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Halyban nagyedévra 6 paug'
Helyben egy hónapra 2 peng<

gi.nHZETF.SI ARAK:

A francia védelmi óvek.
Sokat hallottunk és olvas

tunk arról, hogy a franciák 
országuk Németország fele eső 
határát a föld alatti és föld 
feletti védőmüvek olyan lán
colatával erősítették meg, mely 
lehetetlenné tesz Németország 
felöl minden szárazföldi táma
dást.

Egyes lapok szemléltető ké
pet is adtak az erődmüvek 
rendszeréről s valóban úgy 
tűnik fel, mintha az a francia 
határmenti erődőv a kínai fal
nál is nagyobb emberi telje
sítmény volna.

Most már csak az a kérdés, 
hogy mennyire időálló a fran
cia védelmi vonal ?

A kínai fal évezredeken át 
védte kinát az ellenségek tá- ' 
madása ellen ; a maga korá- | 
bán hihetetlen arányú emberi 
erőfeszítés tanúsága volt a nagy 
fal, ma azonban már csak 
puszta emlék.

Kérdés, hogy a technikai 
fejlődés mostani szédületes len
dülete idején, amikor óráról- 
órára uj találmányok avitanak 
el régi alkotásokat, a kínai 
falhoz hasonló hosszú időtar
tamú védelmi intézménynek 
tekinthetjük-c a francia — 
ágyukkal, aknákkal, gáz- és 
vizelárasztó müvekkel ellátott 
— védőállásokat ?

A felelet nem nehéz. Ma, | 
amikor repülőgépekről, ledo
bott sok mázsás robbanó lőve- I 
dékek szinte hegyeket söpör- ! 
nek el ; alig lehet bombabiz
tos fedezékekről szó. De ha 
ilyenek képzelhetők volnának 
is; léghajók és repülőgépek 
ezerszámra tudnak a védővo
nalon átszállítani felszerelt ka
tonákat s igy a védővonalak 
jelentőségüket jelentékeny 
mérvben elvesztették.

Egészen bizonyos, hogy ma 
semmiféle technikai védővonal 
nem tudja azt a szerepet be
tölteni, melyet annak idején a 
kínai fal évezredeken át be
töltött.

Van azonban egy minden
nél erősebb erődvonal s ez az 
igazság ereje.

Ha Franciaország elejti az 
igazságtalan, rabszolgatartó bé

kékét s a világháborúkat be
fejező békéket megkötő nem
zeti hőseiről elismeri, hogy 
azok nemcsak nemzetüknek 
nem tettek jó szolgálatot, ha
nem ellenségei voltak az egész 
emberi nemnek, akkor talán 
helyreáll majd az a lelki béke, 
mely egyedül alkalmas arra, 
hogy két egymás mellett élő

A spanyolországi munhásszervezetek 
kihirdették az általános sztrájkot

A politikai összetűzésnek
Granadában az elmúlt éj

szaka politikai ellenfelek kö
zött súlyos Összetűzés támadt, 
amelynek során két ember 
életét vesztette és 15 megse
besült. Több sebesültnek sú
lyos az állapota. Ezzel az ösz- 
szetüzéssel kapcsolatban a 
munkásszakszervezetek kihir-

Béke vagy háború a locarnói 
fronton!

Anglia békét. Paris és a kisantant megtorlást kíván. 
Franciaország lázas katonai készülődéseket hajt végre 

a határ mentén.
A német lépes által keletkezett 

európai helyzet tisztázásához jelen 
tékenyen hozzájárult Edén és B-tld 
win hétfői beszéde.

Az angol közvélemény pártállásra 
való tekintet nélkül egyöntetűen áll 
a kormány álláspontja mellett. Edén 
kijelentései az egész ország felfogá 
sál tükrözik vissza. Edén beszéde 
sem Parisban, sem Genfben nem 
keltett különösebb lelkesedést, sőt a 
franciák lázas katonai készülődése
ket hajtanak végre a halár mentén.

