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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Nemzeti iparvédelem.
Bornemissza Géza ipügyi minisz 

tér a képviselőház mull csütörtöki 
ülésén kétórás beszédben világította 
meg az. ipari novella céljait és irány
elveit. Az eddig elhangzott vita egész 
anyagát összefoglalta ez a beszéd, 
amely mint szónoki teljesítmény 
szemmel látható nagy hatással volt 
az egész képviselőházra. Megállapít
hatjuk ezt a hatást az ellenzéki sajtó 
kommentárjaiból is, amelyek kivétel 
nélkül csak elismeréssel szolnak er
ről a miniszteri beszédről. Ha pedig 
keressük ennek a komoly parlamenti 
sikernek titkát, hamar megállapíthat
juk, hogy ez a beszédnek politiká
tól mentes, tiszta szakszerűségében 
rejlik. Szakember beszélt szakkér
désekül. Olyan szakember, aki 
nemcsak a tárgy teljes ismeretével 
rendelkezik, hanem megfelelő fel
készültsége van arra is, hogy az általa 
szerkesztett nemzeti iparvédelmi tör
vényjavaslat valóban nemzeti és tör
ténelmi alapokra helyezve világítsa 
meg. Amikor a miniszter a magyar 
ipartörténelem egyes fejezeteit tárja 
fel, amikor a céhrendszer keletke
zéséről, fejlődéséről, előnyeiről és 
hibáiról, majd a gépi termelés fel
lendülése következtében történt szer
vezeti felbomlásáról beszélt, olyan 
szakembernek bizonyult, akiről még 
ellenfelei is kénytelenek elismerni, 
hogy politikától függetlenül tud vi
lágos célokat kitűzni és megvan 
benne minden kellék arra is, hogy 
a kitűzött cél felé zsinoregyenes 
irányban haladni tudjon.

Az iparügyi miniszter beszédének 
elhangzása utáu nem lehet többé 
vitás, hogy a magyar iparostársa
dalmat törvényes keretek között 
valóban meg kell szervezni. Nem 
lehet vitás az sem, hogy a kis- és 
kézműipar értelmi színvonalának 
emelése nélkül nem versenyezhet a 
gépiparral. De eldöntött most már 
az a kiemelkedő szociális igazság 
is, hogy az iparosságnak, mint jel
legzetesen magyar polgári elemnek 
megerősítése nemzetpolitikai okok
ból is elkerülhetetlen. Az argumen
tumok mázsás súlyával bizonyította 
be a miniszter, hogy az általa be
nyújtott törvényi»vaslat célszerű is, 
korszerű is és hogy ez teremti meg 
az ipar é9 az iparosság kérdésében 
a törvényes közigazgatás lehetőségét, 
nemkülönben annak lehetőségét, 

hogy a magyar kézműipar oslársa- 
dalom betölthesse a jövendő gazda
sági életben azt a szerepel, amely 
rá vár.

Különös sulyt kell azonban he
lyeznünk a miniszteri beszédnek 
arra a szakaszára, amely buborék
ként szétfoszlatta azt a vádat, mintha 
ez a javaslat szerzett jogokat és 
pedig a kereskedelem jogait érin
tené. Ez nem áll I A javaslat akkor, 
amikor egyes munkaterületeket sza
batosan körülhatárol, olyan harmó
niát teremt egyes foglalkozási ágak 
között, amely a többi foglalkozási 
ág munkaterületét respektálja és 
megélhetését biztosítja. Korántsem 
retrográd irányú tehát, mint azt 
egyesek, — akiket falán ez a szo
ciális igazságszolgáltatás érzékenyen 
érint, — elég hangosan parancsol
ták. Ellenkezőleg ! Megfelel a kor- 

i szellem. Ha bármely nagy ipari ál- 
I kim modern törvényhozását nézzük, 

azt látjuk, hogy a kis és kézmű
ipar egyrészt a gyáriparral, más
részt a tőkeerővel dolgozó kereske
delemmel szemben mindenhol intéz
ményes védelemben részesül.

