, ha első
sorban működése összhangban van 
a nemzet egyetemes érdekeivel és 
törekvéseivel. Minden magyar mun
kának egy célja van — mondotta a 
miniszterelnök — ez a cél : az 
örökkévaló nemzet sezétl bizonyos, 
hogy minden közigazgatási tisztvi
selő csak akkor végezhet becsületes, 
valóban értékes és hasznos munkát, 
ha ezt a nemzet egyetemes érdeke
inek teljesen alárendeli.

Az egységes szellem, a nemzet 
érdekeit állandóafl szem elölt tattó 
egységes lelkiség azonban csak 
egyik előfeltétele a jó magyar köz
ig izgatásnak. Ezenkívül szükség van 
arra is, hogy a közigazgatási tiszt
viselők alapos képzettséggel rendel 
kezzenek és felismerjék a korszerű 
kiadás szükségességét. Az alapos 

képzettség követelménye a közigaz
gatási tisztviselő szempontjából azt 
jelenti, hogy ma nem elég a tör
vényben előirt diploma megszerzése, 
mivel a rohanó idők, a nemzeti élet 
változó szükségletei és a mai viszö- 
szonyok bonyolultsága feltétlenül 
megkívánja azt, hogy a közigazga
tási tisztviselő tovább tanuljon és 
lépési tartson a maga korával. Ezzel 
függ össze a harmadik követelmény 
is: a korszerű haladás szükséges 
sége, amely egyáltalaban nem jelenti 
a magyar közigazgatás, különösen 
a vármegyei önkormányzat tiszte 
letreméltó történelmi hagyományai 
nak megsemmisítését, még kevésbbé 
jelenti a magyar alkotmánynak az 
ellenzék részéről oly gyakran han
goztatott veszedelmét. A miniszter
elnök épen ebben a megnyitó be
szédében hangsúlyozta, hogy az ősi 
magyar vármegyét bevehetetlen vár 
nak tekinti, azonban bástyáit és régi 
falait épen azáltal akarja megerő
síteni, hogy a modern idők friss 
levegőjével akarja telileni ezt a rgi 
intézményt.

Az önkormányzat egyes tényezői: 
a városok, vármegyék és községek 
egyaránt a nemzet érdekeit csak 

! akkor szolgálhatják, de egyben a 
maguk fennniaradásál, á maguk 

: eredményes működését is csak ak 
kor biztosíthatják, ha nem marad- 

! nak meg a maguk merevségében, 
hanem a mai korhoz alkalma/kod 
nak és féltve őrzött régi htgyomá 

' nyaikat szerencsésen egészítik ki a 
| modern élet gyorsabb ütemével, 
| szociális érzékével, egyszerűségre 

való törekvésével. Nem szabad fe 
lednünk, hogy a mai magyar élet 
ezer és ezer uj gazdasági, társadal
mi, egészségügyi, kulturális és egyéb 
feladatot tó a közigazgatás egyes 
tényezőire és tisztviselőire. Olyan 
feladatokat, amelyek riéháhy évti
zeddel, -sőt néháriy évvel e/elött 
még teljesen ismeretlenek voltak, 
vagy amelyeket maga a társadalom 
végezitek Ezért • ell a fiatal magyar 
tisztviselői nemzedéket az Üj idők 
változott feladatúira nevelni, ezért 
kell a közszolgálatban álló friss ma
gyar erőket a nemzeti szellem és 
az alapos tudás fegyvereivel felvér
tezni, hogy a magyar közigazgatás 

j a jövőben az egyetemes magyar 
I életnek valóban hasznos és nagy 
’ jelentőségéhez méltó részese legyen. 

Őszinte szí vvel kívánjuk, hogy a 
most megnyílt továbbképző tanfo
lyam a magyar közigazgatásnak ezt

Vármegyei behelyettesítések.
Apatini Fernbach Bálint dr. ügyminiszteri titkárt, a Sík 

főispán a Székhelyi Rezső vár- Ernő nyugdíjba vonulásával 
megyei főjegyző nyugdijbavo- megürült II. főjegyzői állásra 
nulasávai megüresedett vár- bajsai Vojnits László dr. pest
megyei főjegyzői állásra vitéz i megyei közigazgatási fogalma- 
Bajtay Ernő dr. m. kir. bel- j zót helyettesítette be.

