
ts>6. március 10. Kedd. Ara 8 fillér.
IV. évfolyam 58. siam.

BA J«BÁCSKA
Szerkoaztöaeg é* kiadóhivatal,
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

taatf IHI1^ WAMMMmMBMBieMMiirilllillii II táti*

Falalfta axarkaaxtó és felelAa kiadó

Dr. KNÉZV LEHEL
Helyben negyedévre
Helyben egy hónapra

előfizetési Arak :

6 pangr
2 pengi

Öj élet az ősi
Gömbös Gyula miniszterelnök, 

Kozma Miklós és Hóman Bálint mi 
nisz terek rendkívül érdekes beszé
dekkel nyitották meg a közigazga
tási tisztviselők részére felállított to 
vábbképző lanfolyamot. „Én a vár
megyét várnak tekintem, amelynek 
beveheietlennek kell lenni, — mon
dót! a a miniszterelnök. — Hogy be
vehetetlen legyen, haladni kell a kor
ral, mert a negatív szellemet őrző, 
avuló bástyák nem védik a várat. 
A vármegye ablakait nagyobbra 
fogjuk vágni, hogy friss levegő árad
jon az ősi intézménybe, hogy mo
dern nemzeti szellem és az élettel 
való haladás gondolata hassa át, de 
helyükön maradjanak az ősi falak."

A vármegye a magyar alkotmány 
legősibb intézménye. De — mint a 
miniszterelnök megállapította — a 
várfalak bástyái azért maradtak 
épek ezer éven át, mert ebben az 
ősi alkotmány által teremtett intéz
ményben mindig érvényesült a ma
gyar faj nagyszerű politikai tehet
sége : a fejlődésképesség.

Az ezeréves vármegye évszáza 
dokon keresztül katonai bástya volt. 
Az 1830-as reformkorszakban száz 
évvel ezelőtt átalakult és megujhó 
dott ez is s az elhalványult katonai 
jelleget közjogi és közigazgatási je
lentőség váltotta fel. így volt az 
egész a hábou előtti időkig s a vár
megyék általában kielégítően telje 
sitették a közigazgatás körüli fela
datukat. Kissé maradi volt az a 
szellem, ami a vármegyei közigaz
gatást áthatotta, de a maradiságban 
volt valami családias, zamatos, amely 
túltette magát a nehézségeken, oly
kor szabályszerűségeken is és a 
méltányosság, emberiesség jegyében 
végezte munkáját.

A háború és az azóta bekövet 
kezelt társadalmi, majd gazdasági 
válságok időszaka nagy próbára tet
ték a megyei és falusi közigazgatást. 
A magánéletbe való sok irányú be 
lemarkolás uj és kellemetlen köte 
Iesség eket hárított rá. A rohanó 
élet ezer és ezer uj jelensége, gond
ja, baja juttatta gyakran fonák hely 
zelbe a vármegyei közigazgatást. 
Régi, családias szellemének kedve
sebb vonásai eltűntek, — ellenben 
a kivánalosnál jóval nagyobb helyet 
foglalt el benne a bürokrácia, — és 
a politika. Az Ausztria felöl hozzánk 
áramlott gépies hivatalnoki szellem 

bástyák között.
a vármegye ősi vaskapuin keresztül 
is utat tört és betelepedett az iró- 

! asztalok mellé. Másrészről változat
lanul érvényesülni akart az a köz
jogi szellem is, amely évszázadokon 
keresztül az Ausztriával való közös
ségben nagyon szükséges és fontos 
bástyája volt az alkotmánynak, — 
de aminek most, megcsonkított, 
önáll> állmiságunkban, magasabb 
nemzeti érdekből nézve, nem volna 
szabad szerephez jutnia.