Amikor ez a javaslat az iparos 
és a megrendelő közt fölöslegesnek 
minősíti a közvelitőt még akkor is, 
ha a kereskedő, csak az élet józan 
követelményeinek felel meg. Meg
teremti a társadalomban azt az 
egyensúly állapotot, amelyet a gaz
dasági liberalizmus korszaka bon
tott meg, amikor az iparost aláren
delt helyzetbe hozta és megszün
tette közte és a fogyasztó közt az 
egyedül egészséges közvetlen kap
csolatot.

Nem feledkezik meg a javaslat 
arról sem, hogy a müiparok bizo
nyos egyéni szolgáltatásokat végez
nek. A kézmüiparosnak nemcsak 
tőkéje és munkája fekszik a készí
tett áruban, hanem egyéni alkotó 
ereje, készsége, képessége, sőt nem 
egyszer individuálisan művészi és 
nemzeti fantáziája. A magyar alko
tókészségnek ezt a teremtő erejét 
védeni és fokozni valóban nemzeti 
kötelesség.

Ezért kell a kézmüiparosok szak
ismereteinek és erkölcsi színvonalá
nak fokozására törekedni, ami a 
javaslat első főcélkilüzése. Ezért 
kell az iparosság munkaalkalmait 
és munkaterületét védelmezni és 

végül ezért kell kiépíteni, kifejlesz
teni az ipartestületeket. Ezen a hár
mas tagozódásu célkitűzésen alap 
szik ez a törvényjavaslat. Méltán 
nevezhető tehát majdan, ha a tör

Összeesküvéssel vádolják a szer
bek ieftics volt miniszterelnököt.

Belgrádban az ellentétek a 
kínos parlamenti botrány óta 
még mindig nem ültek el.

A képviselőház elfogadta a 
mentelmi bizottság jelentését, 
amelynek értelmében Arnau- 
tovics Damján képviselőt, Szto- 
jadinovics miniszterelnök me
rénylőjét az államvédelmi bi
zottság elé állítják. A képvi
selőház a belügyminiszter ja
vaslatára elhatározta, hogy 
azonnal összehívják a menlel- 

Az olasz képviselőház lelkesen 
ünnepelte Mussolinit.

Az olasz képviselőház ez-
évi első ülése hétfőn délután 
három órakor kezdődött. Cons- 
tanzo Ciano gróf elnök az ülés 
megnyitásakor a legnagyobb 
megelégedéssel említette meg 
az olasz csapatok győzelmes 
előnyomulását Kelet-Afrikában 
és kifejezte az olasz népkép-

Anglia a béke mellett foglalt áliást 
az alsöház tegnapi ülésén.

Az angol kormány hétfőn 
délelőtt ült össze Baldwin mi
niszterelnök vezetésével, hogy 
megtárgyalja, milyen választ 
adjon a német javaslatra.

A kormány a ház ülésének 
megkezdése előtt Fehér Könyv 
alakjában osztotta szét a kép
viselők közt a német emlék
iratot, a francia-szovjet egyez
mény szövegét és a locarnoi 
szerződés szövegét.

Edén beszéde.

Általános feszült figyelem 
közepette emelkedett szólásra 
Edén, ki a következőket mon
dotta :

Közöltem a londoni német 
nagykövettel, hogy Németor- 

■ vénytálba kerül, a nemzeti ipar 
i törvényének és joggal várhatunk 
j tőle a kétmillió, iparból élő magyar 
! ember részére anyagi és erkölcsi 
I téren számottevő előnyöket.

mi bizottságot, hogy megindít
sák az eljárást a Jeftics-cso- 
port kilenc képviselője ellen. 
Hir szerint a merénylet ügyé
ben megindítóit vizsgálat meg
állapította, hogy Arnautovics 
merényletének hátterében va
lóságos összeesküvés áll. A 
rendőrség házkutatást végzett 
Jeftícs volt miniszterelnök há
zában. A házkutatás eredmé
nye nem ismeretes.

| viselet köszönetét Mussolini 
iránt, hangsúlyozva, hogy a ke
letafrikai olasz vállalkozást foly
tatják.