A párisi értekezlet.
Kedden dé’után a párisi külügy

minisztérium óratermében megnyílt 
a locarnoi szerződést aláiró halai 
mák értekezlete.

Francia részről Flandin és Paul 
Roncour vett vészt. A tárgyaláson 
több magasrangu tisztviselő is jelen 
volt. Anglia részéről Edén, Halifax 
lord főpecsélőr, Clark párisi angol 
nagykövet és még számos neves po 
litikus volt jelen. Cenuti követ kép
viselte, míg Belgium részéről Van 

r.ép között biztos védő vona
lat vonjon.

A történelem mutatója ide
gesen remeg ; uj korszak kez
detét mutatja ; reméljük, hogy 
az ami most a francia-német 
határon történik, megrázza ha
zánk szuronyok őrizte határait 
is s közeledünk régi határaink 

! visszaállításához az igazság 
mindent elsöprő erejével.

több halálos áldozata van.
dették az általános sztájkot.

A városban bezárták az üz
leteket. Csak néhány péküzlet 
maradt nyitva, de ezeket is 
erős rendőri készültségek őr
zik, hogy legalább a városnak 
kenyérrel való ellátását bizto
sítsák. A zavargások során 
két szocialistát megöltek.

Zeeland miniszterelnök jelent meg.
Az értekezlet lefolyásáról a hiva

talos közvélemény nem árul el sem
mit de a kiszivárgott hírek szerint 
a felek egyáltalán nem tudtak meg 
egyezni.

Flandin beszédében hangoztatta, 
hogy a Népszövetség ezúttal nem 
szorítkozhat arra, hogy Németor
szágot csupán erkölcsi megrovásban 
részesítse. Franciaország és barátai 
nevezetesen a kisantant úgy vélik, 
hogy annál tovább kell menni.

Edén beszéde.
Edén beszédét az alábbi két 

pontban foglaljuk össze:
1. A gazdasági és pénzügyi meg 

toriások akkor volnának megokol 
tak, ha valamely állam háborús 
eszközökhöz folyamodnék.

2 Németország ipari felkészült 
sége következtében a megtorlások 
bonyolult gépezetének müködésbe- 
hozntala nmugyis eredménytelen és 
hiábavaló volna.

Németország nem vesz 
rész? a Népsxövetségi ta
nács ülésén,

Németország valószínűleg nem 
képviselteti magit a n'p-zövelségi 
tanács pénteken egybeiiiő rendkívüli 
üléssorán. A német kormánynak az 
a véleménye, hogy a locarnói szer
ződés hatályát vesztette, ezért nem 
vehet részt olyan tanácskozásokon, 
amelyek a locarnói szerződés alkal
mazására irányulnak.

A 
pusztuló kisipar.

Aránylag rövid idő alatt jutott a 
kisipar abba a hatalmas válságba, 
mely ma csaknem teljesen megsem
misítette ezt az erőtől duzzadó in
tézményt. Ma országszerte majdnem 
oly sivár a kisiparosság helyzete, 
mint a menthetetlen haldoklóé.

Ki merte volna gondolni négy-öt 
évtizeddel ezelőtt azt, hogy az ak
koriban még erőtől duzzadó, jól 
szervezeti, illetve céhrendszerbe tö
mörült kisipar, a mai nívójára fog 
iezülleni a mostoha viszonyok és a 
gépipar súlyos pörölyütései alatt. 
Ami akkoriban még hihetetlen volt, 
az ma már a legridegebb valóság, 
eltűnt a céhrendszer, de eltűntek 
csekély kivétellel az országos hírű 
kisiparosok is. Mint mindennek, 
úgy a kisiparnak is a mind láza
sabban lüktető éleihez kellett al
kalmazkodnia, mert már nem lát
ták jónak a lassúbb ütemű, de pá
ratlanul jó, szép és tartós kisipari 
termékeket, hanem mindent a gép
üzemek gyorsan fejlődő áldásaitól 
vártak. A gépüzemi termeléssel meg 
is indult az árucikkek olcsó, de 
lélektelen tömegtermelése, amely 
azután kiszorította piacaikról a kis 
ipari termékeket, felbomlasztotta a 
céhrendszert és a kisiparosság élet
lehetőségét, A pénzhigáíási évek 
alatt még ugylátszott, hogy uj erőre 
kap a kisipar, azonban ez csak 
szalinatóng volt, mert az^ta teljesen 
vigasztalanná vált a kisipar hely
zete.