Ma más feladatok várnak az ősi 
vármegyére. A megyei és községi 
közigazgatás a mai időkben nem 

i elkülönitett, partikuláris kiskirályság, 
hanem az egész nemzeti és állami 
életnek legszervesebb része. Az ön- 

I koimányzati tisztviselő pedig úgy 
az államhatalom, mint az állampol- 

| gárok szempontjából a közrend, 
közbiztonság, közjóiét legfőbb őrei 
és katonái. Az önkormányzatok éle
tében a szociális feladatok léptek 
előtérbe s ezek foglalják el a régi 
közjogi és politikai feladatok helyét. 
Az élet — különösen a vidéki élet 
— ezernyi apró gondja és baja 
dörömböl az ezeréves kapun, ame
lyeknek elintézése vagy megköny- 
nyitése elsősorban éppen az önkor
mányzatok hivatása. Ezekre kell 

1 felkészültté tenni, ebben az irány
ban kell hatékony munkára beálli- 

. tani a vármegyét. Ezért kell ezt az 
intézményt is — mint a száz évvel 
ezelőtti reformkorszak tette — fel 
frissíteni. „Szélesebbre tárni az ab 
lakokat" — ahogy a miniszterelnök 
mondotta. Hogy beáradjon rajta az 
élet friss levegője — és szélesebbre 

I lásson belőle az a tisztviselő, akit 
a nemzet és tagjainak szolgálata az 
ősi bástyák közé állított.

Természetes, hogy senki sem gon 
dől — legkevésbé Gömbös Gyula 
miniszterelnök — alkotmányos éle 
tünk eme ezer éves bevált intéz 
ményének megdöntésére. Nem is 
lehelne. A vármegye annyira be 
van ékelődve a magyar életbe, hogy 
azt eltörölni semmiféle hatalom nem 
volna képes De viszont : azért állt 
fenn ezer éven keresztül és fog 
fennállani a második ezredévben is, 
mert volt benne fejlődésképesség. 
A reformkorszak ennek az ősi in 
tézménynek életét is uj erővel, fel 
frissült szellemmel fogja megtölteni, 
hogy tovább virágozhassák a mé
lyen gyökerező ősi fa.

Fölényes győzelmet aratott a NÉP 
a mezőcsáti választáson.
Egry Zoltán 814 szavazattal l'.apoit többet 

a kisgazdapárti jelöltnél.
Tegnap volt a mezőcsáti vá

lasztás, mely a Nép teljes győ
zelmét jelentette Egry Zoltán 

: kormánypárti jelölt számára, 
aki Farkas Olivér kisgazda je- 
íölttel állott szemben.

A választás a Független Kis
gazdapárt minden fondorko- 
dása mellett is zavartalanul 
nyugodt mederben folyt le és 
már a délelőtt folyamán lát
ható volt, hogy a választás

Németország történelmi lépése.
Európa népei megdöbbenve álla- 

: nak az elszánt lépéssel szemben, 
i melyet Németország tett akkor, ami

kor felmondta a locarnói szerződést 
I és megszállta a rajnai zónát.

A félelem és csodálat érzései vál
takoznak a népek lelkében ; a cső 
dálat azért, mert érzik a népek, 
hogy a világháborút kővető ájult- 
ságból feléledi Németország hatalma 
ismét feltámadt és bátor kezdéssel 
uj utakat nyit meg az emberiség 
történetében.

Franciaország azt hitte, hogy a 
versaillesi szerződéssel ötven évre 
elintézte Németországot és ime alig 
tizennyolc évvel a világháború szo
morú befejezése után Németország 
hatalmasabb, egységesebb, mint bár
mikor is volt.

A világháború értelme és törté
nelmi jelentősége most kezd kibon
takozni

Úgy látszik ez a folyamat, amely 
a Habsburgokat visszaszorította Né
metországból, folytatódott csupán a 
világháborúban akkor, amikor fel 
bomlott az Osztrák-Magyar mo 
narchia. A világháborút látszólag 
elvesztette Németország a harctere-

A parlamenti botrány következtében 
lemondott a szerb kormány.