Dr. Haranghy Lászíó egyetemi magántanár 
a kormány kiküldetésében Nápolyban 

zoológiái kutatásokat végez.
Dr. Haranjíh^ László egye- 

térni magántanárt a bajai köz
kórház bakterologus főorvosát 
a vallás és közoktatásügyi mi
niszter a nápolyi zoológiái ál
lomáson végzendő kutatásokra 
küldötte ki.Dr. Haranghy László 
külföldi tanulmánya céljaira 
állami ösztöndíjat kap.

A kormánynak ez a kitün

A négus elfogadta a Népszövetség 
13-as bizottsága által felajánlott 

békejavaslatot.
Mussolini válasza a Népszövetségnek.

A négus válasza megérkezett a
13-a8  bizöltság békefelhivására.

A választávirat igy szól:
— Tudomásul vettük azt a távi

ratot, amelyet külügyminisztériu
momhoz intéztek. A Népszövetség 
minden tagja tudja, hogy még a 
háború kitörése előtt minden lehe 
töt meglettünk a Népszövetség szel 
lemében folytatott eljárásunkkal a 
békefenntartására. Olaszország nem 
zelközi kötelezettségeinek megsérté
sével és az eddig végrehajtott rend 
Szabályok éllenére fölytáija támadá
sát.

Elfogadjuk a javaslatot a tárgya
lások megkezdésére, meg pedig a 
népszövetségi alapokmány rendelke
zéseinek figyelembevételével. Tudo
másul vesszük, hogy a javaslatot a 
13 as itizollság dolgozta ki és hogy 
a tárgyalások a Népszövetség kere 
lében és szellemében fognak le
folyni. Részletes válaszunkat párisi 
követünk közvetítésével kapják majd 
meg. 

az olyannyira szükségszerű újjászü
letését és átalakulását minél jelen
tősebb mértékben mozdítsa elő.

tető megbizatása arra minden
ben érdemes közéleti tényezőt 
ért, aki egy évtizednél hosz- 
szabb idő óta bajai állomás
helyén is olyan értékes tevé
kenységet fejtett ki, hogy a 
vezető emberek és a nagykö
zönség elismerő megbecsülését 
egyaránt elérte.

— Mussolini minden valószínűség 
szerint azt a választ adja majd a 
Népszövetség békeközvetilő felhívá
sára, hogy kész az ellenségeskedés
nek véget vetni és Genfben tárgya
lásokat indítani az abesszin meg 
bízottakkal, ha előre elismerik, hogy 
olasz ellenőrzés alá kell kerülni bi
zonyos abesszin területeknek. Ab
ban nem kételkednek Genfben, hogy 
Mussolini arra gondol, hogy Olasz
ország kapja — esetleg népszövet
ségi megbízás alakjában — azokát 
a területeket, amelyeket az olász 
hadsereg a fegyverszünetig elfoglal.
................. -................. .......... ...

Suvich két órán át tárgyalt 
Starhemberggel.

Suvich külügyi államtitkár tegnap 
délelőtt 11 órakor fogadta Starhem- 
berg herceg osztrák alkancellárt. A 
két államférfi megbeszélése kél óra
hosszat tartott. Délben az osztrák 
követségen diszrbéd volt Stárhem- 
berg herceg tiszteletére.
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REINHARDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA.
Pálosy János százados előadása 

a német segédcirkáiók világháború alatti 
szerepéről.

ben jobban felismerhettük és átte
kinthettük a nagyszerű német mód
szerességet. fegyelmezettséget.

A német hősiességnek mindig 
példái lesznek a segédeit kálók és 
tengeralattjárók hőstettei. Ötszáz 
tengernlaitjáró fu’ott ki a német 
kikötőkből 126 sohasem tért vissza.

A tengeralattjárók hatósugara ak 
kor még csekély volt, azért nyo 
múltak előtérbe a segédcirkálók.

Kaiser Vilhelm dér grose, a Me
teor, a Mőve, a See Adler vitorlás,

Csütörtökön délelőtt tartotta Pá- 
losy János százados nagyon érde
kes, tanulságos és mindvégig lebi
lincselő előadását a német segéd - 
cirkálók világháború alatti szerepé 
ről.

A városháza nagytermét zsufo 
lésig megtöltötte a nagyszámú és 
előkelő közönség, melyet öácsbod- 
rog megye Vitézi Széke nevében 
vitéz Zákány Andor városi tiszti 
főorvos üdvözölt.