Ha most azt nézzük, ®nit boeott 
a gépüzem a kiszorított kisipari cik
kek helyett, ezt kell látnunk, hogy 
a gépiizemü termelés, illetve túl
termelés világviszonylatban rombolta 
le az árakat és ugyanilyen viszony
latban fokozta a munkanélküliséget.
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RFJNHMT DIVATCSARNOKBAN. BAJA.
Ez a tény p Míg még élesebb ha 
tárvonalat húzott a jómódnak és a 
vagyontalanok között, ami már ed
dig is igen sok bajnak a kutforrá- 
sává vált. A mindinkább erősödő 
gépüzem tehát igen sokban meg
fogja kímélni az emberi erőt, de 
ugyanakkor az osztályellentélek for
rásává is fog válni. Ez azonban 
mind csak olyan jóslalféle, amit a 
mai helyzetből lehM következtetni.

A céhrendszer visszaállításáról ma 
szó sem lehet, de menteni lehetne, 
sőt kellene is azt, ami ineg ment
hető. Hiszen vannak ma is jónevü, 
de súlyos bajokkal küzdő kisiparo
saink. akik csak úgy várják a tá 
mogatást. mint a mezőgazdaság. 
Hiszen a kisipar megsegítésével 
csökkene a munkanélküliség is úgy, 
hogy nem kellene kisiparosainknak 
inseg és egyéb napszámos munkára 
kényszerülniük.

Egyébként láthatjuk azt a nagy 
pusztulást, amit a munkanélküliség 
a kisiparosság és munkásság köré
ben végzett. Ez az aratás még ma 
is szedi kérlelhetlenüi áldozatait, ám 
ha keliő támogatásban részesülne, 
úgy még sok menteni való akadna. 
Hiszen a kisipar minden időkben 
az ország egyik legerősebb pillére 
volt, ma pedig elhagyatottságunkban 
és szegénységünkben kettős az ok, 
hogy újra azzá váljék.

Súlyos időket élünk, iélünk és 
nemietünk forog a kockán, ha el 
simítjuk belső bajainkat, úgy nyu 
godtabb szemmel nézhetünk a jövő 
elé. K. V.

Megindullak 
sz@mé^hajójáratuk.

Személyhajójáratokat Buda
pest— Mohács között napon
kénti járattal a MFTR akként 
indítja meg, hogy az első já
rat Budapest, Eötvös-térről le
felé f. hó 14-én este 22 óra
kor, Mohácsról felfelé pedig 
f. hó 15-én d. e. 11 órakor 
indul. Eszerint a múlttól elté- 
röleg Bajáról a felfelé menő 
hajó d. u. 13 óra 10 perckor 
indul.

A DGT személyhajójáratok 
f. évi április 5-én indulnak.

— Megnyílt a Déry-kert. Baja 
város szép és népszerű parkját a 
Déry kertet hétfőn megnyitották és 
ismét átadták a közönség haszná
latának. A parh egyelőre reggel 7- 
től esti fél 6 ig lesz nyitva. Ugyan 
csak tegnap megkezdték a kertben 
a talaj tavaszi előmunkálatait, amit 
lassan a növények, cserjék kiiillelé 
se követ.

A Liszt Ferenc-Kör csütörtöki hangmse- 
njrének négy művészei: Földese Arnsid él 

Szatmári Tibor.
Földes y Arnold hangszerének, 

a gordonkának legnagyobb mesterei 
közé tartozik.