A belgrádi parlamentben 
pénteken Sztojadinovics mi
niszterelnök ellen elkövetett 
merényletnek súlyos politikai 
következményei mutatkoznak. 
Szombaton a Sztojadinovics 

' hangulata a Nemzeti Egység 
Pártjának kedvez.

Bornemissza István válasz
tási elnök délután 6 órakor 
hirdette ki a végeredményt :

Egry Zoltán 2415, Farkas 
Olivér 1601 szavazatot kapott. 

: Egry Zoltán tehát 814 szó- 
1 többséggel tett a mezőcsáti 
kerület megválasztott képvise
lője.

ken és a békeszerződésekben, de 
valójában megnyerte akkor, amikor 
a győztes államok feldarabolták a 
Monarchiát és Ausztriát meggyen
gítették annyira, hogy önállóan meg- 
állani nem tud és kész, prédaként 
szűrődik fel a Dagy német egységbe.

Téves történelmi távlatból nézve 
az eseményeket azt hittük, hogy 
erre legalább fél évszázadra lesz 
szüksége a német birodalomnak; 
most azonban úgy tűnik fel, mintha 
az események már itt dübörögné 
nek ajtónk előtt.

A kormányát szinte fehérnemű 
módjára sűrűn váltogató Francia
ország a maga lármás parlamentjé
vel, kapkodó külpolitikájával szem
ben áll a félelmetesen néma, de 
vaskézzel összeforrasztott és tökéle
tes lelki egységbe is olvadt Német
ország, mely tudatos történelmi lo 
gikával halad végcélja : Ausztria 
bekebelezése felé.

A cél a régi, a lépés, a kezdés 
uj; minden okunk megvan rá; hogy 
tágra nyilt szemekkel figyeljük az 
eseményeket, amelyek kétségtelenül 
nagy hatással lesznek egész Európa 
s igy a mi lörlénelmünkte is.

kormány beadta lemondását. 
A merénylet hátteréből az 
eddigi házkutatások már kide
rítették, hogy a merénylet mö
gött Jeftics-csoport több tagja 
áll.
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figyel!
A szovjelorosz fővárosban Né

metország szombati lépését igen 
aulyos következményekkel járó ese
ménynek tartják. A szovjetsajló kü
lönböző veszedelmes bonvodalmak 
rémét idézi s azt állítja, hogy a né
met lépés után Európában nagy 
események következnek.

A helyzet kulcsa — az általános 
felfogás szerint — Anglia kezében 
van.

Csütörtökön lesz 
a Liszt Ferenc-Kör 
78. hangversenye.
A Bajai Liszt Ferenc Kör március ' 

12 én, csütörtökön este fél 9 órakor 
rendezi a Nemzeti Szálló hangver
senyterme ien 78 nyilvános hang
versenyeként gordonkatanszaka ja
vára Földesy Arnold gordonkamü- i 
vész és Szatmári Tibor zongoramü- j 
vész hangversenyét, melyre a Kör ' 
tagjait, Baja város és Bácsbodrog 
vármegye zenekedvelő társadalmát 
meghívja a Liszt Ferenc Kör.

Műsor: 1. Beethoven: zongora
gordonka szonáta A-dur, Opus 69. 
Allegro, ma non tanto; Scherzo; 
Adagio cantabile; Allegro vivace. 
Előadják Szatmári Ti or és Földesy 
Arnold.

2 Locatelli : szonáta gordonkára. 
Allegro; Adagio; Minuetto con va- 
riatione. Előadja Földesy Arnold.

3. Kodály : zongora gordonkasro- 
náta, Opus 4. Fantázia, Allegro con 
spirito. Előadják Szatmári Tibor és 
Földesy Arnold.

4. a) Hűmmel : Rondo. b) Gluck- 
Sgambati: Melodie. c) Kodály-Szat- 
mári : Bécsi harangjáték, d) Kodály- 
Szatmári: Palotás. Előadja Szatmári 
Tibor.

5. a) Húré: Ária, b) Granados: 
Spanyol tánc, c) Popper : Fonódal. 
Előadja Földesy Arnold

6. Liszt: Funerailles. Előadja Szat
mári Tibor.

Kezdete fél 9 órakor.