A képviselők valósággal vi
harosan ünnepelték a kormány
elnököt. A képviselőház ezek 
után megkezdte napirendje 
tárgyalását.

szág eljárása a Rajnavidéken 
azt jelenti, hogy megtagadott 
egy önként letárgyalt és alá
irt szerződést. Hozzátettem, 
hogy ez a lépés szükségképen 
nagyon sajnálatos hatást gya
korolt az angol közvélemény
re. — Ne áltassuk magunkat! 
A német kormány eljárása bo
nyolultabbá tette a nemzetközi 
helyzetet. A locarnói szerző
dés hatálytalanítása és a ka
tonamentes zóna megszállása 
mélységesen megrendítette a 
bizalmat bármely kötelezett
ségben, amelyet a német kor
mány a jövőben vállalhatna.

Edén beszédének további 
részében ismertette a német 
emlékiratot, majd így folytatta :
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Ha Franciországot tényleges j szerződésben előirt módon a 
támadás érné, akkor az a n^ol ' megtámadott ország segítségére 
kormány, tekintet nélkül arra, . siessen. De jobban szeretnék, 
hogy Németország megtagadta ha béke és megértés lenne 
a szerződést, becsületbelileg i Európában.
kötelezve érzi magát, hogy a ' —

Baja várss tisztviselői áprilisi 
fizetésük egy százalékát fel
ajánlották a tiszavidéki árvíz

károsultaknak.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester 

felhívására Baja város tisztviselői 
kara áprilisi havi fizetésének egy 
százalékát ajánlotta fel a csongrád 
vármegyei, illetve a tiszavidéki ár
vízkárosultak megsegítésére.

A városháza tisztviselői karának 
ez a nemes gesztusa egészen szép 
összeget juttat az árvizsujtolta vi
dékek támogatására. A városháza 
240 aktív és nyugdíjas tisztviselőjé
nek ez a szociális megmozdulása 
összesen 300 pengőt juttat a kívánt 
célra. A városháza tisztviselői, ezen
kívül a helyi inségíigy számára már 
másfél esztendő óta havi 132 pen
gőt áldoznak. Ezt az összeget a kö-

 -i- ■ ................. ........... .. ...

Hat hónapi börtönre ítélte a bajai törvény
szék a gyermekgyilkos rémi asszonyt.

Kohl Jánosné rémi asszony feb
ruár 2 án megfojtotta újszülött gyér 
mekét s holttestét az udvara végé
ben eltemette. Az asszony állitó'ag 
azért követte ei szörnyű tettét, mert 
a gyermeknek Kohlné nem törvé
nyes férje volt az apja s a dolgot 
férje < lőtt leplezni akarta.

Pár nap múlva a gyilkosság után 
azonban a kutyák az iid varban el
kezdtek kaparni s a megfojtott cse

Újabb előnyomulásokra készülnek 
az olaszok.

Mint ismeretes a Népszövetség 
felhívására Olaszország is, meg 
Abeszinia is bejelentették, hogy 
hajlandók béketárgyalásokra. Ám- 
tólagos hírek szerint az olasz had 
vezetőség Mussolini parancsára be
szüntetett minden támadó hadmoz
dulatot. Egy Rómából érkezett je
lentés azonban ezt a tévedést meg 
cáfolja. Kijelentik, hogy fegyver
szünetről egyenlőre még nincs szó 
és ha pillanatnyi szünet állt is be a 
hadműveletekben csak katonai szem 
pontból szükséges szünetről lehet 
szó.