Egyik bírálója szerint: „Ö a ma
gyar Casals". Művészete az. egész 
világon ismert Művészi kőrútjain 
játszott hazánkon kívül Ausztria, 
Nemet , Lengyel-, Román , Svéd-, 
Finn , Spanyol-, Olasz-, Cseh-, 
Szerbia-, Angol- és Franciaország 
bán, sőt már Amerikában és Ausz
tráliában is.

Amerikában Caruso, Saljapin, 
Rosenthal hangversenyein működött 
közre. Ezernél több hangverseny, 
sok ezer kritika, továbbá a világ 
leghíresebb karnagyainak u. m. 
Hans Richter, Arthur Niki eh, Frilz 
Busch, Furlvángler, Kerncr István, 
Dohnányi Ernő dr., Lcwe, Mengel- 
berg, Reiner Frigyes, Weingartner 
stb. elismerő szavai hirdetik rend
kívüli nagyságát. Körünkben 1930 

I május 6 án tartott hangvei senye a 
Kör legnagyobb estéi közé tartozik 

• és azért sokan nagyon öt ülnek,

A bajai művészek, iparművészek, az Omke 
és a Kereskedelmi Kaszinó érdekes be
advánnyal fordul a városi kisgyűiéshez 
az idegenforgalmi propaganda érdekében.

Baja ’ áros idegenforgalmának, 
helyesebben nyári fürdőéletének fo 
kozottabb propagálására Baja város 
művészei és iparművészei, valamint 
az OMKE és a Kereskedelmi Ka 
szinó érdekes beadvánnyal fordul a 
város holnapi kisgyüléséhez. A be
advány lényegét közérdekű voltánál 

I fogva az alábbiakban közöljük, 
i Baja város társadalma közel há- 
| rom éve tesz kísérleteket arra, hogy 

ideális fekvésű városa adottságának 
megfelelően kihasználtassák és erre 
a célra különféle módon igyekezett 
a szükséges összegeket megszerezni, 
amely nélkül eredményes propa
ganda el sem képzelhető. Minden 
jóakarata szándék mellett eme tö
rekvések a kívánt célt el nem ér
hették, mert az összegyűlt fillérek 
nem voltak elegendők egy hatásos 
propaganda elérésére, mert nem állt 
mögöttük a város a maga anyagi 
súlyával, amely lehetővé tette volna 
eme propagandának szélesebb kör 
ben való kiterjesztését.

Fejlődést csak a forgalom meg 
növekedése vonhat maga után, a 
a forgalom növekedése azonban pro
pagandát kivan, növeléséhez, ma már 
reklamirozás szükséges és ennek

hogy ismét gyönyörködhessenek 
nagy művészetében.

Szatmári Tibor szintén régi 
I ismerőse hangversenyközönségünk

nek. 1927. január 13 i hangverse
nyén ő avatta fel a Kör Steinway- 

j zongoráját.
Felejthetetlen élmény volt, ahogy 

Bach g moll fantáziájának és fugá
jának nemes nagyságát felépítette, 
Schumann: „Kinderszenen" ekben 
az ártatlan gyermek hangulatainak 
leheletfinomságu pasztelképeit meg
rajzolta, D bussy prelude-jében vir
tuozitását csillogtatta. Liszt Funera- 

i illés és a Rákóczy-indulóban hatal
mas erejét éreztette. Már akkor 
legnagyobb zongoraművészünk egyi
ke, ma már valóságos polihistora a 
zongorának, minden tekintetben kor

I látlan ura hangszerének
A kéi nagy mester együttes hang 

j versenye március 12 ét a Kör egyik 
i legértékese*  b művészi eseményévé 
I avatja.

megindítására volna az első lépés a 
Budapesti Nemzetközi Vásáron való 
részvétel, hol megfelelő fülke be
rendezésével Baja nyaraló város 
természeti kincsei lennének hatásos 
módon plasztikáikig bemutatva és 
alátámasztva megfelelő fényképek
kel, propaganda füzetekkel és nyom
tatványokkal.