Nagyszabású hazafias ünnep
séget rendez a bajai Move 

március 15-én.
Baja város március 15 i hazafias 

ünnepségei sorában első helyen áll 
a Move nagyszabású programja. 
Ennek az ünnepélynek külön jelen 
tőséget ad az a körülmény, hogy a 
Baján nemrégen alakult Move szer
vezetnek ez lesz az első ilyenirányú 
nyilvános hazafias megmozdulása. 
Ennélfogva határtalanul nagy érdek

lődéssel várja az ünnepélyt a kö
zönség.

Vasárnap délután 4 órakor a 
Központiban lesz az ünnepély nívós 
műsorral.

Hiszekegy : énekli a Bajai Dalos 
kör; Magyar Lola szaval. Dr. Csap
iár Konrád cisztercita tanár, a lég 
jobb bajai szónokok egyike, mondja 
az ünnepi beszédet. Herr György 
zongoraművész, a tanítóképző in
tézet tanárának kísérete mellett

Vegye tudomásul a világ, hogy a francia 
nép egységesen és készen áll az esemé
nyek előtt — mondotta Sarraut francia 
miniszterelnök vasárnapi rádiószózatában.

A francia közvélemény a lehető 
legélesebben reagált Németország 
szombaton közzétett és nyomban 
végrehajtott elhatározására, amelyen 
a locarnói szerződést nemcsak fel
mondta, de ugyanakkor a szerző 
dés szignatárius hatalmait befejezett 
tények elé álliiva, német csapato
kat rendelt a Rajnavidéknek eddig 
katonamentes övezetébe.

Felháborodás és aggodalom kö
zött hánykolódik a francia közvéle
mény, mialatt a francia kormány az 
angol kabinettel egyelértőleg élőké 
szili azokat a formális lépéseket, 
amelyeket maga a locarnói egyez
mény ir elő, ennek a paktumnak 
bármelyik aláíró hatalom részéről 
történt megsértése esetére.

A francia miniszterelnök 
rádiókiáltványa.

Sarraut francia miniszterelnök va
sárnapi rádió kiáltványában nagyon 
éles szavakban Ítélte meg Német
ország különféle diplomáciai lépé
seit, amelyeket egyoldaluaknak mi 
nősített.

A miniszterelnök hangoztatta, 
hogy Locarnó német ötlet volt és 
Hitler felakarja használni a Fran
ciaországban most megindult belpo
litikai időszakaszt.

Majd igy folytatta a miniszterel- 

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek szózata 
Magyarország katolikusságához a mohácsi 

fogadalmi templomért.
Ismeretes, hogy a mohácsi 

nagy nemzeti tragédia emléke
zetére felállítják Mohácson a 
fogadalmi templomot. Az ak
ció sikere érdekében gróf 
Zichy Gyula érsek, a kalocsai
bácsi egyházmegye főpásztora 
a következő szózattal fordul 
a magyar katolikusokhoz.

Magyarország Katolikus 
Népéhez 1

Bánhidi Imre énekel. Juhász Andor 
i h reálgimnázium Vili osztályának 

tanulója Szabolcska Mihály Haza- 
I szerétéiről cimü versét szavalja.

Himnusz. Énekli a Bajai Dalos
kor.

Az ünnepélyre a Move vezető 
•égé a hatóságokat egyesületeket in
tézményeket kölön is meghívja. Akik 
részvételüket előre bejelentik azok
nak elhelyezéséről szintén gondos
kodik a rendezőség.

nők : Nem fogjuk tűrni, hogy Strass- 
burgot mégegyszer fenyegessék a 
német ágyuk, egyetlen francia sem 
akad, aki megtudná bocsátani a 
mostani német erőszakot és vegye 
tudomásul a világ, hogy a francia 
nép egységesen és készen áll az 
események előtt,

A vasárnapi francia ál
lamtanács.