Az. angol és olasz lapok közük a 
békefellételeket. Ezek szerint Abesz- 

vetkező hónapban is változatlanul 
megadják, tehát áprilisban ei a két 
tétel 432 pengőre emelkedik. A hi
vatalos kimutatás szerint a város
háza tisztviselői a különböző szó 
ciális és inségügyi hozzájárulások 
címén évente illetményeik 7 száza 
lékát áldozzák. Baján tehát a tiszt
viselők szociális jótékonykodása 
szembetűnő más városokéval össze- 

j hasonlítva.
A városháza tisztviselőin kiviil a 

közkórház és a közüzemek tisztvi
selői kara áprilisban szintén hasonló 

i módon fizetése egy százaléké al siet 
az árvízkárosultak segítségére.

csemő teste napvilágra került.
A csendőri nyomozás á2 asszony 

borzalmas bűncselekményét is ki
derítette és Kohl Jánosné a tör 
vényszék elé került. Tegnap tár
gyalta a bajai törvényszék dr. Lín 
zer-tanácsa a gyermekgyilkos rémi 
asszony bűnügyét és Kohl Jánosnét 
f. terhelő bizonyítékok alapján fél- 
esZtendbi börtönbüntetésre Ítélték. 
Az Ítélet jogerős.

| színia követeli a népszövetségi alap 
okmány összes intézkedéseinek tisz
teletben tartását, továbbá Abesszínia 
teljes függetlenségét, területi sértet
lenségének és biztonságának tiszte
letben tartását.

Ezzel szemben Olaszország ter
mészetesen ragaszkodik ahhoz, hogy 
az eddig elfoglalt területek olasz 
fennhatóság alatt maradjanak tó
vá bra is.

A harcok a békefeltételektől füg
getlenül tovább dúlnak. A legutolsó 
tembieni csatában és a Síre tarto
mányban vivőit ütközet során az 

I abesszinek vesztesége 15.000 halott 
; és sebesült.

Mulugeta herceg, abesszin had 
Ügyminiszter, akinek hadsét-egét áz 
olaszok az amba aradami ütközet
ben megsemmisítették, hétfőn meg

A Jelky András szobor ügye ismét előtérbe 
kerül a város kisgyülésén.

Tizenkét ügyet tárgyal a márciusi kisgyülés.
Baja város törvényhatósági 

bizottsága csütörtökön délután 
4 órakor tartja márciusi ren
des kisgyülését. Dr. Puskás 
Dezső h. polgármester, dr. Rei- 
ser Antal gazdasági tanácsnok, 
Horváth Béla és Nagy András 
műszaki tanácsosok, Gács Ti
bor aljegyző a kisgyülés refe
rensei. A tárgysorozat össze
sen tizenkét pontból áll; eb
ből három az előkészítő és ki
lenc az ügyintéző hatáskörben 
szerepel.

Előkészítő hatáskörben fog
lalkozik a kisgyülés az állat
orvosok magángyakorlatának 
díjazásáról szóló szabályrende
let módosításával és Kiéin Re
zső bizottsági tag indítványá
val, melyben a Hangász-utca 
nevének Dankó Gáborról való 
elnevezését javasolja. Ugyan
csak előkészitő hatáskörben 
tárgyalja a kisgyülés Nagy 
András műszaki tanácsos ké
relmét helyettes minőségben 
eltöltött szolgálati idejének a 
fokozatos előlépés szempont
jából való beszámítása iránt.

Az ügyintéző hatáskör fog

Törvénytiprás, erkölcsrombolás.
EgV r6gi mondás szerint, nem jó 

az ördögöt a falra festeni, mert 
megjelen. Hogy mi mégis ilyesmivel 
jövünk, annak igen súlyos oka van, 
de ez az ok egyben hü tükörképe 
a mai elfajult helyzetnek.

Az 1926—27-es évek után jött 
munkanélküliségen kpll kezdenünk 
mondani valónkat, hogy teljesen 
megértsük a mai helyzet tarthafat 
lanságát. Át éltük, tehát tudjuk, 
hogy a pengő éleibe léptetésével, 
annyira megváltoztak a kereseti le
hetőségek, hogy nemcsak a mun
kásság zöme, hanem a kis ipar és 
a kiskereskedelem is olyan lejtőre 
került, melynek végén a teljes le- 
züllés várt áldozataira. Ez a szorult 
helyzet kétségbeesett törvényellenes 
kísérletekre ragadott olyan egyéne 
kel, akiknek már más ut, vagy mód 
nem kínálkozott arra, hogy az élet
hez való ragaszkodásukat fentart- 
hassák. Mi lörténl tehát, itt mindig 
szem előtt kell tartanunk az emberi 

halt. A herceg az ütközetben erő 
seh meghűlt, Halálát tüdőgyulladás 
okozta.

lalkozik dr. Haranghy László 
kórházi főorvos, egyetemi m. 
tanár részére a kormányható
ság rendelkezése alapján olasz
országi tudományos kutatása 
végett szükséges 4 heti rend
kívüli szabadság engedélyezé
sével.