Pálosy János százados előadta, 
hogy a magyar háborús irodalom 
nélkülözi a naplószerü feljegyzése 
két ; az e fajta irodalomban annál 
gazdagabb az. angol és különösen a 
német. Ennek az irodalomnak pe
dig igen fontos nemzelnevelő hatása 
van.

A világháború szárazföldi részé
nek eseményei eléggé ismertek ; itt 
nehéz újat mondani, azért fordult a 
tengerhez.

A tengeren nagy, a háború egész 
sorsára döntő jelen'őségü hadi ese
mények nem zajlottak, aminek az a 
magyarázata, hogy az akkori had
vezetőségek leginkább pénzügyi 
okokból sajnálták hajóikat s nem 
merték egész tömegükben hadba 
vetni.

így a németek sem rohanták meg 
hajóhadjukkal Angliát, hanem mint
egy guerilla harcot folytattak az el
lenséges hadi és kereskedelmi hajók 
ellen.

Ebben a harcban kiváló szerep 
jutott a segédcirkálóknak, melyek 
legnagyobb részt kereskedelmi hajók 
voltak s csak néhány nap alatt ala
kították ál őket hadihajókká.

hivatásuk, hogy az ellenséges ke-
reskedelmi hajókat elfogják, az el- | 
lenség élelmezését és hadiszer ellá
tását megnehezítsék s az ellenséges 
kikötőket aknák lerakásával elzár
ják. Pálosy százados azután bámu 
latos memóriával kél órán keresztül 
ismertette az egyes német segéd 
cirkálók teljesítményeit, melyek nem
csak a férfiúi bátorságnak, de a 
leleményességnek; mindenek felett 
pedig a fegyelmezettségnek olyan 
példáit nyújtották, hogy azok mint 
valami hősi époszok mindig példái 
lesznek a germán szellem nagysá- 
ságának.

Sorra elevenedtek fel előttünk a 
világháború tengeri hőseinek emlé
kei csak talán azzal a különbség 
gél, hogy a régi hadi jelentések 
kaleidos/kopszerü széttagoltságával 
szemben a hadicirkálók működésé

A japán császár kinevezte az uj 
miniszterelnököt.

A mikádó Szajondzsi herceg 
ajánlatára Hirota belügymi
nisztert bízta meg az uj kor
mány megalakításával.

Takazze fogónál az olaszok.
Az olasz második hadtest csapa 

tai csütörtökön reggel 5 órakor el 
érték a Takazze folyót.

Graxlani a Szomáli földön.
Graziani tábornok hadai nagysza

bású hadműveletbe kezdet'ek és to
vábbfolytatják előrenyomulásukat a 
szomáli harctéren.

Ax olaszok vesztesége.
A legutóbbi tembieni ütközetben 

Bardolini pilólaezredes, a 14 számú 
olasz bomba vető repülőezred pa 
rancsnoka, harmadmagával életéi 
vesztette.

Bardolini ezredes egy bombaveíő 
légiraj élén támadást vezetett az 
Andino város mellett levő abesszin 
hadállások ellen. Az abesszinek 
Bardolini repülőgépét lelőtték.

A lezuhant repülőgép négy utasa : 
Bardolini ezredes, egy pilótahadnagy, 
a gép mechanikusa és rádiótisztje 
hősi halált halt. 

üt bajai cég adott ajánlatot a város 
2080 mázsa morzsolt tengerijére.

Dr. Reiser Antal gazdasági ta 
nácsnok vezetésével ma délelőtt tar
tották meg a zárt Írásbeli verseny
tárgyalást a városnak a Máléháza- 
puszla I. és II majorjából haszon
bértartozás címén beszolgáltatott 
2082 mélermá/sa morzsolt tengeri
járandóságának értékesítésére.

Összesen öt zárt írásbeli ajánla
tot nyújtottak be. Valamennyi aján
lattevő helybeli.

í a Volí segédcirkálók és parancsot) 
| kaik hőstetteit mondotta el és mu 

talta be a térképen a teljesített ten 
geri utakat az illusztris előadó olyan 
színesen, változatosan és plasztiku
san, hogy szinte a mozi vászont 
képzeltük el lelki szemeink előtt s

I elbeszélése nyomán valósággal át
éltük a nagyszerű teljesi. menyek 
minden lelkesítő hatását.

A minden részletében (anuságos, 
i lelkesítő, valóban nemzetnevelő ha

tású előadás minden résztvevő lel
kében maradandó nyomokat hagyott. 
Az előadót hosszan és igen lelkesen 
megtapsolták.