Vasárnap a francia államtanács 
tagjai Lebrun köztársasági elnök 
elnökletével államtanácsot tartottak. 
Fíandin külügyminiszter közölte a 
nemzetközi helyzetről kapott legu 
jabb értesüléseit, majd az államta
nács megvizsgálta a német kormány 
emlékiratát, amelyet elfogadhatat
lannak talált. A kormány elhatározta, 
hogy a locarnói szerződésnek meg
felelően a kérdést haladéktalanul a 
Népszövetség elé terjeszti.

Csütörtökön ül össze a 
Népszövetség.

A népszövetségi tanács minden 
valószínűség szerint csütörtökön ül 
Össze.

Megindulnak a francia 
csapatok.

Vasárnap megindultak a francia 
csapatszállitások a Rajnavidek fran
cia területére.

Ez évben lesz 410-ik évfor
dulója annak, a nagy nemzeti 
tragédiának amikor a mohácsi 
síkon a kereszténységért és a 
hazáért 20.000 magyar vitéz, 
köztük 7 főpap — Tömöri Pál 
kalocsai érsekkel az élükön — 
12 zászlós, 1600 köznemes ál
dozta életét. Azóta minden 
magyarnak zarándokhelye a 
gyászos csatatér. Nincs azon

ban ezen a gyászos harcmezön, 
sem pedig Mohács térségein 
olyan emlékmű, amely méltó 
lenne Mohács hőseihez.

A vész 400-ik évfordulóján 
elhatároztuk, hogy a hősök 
emlékére s a vértanú halált 
halt II. Lajos király emlékeze
tére templomot emelünk, amely 
zarándokhelye lesz minden 
magyarnak és méltó emléke 
Mohács hőseinek. A templom 
alapkövét a Kormányzó ur ö- 
főméltósága jelenlétében 1926. 
augusztus 29-én helyeztük el. 
A templom nyersen készen 
áll, hogy azonban a mohácsi 
fogadalmi templom méltó le
gyen a magyar npmzet kegye
letéhez, a magyar katoliciz
mushoz, még további áldoza
tokra van szükség.

Én mint Tömöri Pál utóda 
fordulok Magyarország minden 
rendű és rangú népéhez, hogy 
az emlékmű megvalósításához 
adományaikkal hozzájárulni 
szíveskedjenek.

Minden fillér, amelyet erre 
a célra felajánlotok, segítsé
günkre lesz, hogy adósságun
kat a 400 év előtt életüket 
áldozott hősökkel szemben le
rójuk. Kérem a katolikus hí
veket, hogy segítsék elő en
nek a templomnak felépítését 
és adományozzanak olyan mó
don, hogv a mohácsi vész 
410-ik évfordulójára a temp
lom építését befejezhessük.

Minden adomány, amely az 
Ur oltárának emelésére szol
gál, amelyet erre a kegyes 
célra hoztok, ezerszeresen lesz 
az feljegyezve az Égben.

Kalocsán az Ur 1936. esz
tendeje március havának 1-én.

Zichy Gyula 
kalocsai érsek.

Adományok a postatakarék
pénztár 58.347. sz. eh. szám
lára küldendők.

A Move ülése és bankettje 
Bácsalmáson.

A Move bácsmegyei szervezete 
nagy ülést tartott Bácsalmáson, me 
lyen részt veitek vitéz Endre Lász'ó 
és vitéz Demeter Lajos központi ki
küldöttek.

Az ünnepélyen felszólaltak Túr 
mezei István, bunyevácul Kricsho- 
vics Lázár, németül Pető Benő káp 
Ián, vitéz Endre László, Mester 
Kálmán és Asbóth Ferenc hírlapíró.

A gyűlés indítványt fogadott el, 
mely sürgeti az uj sajtótörvény mi
előbbi meghozatalát a szélsőséges
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karérák 2 évi jótállással már 6 pengétől.