A Jelky András szobor el
készítése ügyében előterjesz
tik a szakbizottság javaslatát.

Újból felmerült a terv, hogy 
a Mátéháza puszta III. major
jából kihasított 24 telek vitézi 
telket haszonbérbe adják.

A Fischer Sámuel-féle ala
pítvány igazgatóságához egy 
póttagot és egy rendes tagot 
választanak.

A bajai kiscsávolyi plébánia 
hivatal a kiscsávolyi temető 
részére a városi kertészetből 
fákat és bokrokat kér a váro
si kertészetből.

Csermák Gyula bajai lakos 
ingatlana megosztásának enge
délyezését kéri.

Csincsák Fülöp és Kojov- 
Otta János visszahonositása 
esetére bajai illetőségének el
ismerését kéri.

kétségbeesést, vagyis azt rt hatal
mas erőt, melv a végszükségben 
nem ismer el törvényt, hogy ször
nyű helyzetét, különösen ha nagy 
családja is volt, türhetővé legye. 
Éltjével csak szórványosan, de 
megindult a tiltott dolgokkal váló 
foglalkozás, különösen olyan dolog
gal, ami akkoriban nem vont igen 
sulyos bajt rtíaga után akkor, ha 
leleplezték. A rendkívüli viszonyók
ra való tekintettel, igen lazán kezel
ték akkoriban az ilyen kihágásokat, 
azonban ma már a legnagyobb szi
gorúsággal sem bírnak megbirkózni 
vele.

Hogy ez az ügy ennyire elfajult, 
annak is az emberi élhetetlenség 
az oka. A kezdők valóban kíméle
tet érdemeltek, de magyarán itt 
ütött be a menykÓ az egész dolog
ba, vagyis a könnyű kereseti lehe
tőségen vérszemet kaptak a tiltott 
dolgok csinálásához olyan egyének 
is, akiket már nem a kétségbeesés,
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Minden múlandó, 
Ai thtaet maradandó
Éksiert órát ajándéknak. _

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-utcá 21,
Régi ékszereket, tört aranyat

■f in in ii ‘

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

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

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

és brilliánskövekét a legmagasabb áron veszék.
hanem a könnyű kereseti lehetőség 
csábított erre a tiltott útra. Határo- 
ZŐttah tudjuk azt, hogy mindazok; 
akik csak egyetlen egyszer Ts még- 
kibérelték ezt a tiltott foglalkozást, 
esküdt ellenségeivé váltak mindan
nak, amit ma íörvényöfek nevezünk.

Hogy ennek mi mindenre vau ki
terjedve súlyos hatása, azt csak az 
tudja, aki szeintől-szeraben áll ezz$l 
a társadalmi rétéggel. Ettől ször
nyűbb erkölcsromboló intézményt’ 
még elgondolni sem lehel, úgy a 
család, mint á köz, mind politikai 
vonatkozásban. Mindezen felül a 
jegszortiorubb és a legtöbb veszélyt 
azt képezi, hogy a legszigotubb el
lenőrzés mellett szinte pestis • mód
jára terjed még ma is ez a dolog. 
Hogy hova fog ez vezetni, azt előre 
senki sem láthatja, de hogy jóra 
nem vezet, hogy igazán súlyos ba; 
jók lehetnek belőle, az kétségtelen.

Az igazi baj ott van legközelebb, 
ahol meglazul a törvénytisztelet,' 
ezért is tártuk fel ezt a helyzetet, 
de azért is, hogy mindent elköves
sünk a további elfajulások ellen.

K V.