Igazhogy Bajának nincs vízveze
téke. de vannak vidéki viszonylat
ban elsőrangú szállodái, úgyszólván 
a fürdőhely mellett. Fürdőző helyei 
a város bármely pontjáról percek 
alatt Icözelithetők meg minden jár 
mű igénybevétele nélkül. Kamarás 
dunájának fekvése ideális, Pandúr
szigete ma már hídon közelíthető 
tneg, a. fürdőzők részére strandfürdő 
kabinokkal áll rendelkezésre. A 
Vénuszdomb környéke homokjával 
és erdejével a legideálisabb fürdő
hely, nem is beszélve arról, hogy 
az ott való fürdés pénzbe sem ke
rül, aki a szabad természetet óhajt
ja*  egy félórás sétával a vasúti hi 
dón át elsőrangú műúton a legideá
lisabb fürdőző és kirándulóhelyre 
kerülhet, ahol vendéglő áll rendel
kezésre. Ezen helyek a kényelme
sebbek részére vonattal 10 perc

' alatt megközelithelőek.
A Duna mentén, Budapest kör

nyékét kivéve, Pozsonytól Mohá- 
1 edg se hol sem találhatók olyan 
' ideális íürdőzőpart és vízviszonyok 

mint éppen Baja környékén. Hogy 
adva van az alap a meginduláshoz, 
mi sem bizonyítja jobban, mint a 
múlt nyarakban az idejövő nyara
lók és fürdőzők, akik Budapestről, 
Bátaszékről, Bonyhád és máshon
nan jöttek fillérekért nyaralni Ba
jára. Ezek az. idegenek ittlétük alatt 
fogyasztanak és fogyasztásukkal a 
kereskedők és iparosok forgalmát 
növelik. E forgalom növekedése 
révén a különböző adókkal növe
lik a város bevételét is es igy, köz 
vetve idővel mind fokozottabban 
térül meg a propaganda célra ki
adott pénz.

Magyarországon propaganda célra 
egy eszköz sem alkalmasabb és cél- 
ravetőbb, mint a Nemzeti Vásáron 
való részvétel; mert ez százezres 
tömegeivel kimeríthetetlen forrását 
nyújtja a helyesen megszervezett 
és megalkotott reklámnak.

Egy egészen különálló pavillon 
költsége nem áll arányban azzal a 
céllal amelyet városunk propaganda 
céljaira kitűztünk. Ezért talán leg
helyesebb egy forgalmas ponton egy 
fülkének a beállítása, amely a kí
vánt célnak teljesen megfelelne.

Városunk iparművészeinek szá
mítása szerint egy ilyen fülkének 
teljes költsége kb. 700 pengőt tenne 
ki. Ez az összeg lenne az, mely el
indítaná a már évek óta vajúdó 
várospropagandánkat, mely mennél 
későbben kezdődik meg, annál in
kább érezteti hátrányát városunknál 
a többi előre látható várossal szem
ben. A város vezetőségén a sor, 
hogy értékelve polgárainak igyeke
zetét és jogos kívánságát, segítségére 
siessen eme közös célnak a bölcs 
mérlegelés után meghozza azt a 
döntést, melybői mindannyiunkra 
haszon származhat.

Alulírottak kérjük a tekintetes 
Városi Kisgyülést, hogy a fentiek 
alapján a költségek megszavazásá
val a Budapesti Nemzetközi Vásá
ron Baja város részvétele lehetővé 
váljon.

Bajai művészek, iparművészek, 
Kereskedelmi Kaszinó, Omke.

A kormánycsapatok megver

ték a kínai vörösöket.
Sanszi tartományban a kormány

csapatok győzelmet arattak a kom
munisták felett. A kormánycsapatok 
Fenjang várost is visszafoglalták a 
kommunistáktól.
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Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLÁI "mÍRTÜ 
órás és éiísrarésznél. 

Erzsébet kirátyné-ucta 21

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges uosrjanfiűtl^st pontatlanét járó órájává!, 

éra vásárlás es javítás csak szakembernél.
Pultosra járó férfi és női knrdrtk 2 évi jótállással mar 6 pengétől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

dühöngő vesxett- 
kutv® a vaskói 

határban.
Csak a közelmúltban adtunk hirt 

arról, hogy Szentjánoson veszett
kutya garázdálkodott és mié ölt le- 
lőhették volna, három embert 
lyosan megmart.