Minden múlandó, 
Az Ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

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

so/’/ó visszaéléseinek meggállására. ! 
Az ünnepélyes gyűlést kétszáz te 

ritékes bankett követte, melyen szá
mos felköszöniő hangzott el.

_____________ ____ '

Megyei és városi 
gyűlések.

A városnál március 12-én 
délelőtt tiz órakor lesz a köz
igazgatási bizottsági ülés; dél
után 5 órakor a kisgyülés.

A vármegyén március 19-én 
délelőtt tiz órakor lesz a me
gyei közigazgatási bizottsági 
ülés; a kisgyülés pedig már
cius 20-án délelőtt tiz órakor.

HÍREK
— HllálOZál. Bácsalmáson már

cius 8 án reggel 7 órakor 73 éves 
korában elhunyt Funlák Gyula ny 
kir. járásbiró. Dr. Funták hosszú

uránja
Figyelem!

Ma, hétfőn délután 6 és 
este fél 9 kor

A Corso moziban 
hirdetett

EDGÁR WALLACE
a világhírű angol író ragyogó 

filmje.

B0SAMB0
(LázadásAfrikában)

Izgalmas film 12 felv.

Főszerepben :

Paul Roberson és 
Nina Mae Mc. 

Kinney.

Híradói Híradó! 

közéleti munkássága alatt sok tisz 
telít és barátot szerzett. Halála 
Bácsalmáson és egész Bácskában 
mély részvétet keltett Az elhunyt 
járásbirót kedden délután 4 órakor 
temetik Bácsalmáson

— A NÉP dávodi választmányt 
ülése. Szombaton este a NÉP dá
vodi szervezete választmányi ülést 
tartott, melyből táviratilag • üdvözöl
te bizalmáról és változatlan hűsé
géről biztosítva gróf 7'eieki János 
országgyűlési képviselőt.

— Uj jogi doktor. Dr. Szalay 
Kornélt jogtudományi doktorrá avat
ták.

— Erőteljes, kövér egyéneknek, 
kOsxvÉnyeseknek és aranyérben 
szenvedőknek reggelenként 1—1 
pohár természetes ,,Ferenc József**  
keserüviz abszolút megbízható has 
hajtó.

— Vitéz Temessy Ákos előa
dása az ifjúság számára. Vitéz 
Temesy Ákos nyug. áll. ezredes a 
„Szent Tamási" ütközet címen az 
egyszer már a nagyközönségnek 
megtartott előadást az ifjúság ré
szére folyó hó 15 én d. u 5 óra
kor a városháza nagy tanácstermé
ben megismétli; melyre más érdek
lődőket ez alkalommal is szívesen 
lát.

— Ülések a városházán. Baja 
város közigazgatást bizottsága már
ciusi ülését 12 én csütörtökön déle
lőtt 10 órakor tartja a városházán. 
A márciusi rendes kisgyülés délu 
tán 4 órakor lesz a városháza kis 
tanácstermében.

-- Ma az Urániában adják ■ 
Bosambot. Edgár Wallace híres 
kalandorregénye Bosambo igen nagy 
filmsikert aratott tegnap a Corso- 
moziban. A lilmel a nagy filmsikerre 
való tekintettel, illetve a közönség 
egyhangú kívánságára ma ismét, elő
adják az Urániában. A bemutató 
délután 6 és este fél 9 órakor lesz. 
A délutáni előadást filléres helyá
rakkal tartják meg.

— A Katolikus Írók és újság
írók zarándoklása ROmába. A bí
boros hercegprímás vezetésével Bu
davárának a törököktől való 250 
éves felszabadításának fordulójára 
az Actio Calholica májusban Ma
gyar Nemzeti Zarándoklást rendez 
Rómába. A zarándokláshoz a kato
likus írók és hírlapírók is csattá 
koznak.