Hirota régi kipróbált diplo
mata és széles látókörű poli
tikus és egész Japánban nagy 
tekintélynek örvend.

Az. A mba Aradamon hegység 
körüli harcokban elesett Camillo 
Hindard Bárány magyar származású 
feketeinges századparancsnok is, 

I akinek még nagyapja vándorolt ki 
Magyarországról, hogy Garibaldi 
vörösingeseivel együtt harcoljon az 
olasz egységért.

A keletafrikai háború magyar 
■ hőséről az olasz, sajtó rendkívül 
' meleg szavakban emlékezik meg.

Legyilkoltak a feketék 57 
olaiz munkást.

Még február 13 án Tembienben 
több száz főnyi harcosból álló 
abesszin csapat megtámadta az olasz 
utépitőmunkásokat. Az abesszinek 
és munkások között heves harc 
folyt le, amelynek során 57 mun
kás életét vesztette. Ezzel 346 ra 
emelkedett azoknak a munkások
nak a száma, akik a hadjárat kez
dete óta Kelet-Afrikában életüket 
vesztették.

A Bajai önsegélyző Hitelszövet- 
, kezet ajánlatot tesz az egész meny- 
| nyiségre, métermázsánkint 12.90 

pengőt. Magyar Gabona Kereske 
delmi R T. 500 métermázsára adott 
ajánlatot, mázsánkint 13 85 pengőt. 
Weidinger Zsiga szintén 500 méter
mázsára, mázsánkint 13 70 pengőt 
ajánlott fel.

Dömötör és Holczer cég az egész 
mennyiségre mázsánkint 13'41 pen

gős ajánlatot lesz. Goldsmidt Zsig- 
mond 500 mázsára adott jiáulatot, 
mázsánkint 13'60 pengőt.

Az ajánlatok elbírására ma dél
előtt 11 órakor dr. Borbiró Ferenc 
polgármester elnöklésével a gazda
sági bizottság ülést tartott. Lapzár
takor a döntés még nem történt 
meg.

Baja és Bácsmegye 
is elküldotte képvi
seletét azV. Cierkész- 

kerüiet szegedi 
közgyűlésére.

Vasárnap délelőtt 10 órai kez
dettel tartotta meg az V. Cserkész
kerület közgyűlését a szegedi város-

■ háza közgyűlési termében.
A közgyűlésen megjelent a Ma

gyar Cserkészszövetség részéről 
, Buczkó Emil dr. orsz. ellenőrző és 
i Szundy Géza orsz. testnevelési ve-
■ zelőliszt.

A közgyűlést vitéz Máriaföldy 
Márton dr. elnök nyitotta meg, aki 
tíz évi munkásságára visszatekintve 
bejelentette, hogy másiránvu elfog
laltsága és egészségi állapota miatt 
a kerület további vezetéséről lemond. 
Azután a kerület főtisztviselői és 
előadói olvasták fel jelentéseiket, 
amelynek végeztével megtörtént a 
kerület általános tiszt újítása. Ennek 
eredméoyeképen a közgyűlés a kö
vetkező tisztikart választotta meg:

Társelnökök vitéz Csaba László, 
i vitéz Máriaföldy Márton dr., Né 

methy Samu, dr. Révay József, 
Tarpai Olló, Tóth Sándor. Kerületi 
ügyvezető elnök Zellhoíer János pi
arista tanár, vezelőliszt Csergő Isi 
van, ellenőrző Nagylaki Béla főtit
kár dr. Für István, főpénztáron 
Kakor József, öregcserkészelőadó 
vitéz Róna Miklós, kiscserkészelö- 
adó Szirbik Sándor, egészségügyi 
előadó dr. Hernádi Mihály, sajtó-

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

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

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.



936 március 7 rtAJA-BACbKA 3

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.
SZíKLAi HlSTOi' 

órás és ékszerésznél 
Erzsébet királyné-utca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodásf ponlatlanui járó óráiéval. 

Óra vásárlás és javítás aalt szakétemnél.
Pontosan járó fért: és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

Régi ékszereket, tői t aranyat es briiliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
előadó Jécsai Antal.

Ugyancsak megválasztotta a köz 
gyűlés a kerületi intézőbizottság és 
számvizsgáló bizottság tagjait is. A 
közgyűlésen Raját és Bácsmegyet 
Barta Lénárd ciszterci tanár a vár 
megyei Intéző Bizottság főtitkára 
képviselte. A közgyűlést iisztigy ülés 
követte, majd társasebéd leje, te be 
az. V. kerületi cserkésztisztek ösz- 
szejövetelét.