URÁNIA
Március 11-én
Március 12-én

BERNHARÓ SHAW
világsikert aratott 
kitűnő vigjátéka

Pygmalion
A legszellemesebb] 
német vigj. 12 f.

Főszerepben:

Jenny Jugo 

Guitav Gründgem 

Anion Endthoffer

Ragyogó kulturfilm, 
színes rajzfilm és 
híradó kiegészítés.
Ulti H

Háromévi fegyház Beit a csávoiyi bableves 
háború vége.

Et évi január 6 án Szom mer An
tal csávoiyi kövácsmesler az alkal
mazásában álló Dekán Ignác ko 
váóssegéddel összeveszett. A vesze
kedés az ebédnél történt egy tál 
.bableves miatt. Szommert annyira 
elragadta az indulata, hogy Iréfct 
ragadott és súlyosan megsebesítette 
a gyengébb testalkatú hatgyermekes 
kovácsot. Dékán Ignácot súlyos sé

Románia meghosszabbítja az 
ostromállapotot.

A kormány meghosszabbítja a 
tnarcius 15-én lejáró rendkívüli in
tézkedéseket, úgymint az ostromát 
lápbiot és á Sajtóellenőrzést. A 
meghosszabbításról szóló javaslatot 
már ki is dolgozták és rövidesen a 
UépviseJőház elé terjesztik.

HÍREK
— ünnepi istentiszteletek mór

cicis 15-én. A március 15 i sza 
b'adságnáp alkalmából a bajai temp
lomokban mindenütt ünnepi isten
tiszteletet tartanak. A szenlistváni 
plébánia templomban délelőtt 9, a 
ferencrendieknél a kiscsávolyi és 

I á józsefvárosi plébániák templomai
ban délelőtt 10, a belvárosi plébá- 

| riiái templomban délelőtt fél 11 óra- 
I kor lesznek az ünnepi istentiSzt'ele 

tek. Az evangélikus és a református 
egyházak templomaiban délelőtt 10 
órakor lesznek az istentiszteletek.

— Ismét Budapesten a polgár
mester. Dr. Botbiró Ferenc pol 
gátméslér, aki az elmúlt napokban 
tért vissza budapesti hivatalos út
járól, tegnap ismét több sürgős vá
ros ügyben Budapestre utazott. Ez- 
időszerint nem bizonyos, hogy a 
polgármester a város csütörtöki ülé
seire hazaérkezik.

— Uj doktor. Vándor Gyulát, a 
Bajai Önsegélyző Hitelszövetkezet 
nagylehetségü tisztviselőjét, aki a 
bajai úri társadalomnak ismert és 
közszeretetben álló tagja, szomba
ton, március 7 én Szegeden az ál- 
lámludományok doktorává avatták.

— Március 15 e Klscsávolyban.
A Kísciávolyi római katolikus Ol
vasókör vasárnap március 15-én 
délután 3 órakor hazafias ünnepsé
get rendez a körhelyiségben. Az 
ünnepi beszédet Píigly János a ta
nítóképző intézet hitíáh'ára ráondja. 

ríiléssel szállították á b-ijaí közkor- 
házba és munkaképességét azóta 
sem nyerte vissza.

Szommer Antal szándékos cm 
beröiés kiset létének bűntettével ke
rül' a törvényszék elé és á tegnap 
megtartott főtárgyaláson á törvény
szék dr. Linzer tanácsa a váj álap
ján 3 évi fegyházrá ilelti. Az Ítélet 
íiem jogerős.

— Gyomor-, bél- és anyag- 
cserebetegségeknél, vérszegény-

[ ség, sápadtság és lesováüyodás ese
teiben reggél éhgyomorra égy po
hár t'érmésiétes „Feréhc József**  
keserüviz az emésztőszervek műkö
dését hathatósan előmozdítja s igy 

j megkönnyíti a tápanyagok vérbeju- 
fását.

— A Felsővárosi Olvasókör 
március 15-éje. A Felsővárosi ró
mai katolikus Olvasókör március 
15 én este 8 órakor ünnepi műsor
ral egybekötött halvacsorát rendez. 
Az ünnepi szónok Bogya János 
volt országgyűlési képviselő.