EGY JÓKARBAN LEVŐ oldalkocsis 

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

Meghűlésnél,
náthaláznál, torokgyulladásnál, mari- 
dolalobnál, fülkatarrusnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fel pohár lei m é s z e t e s 
„Ferenc József**  keserüviz nagyon 
jól les?, mert a gyomorbélcsálornát 
alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emésztési 
biztosit. Egyetemi orvostanárok vé
leménye szerint a Ferenc József 
víz hatása gyors, kellemes és meg
bízható, s ezért használatú járvá
nyok idején is igen célszerűnek bi
zonyul.

Hodzsa ma érkezik 
Bécsbe.

A most kezdődő héten a duna- 
völgyi kérdést a vezető államférfiak 
egymást követő találkozásai próbál 
ják a holtpontról elmozdítani, Hod
zsa csehszlovák miniszterelnök ma 
érkezik Bécsbe, ahol két napot tölt 
és huszonnégy órával azután, hogy 
Hodzsa visszautazott Prágába, Schu
schnigg kancellár ül vonatra, hogy 
Budapestre jöjjön.

A kancellár csütörtökön délben 
érkezik és másfél napig tárgyal a 
magyar fővárosban. Ezután követ
kezik Gömbös miniszterelnök és 
Kánya külügyminiszter, valamint 
Schuschnigg kancellár és Berger- 
Waldenegg báró külügyminiszter 
római útja.

A Dunagőzhajósási Társaság 
elutasította bányatelepének 

munkásköveteléseit.
Az elmúlt héten mint ismeretes, 

a keresztényszocialista bányászmun
kások arra kérték a Dunagőzhajó- 
zási Társaság igazgatóságát, hogy a 
bányatelepen éleibe léptetett hat
százalékos bércsökkentést törölje el, 
a háromfilléres családi pótlékot pe
dig emelje fel 10 fillérre.

Ebben az ügyben vasárnap dél 
»-lőtt Somogybányatelepen a bánya
munkások összvezetöségi ülést tar 
totlak, amelyen felolvasták a Duna- 
gőzhajózási Társaságnak a munká
tok kérésére adott elutasító vála 
száf. Az egybegyült murtkásvezelők 
izgalmas szavazás után úgy dön
töttek, hogy ezt az elutasító hatá 
rozatot nem veszik tudomásul és 
bérmozgalmukat békés keretek kö
zött továbbfolytatják.

Ügyükben e hét folyamán Müller 
Antal országgyűlési képviselő veze
tésével háromtagú bizottság keresi 

majd fel Bornemissza Géza iparügyi 
minisztert es Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszteri, Pécs város ország
gyűlési képviselőjét.

I .aptulajdonos :
í)t. SNEZV IFíÜtL.

üzletáthelyezés!
CTBgawqawHiratBmBUiMMM

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

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

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

CORSO
Március hó 15-én,

Két hatalmas film egy 
műsorban.

Leg
sötétebb 
Afrika

A legizgalmasabb 
expediciós film

Kisérőfilm

Egy csők... 
és még 

valami...
Bűbájos zenés vígjáték

Főszerep’ő:

Eggert Márta
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feítétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési véllalit
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesti ül, Eternit udvar Telefon 290.
g=g ■
Ha szépen, jól és olcsón 

akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugnvicapart). 2
 éves szurkosnyár 
fűz hasáb

akác .. 
szil „ 
kőris .. 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifaÉjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márt. 9-töl márt. 16-ig

Br. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskarnűvesnel vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTésTARSA BAJA.
Telefon 160.

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

Éjjé! is rendelhető!

| Rádió-és villanyszereiért t
’ legolcsóbban, legpontosabban csak Ifi

í KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél I 
eszközölhet. (j

jjj A Corso mozi mellett. y
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^ 

| Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

NvomatnH Bakanek Goldbertfer könyvnyomdáiéban Raia.

b száraz
Házhoz szállítva száraz

VÉBTIS észvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

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 
fa termelők és tűzifanagykereskedők

Telefon : BAJA Telefon : !
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

éves
vágású

Kályhafűtésre használjon
tatai tojátbrikettet,

koktzbiikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes 

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

Bakanek «■ Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