Jeze egyetemi tanar miatt 
ismét nagy verekedések 

voltak a párisi egyetemisták 
között.

Jeze tanár csütörtökön ismét nem 
tudta megtartani előadásait, mert a 
diákok hevesen tüntettek ellene. 
Amikor a tanár 11 órakor megér 
kezelt az előadóterembe, a diákok 
óriási lármával fogadták.

„Mondjon le!" — kiabálták a 
tanár felé. Több diák a tanár párt-

Március 6
Március 7
Március 8

Cecil B. De Miile
garandiózus alkotása

Keresztes 
hadjárat.

Krisztus Iralonáíusk hősi 
eposza 16 felvonásban

Főszereplők :

Henry Wilcoxon 
Loretta Young 
Jan Keith
C. Aubrey Smith 
J Schildkraut 
Katherine De Miile 
Montagu Lőve
C. Henry Gordon 
Ailan Halé

Híradó. 

jára állt és szembeszállt a kiálló 
zókkal. Verebeden támadt, amelynek 
során betörték az ajtókat. Az egye 
lem udvarán a kel párthoz tartozó 
diákok ismét összeverekedtek.

HÍREK
— « Nemzeti Kaszinó hazafias 

Ünnepélye. A bajai Nemzeti Ka
szinó március 14 én este 9 órai kez
dettel a szabadságharc emlékezetére 
tarsasvacsorál rendez. Az ünnepi 
szónok Dobossy Elek az állami ta
nítóképző intézet igazgatója. A va
csorára jelentkezést 13 án déli 12 
óráig veszi át a kaszinó házmestere. 
Egy teríték ára 1 60 pengő.

— Befejeződött a hajai rendőr*  
ség hivatal vizsgálata. A bajai 
államrendőrség ügykezelésének hiva
talos vizsgálatára négy napon át 
Baján időzött Budapestről a vidéki 
főkapitányság kiküldetésében dr. 
Joódy Endre rendőrfőtanácsos, dr. 
Krisztinkovics IXnlal tanácsos, vitéz 
Sárossy Gyula őrszemélyzeti főpa
rancsnok és Hallósy József szám 
vizsgáló. A vizsgáló bizottság tegnap 
fejezte b<> munkáját és az. eredményt 
teljesen kielégítőnek állapították meg.

— Baján a tanonciskolák ipar*  
Oktatási főigazgatója. Tegnap Ba
jára jött Szegedről a tanonciskolák 
iparohlalási főigazgatója, aki a ba
jai kereskedő és iparos tanonciskola 
hivatalos látogatására érkezeit. A 
főigazgató felkei este a város vezető 
ségél és a legnagyobb megelégedés
sel beszélt az iskola működéséről. 
Megállapította, hogy a szakszerű 
oktatás fokozottabb, mint az elmúlt 
bán volt.

— Öregemberek betegségeinél 
és neuraszténiások bajainál reg
gelenként egy egy kis pohár terme 
szeles ,,Ferenc József" keserüviz 
sokszor igazi jótétemény !

— Albrecht királyi herceg az 
ifjúságról. Az öregek és fiatalok 
harca — Írja Albrecht kir. herceg, 
a Tükör márciusi számában — ki
éleződik, amikor a nemzet életében 
törés áll elő. A világháború állal 
megbolygatott társadalmi és gazda
sági egyensúly nem képes a gene 
rációk ütközőinek rugalmasságát 
biztosítani. A helyes megoldásra 
maga a természet mulat példát; a 
megújhodás az idősebbek megértésén 
át vezet a fiatalság lelkisége felé. 
A fiatalság: a magyarságnak lég 
főbb reménysége.

— 8 millió zloty értékű árut 
szállíthat Lengyelország Oroszor 
SZágnak. Lengyelország és Szovjet 

Oroszoiszág jegyzék vallással mege
rősítette az egy évre megkötött uj 
kereskedelmi egyezményt, melynek 
értelmében Lengyelország 8 millió 
zloíy értékű árut szállíthatnak a 
Szovjetnek.