— Jogügyi bizottsági ülés. A 
város jogügyi bizottsága ma déle- 

i lőtt fél 12 órakor ülést tartott a vá
rosházán dr. Puskás Dezső h. pol
gármester elnöklésével.

.... Csoportos Francia nyelvok
tatás. Folyó hó közepétől kezdő 
dóén három hónapon át heti két 
órában csoportos franciá nyelvok
tatás nyílik Kincses Ferenc, szak
képzett fraheiatánár a So'banne volt 
hallgatója, vezetésével. Jelentkezni 

l és érdeklődni minden d. e. a szer
kesztőségben.

--- Cserkész riadó. A vöröske
resztién elemi iskola 501. számú 
gróf Apponyi Albert cserkész csa
pata f. hó 7 én este 11 órakor ri
adót tartóit. A riadó, különös te
kintettel a cserkészek fiatal korára, 
meglepően jól sikerült. 10 órakor 
indította meg Dilzendy /Arisztid pa
rancsnok és néhány perccel 11 óra 
ufán csaknem teljes létszámmal állt 
a csapat a parancsnok Kálmán ki- 
rály-u. 15. sz. lakásán. Dicséretes a 
kiscserkészek buzgalma és fegyelme, 
amellyel a riadót megérteni és azt 
pontosan végrehajtani igyekeztek. 
Dilzendy parancsnok további kitar
tásra biztatta a cserkészeit, majd 
fél 12 órakor valamennyién rendben 
hazavonutak. A riadó sikere Dit- 
zéridy parancsnok és Bereznay Imre 
vezétőtiszt érdeme. Mint értésülionk 
a csapat parancsnoksága május első 
felében cs'érkésznáp keretében fogja 

apródjait felavatni Az. ünnepi nap 
i megrendezésével a parancsnok Be- 
' reznay v. lisztet bizta meg, aki fá

radhatatlan buzgalommal dolgozik 
oly műsor összeállításán, amely az 

i égés'napot ki fogja tölteni. Pálfffy s. 
| liszt

- A vér felfrissítése céljából
— kiváltkép középkorú férfiaknak 
és nőknek — ajánlatos néhány na
pon át korán reggel egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  kessrii- 
vizet inni.

— Az elitéit usztaslkat (egy
házba szállították. A Sándor ki
rály elleni merénylet miatt elitéit 
három uszlasit az aixi börtönből 
elszállították a fonlevraulti központi 
feg yinlézelbe, ahonnan száműzetést 
helyükre kisérik őket.

EGY JÓKARBAN LEVŐ oldalkocsis

motorkerékpár
ELADÓ. MegtékirittielS : Jélki András 
ut 20. (Kiscsávolyi plébánia mellett.)

CORSO
Sí £3»

Március hó 15-én,
Két hatalmas film egy 

műsorban.

Leg
sötétebb 
Afrika

A legizgalmasabb 
expediciós film

Kiséröfilm

Egy csők... 
és még 

valami...
Bűbájos enés vígjáték I

Főszereplő: g

Eggert jíárta
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, g

tatarozásoknál is, A
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat W
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó $

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

2 éves

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát
kőris

______  tölgy
VáQdSU * szurkos nyár hasábfát

füI hasábfát
kemény gömbfát 
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 
fatermelök és tüzifanagykereskedők

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

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

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

b száraz
Házhoz szállítva száraz

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

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 9-től márc. 16-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, 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

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

Éjjel is rendelhető!

^Rádió-ét villanyszerelést j 
í legolcsóbban, legpontosabban csak 
j KRICSKOVKS és SIDÓ cégnél 8 

eszközölhet.
A Corso mozi

Modern hálózati készülékek és

Tel.: 242. Kedvező fizetési

Q • ■ »CF -

mellett.
telepes rádiók raktáron.^ 

feltételek. Tel.: 242. j

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

Bakanek «< Goldberger 
könyvnyomdáia 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatni) Bakanek é, Goldberger kftnwnvomdáiában Hai,