— Halálozás. Nagy részvét mel- 
leli az elmúlt napokban temették 
el Baján Gergely Belőné Kappeter 
Máriát. Az elhunyt uriasszony a 
megszállás alatti időkben férjével 
együtt nagyon sok anyagi támoga
tást, sokszor otthont nyújtott a szer
bektől kiutasított állástalan és haj
léktalan magyar tisztviselőknek. 
Végtiszlességén ismerősei és tisztelői 
nagy számmal vetlek részt.

— Óriási robbanással n levegőbe 
repült tegnap a kaukázusi földolaj
ipar középpontjában, Grózníbon az

• olajfinomító két tartálya.
— A newyorki sztrájkoló felvo- 

nókezelök szakszervezetének veze
tői azzal fenyegetőznek, hogy ha 
nem teljesítik követeléseiket, az or
szág valamennyi felvonókezelője és 
központi fütéskezelője csatlakozik a 

■ sztrájkhoz.
— Szélvihar, rossz időjárás dü

höng Olaszország középső részén. 
Paleriuóban 300 embert megsebesi 
tettek a háztetőkről lesodoit tárgyak. 
Szicillia déli részén és a Földközi 
tengeren szintén hatalmas vihar 
tombol.

— Earl derr Biggeis, minden 
idők egyik legnagyobb kalandos re 
gényirójának nagyszerű története a 
Chang See szerelme Honoluluban 

I kezdődik s egy ködös éjszakán San 
Franciskában ér véget ez az izgal
mas história, amelyben sok a sze 

1 retem, a feszültség és az érdekesség. 
i Megjeleni a Milliók Könyve legújabb 

száma, ára 20 fillér, kapható min
denütt.

Fellázadt 
egy kínai fegyház.
Az északi Kiangszu tarto

mányban levő kuanjuni börtön 
331 lakója fellázadt. A fegyen- 
cek lefegyverezték őreiket és 
megszöktek. A városi őrség 
sortüzet adott le a menekülő 
fegyencekre, akik közül hatan 
meghaltak. Kétszáztizenhat fe- 
gyenc elmenekült.

EGY JÓKARBAN LEVŐ oldalkocsis 

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

A bécsi posta magánosok 
részért*  is lehetővé teszi a távol
kaira készülék használatát. A tá- 
volbairó készülék használatát a bé- 

; esi posta magánosok részére is hoz
záférhetővé teszi épen agy, mint a 
távbeszélőt. Tárcsázás vagy központ 
felhívása utján érintkezésbe lehet 
lépni a kívánt számmal és írásbeli 
üzeneteket lehel részére leadni.

-— Leendő anyáknak kellő fi
gyelmet kell forditaniok arra, hogy 
bélrnüködésük rendben legyen, ami 
legegyszerűbben a régóta közismert 
természetes „Ferenc József" kese
rüviz használata állal — reggel, éh 
gyomorra egy fél pohárral — érhe- 

| tő el.

I .aptulajdonow :
»«. HNÉIV LE«H.

két vagy bár omszobás 
házal, eselleg mellék-Vennék 

helyiségek kel.
Az eladónak öröklakást adnak.

CÍM A KIADÓBAN I

COBSO
Március hó 8-án
Március hó 9-én

EDGÁR WALLACE
I a világhírű angol iró ragyogó 

filmje.

B0SAMB0
(LázadáiAfrikában)

Izgalmas film 12 felv.

Főszerepben :

Pauí és
Kína Mae Mc. 

Kinsiey.

Híradó! Híradó!

idilliül™

IM
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenének lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290.
I
I

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

■■sí

ruháit
csináltassa

Máté Lajos
férfi szabón®!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
mire. 2-töl márc. 9-ig 

GYARMATI EMII.
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska művesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13,

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

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Éjjel is rendelhető!

r ~.... ■ “ ’ j
í Rádió-ét villanyszereiéit g

legolcsóbban, legpontosabban csak ffl
| KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél I
U eszközölhet. $eszközölhet.

A Corso mozi mellett.

telepes rádióit raktáron.

Kedvezd fizetési feltételek. Tel.: 242.

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

2 éves 
vágású

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

aprított akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'29

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

fon : 3AJA
a telep 195. Haynald-u. 13.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojáshrikettet,

kokizbrikettet, tatai izalomzenet, 
budapesti elsőrendű gázkakszot.

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

£ kicsinyben házhoz szállítva.

Csatot! bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautósnál. 
Telefon 375. — Baja, Kigyá-utca 18. szám.

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdái a 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
• «&g D

Nvomatnlf Bakanek ár Goldberöer könyvnyomdáiéban Háti,.