Tegnap ismét veszellkulya 
hőn gölt a vaskuti határban. A 
pos fekete puli nagy riadalmat oko 
zott és négy kutyát egymásután 
megmart. Az. állati szerencsére em
berben kárt nem tudott okozni, 
mert a vaskuti vámos idejében ész
revette és lelőtte.

su-

dű
löm-

I

Hodzsa és Schuschni^g alá
írták az osztrák—cseh keres

kedelmi szerződést.
Hodzsa Milán dr. cseh miniszter- 

elnöknél kedden délelőtt a bécsi 
cseh követségen megjelent Puaux 
francia követ, majd a cseh állam-

Március 11-én
Március 12-én

BERNtfAÜD SHMW
világsikert aratott 
kitűnő vigjátéka

Pygmalion
A legszellemesebb, 
német vigj. 12 f.

Főszerepben :

J e n n y J u g o 

Guttav Gründgeni
Anton Endthoffer

Ragyogó kulturfilm, 
színes rajzfilm és 
híradó kiegészítés.
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férfi a román, a jugoszláv és a tö
rők követet fogadta, majd Schu- 
schnigg osztrák szövetségi kancellár 
és Hodzsa cseh miniszterelnök jegy 
zökönyvet írtak alá a cseh—-osztrák 
kereskedelmi szerződésre vonatkozó 
megegyezésről.

HÍREK.
— Baján a főispán. Apadni 

F'ernbach Bálint főispán a váios 
holnapi kisgyülésére és a közigaz
gatási bizottság ülésére Bajára ér
kezett. A város kisgyiilési referen
seit, illetve a városvezetőséget a 
gyűlések előkészítésére ma délután 
fél 6 órára értekezletre hívta össze.

■— Felhívás a vitézekhez. A 
tartandó ünnepélyes 
a vitézek testületileg 
Gyülekezés a posta- 
e. 10 órakor. Mise 

székházba vo-

március 15-én 
istentiszteleten 
vesznek részt, 
épület elölt d.
után a frontharcos 
nulnah, hol a nap jelentősége lesz 
méltatva. Társadalmi Bizottság.

— A Bácsalmási Népképző, 
ahonnan kizárják az újságírót. 
Furcsa esemény foglalkoztál] i a 
bácsalmási közönséget. Vasármap 
délután a Bácsalmási Népképző 
rendkívüli közgyűlést tartott s a 
közgyűlés főeseménye volt az a ha
tározat, melynek értelmében Asbólh 
Ferenc hírlapiról kizárják a Nép
képző Egyesületből. A nem kis fel 
tűnést keltó határozat még a bel
ügyminisztériumig is eljut.

— Az emésztőszervek megbe
tegedéseinek kezelésénél regge
lenként 1— / pohár természetes 
„Ferenc József" keserüviz abszolút 
megbízható hashajtó.

.... Csoportos Francia nyelvok
tatás. Folyó hó közepétől kezdő
dően három hónapon át heti két 
órában csoportos francia nyelvok
tatás nyílik Kincses Ferenc, szak
képzett franciatanár a Sóibanne volt 
hallgatója, vezetésével. Jelentkezni 
és érdeklődni minden d. e. a szer
kesztőségben.

— Az állatorvosok magángya
korlata. A jogügyi bizottság tegnapi 
ülése dr. Puskás Dezső h. Polgár 
mester elnöklésével az állatorvosok 
magángyakorlatainak díjazása ügyé
vel foglalkozott.

_ Tolvaj a lakásban. Molnár 
Istvánné Hangász-utcai lakos ma 
jelentést telt a rendőrségen isme
retlen tettes ellen, aki lakását fel 
dúlta és szekrényéből 10 pengőt 
lopott.

htflu&tua,
spanyoljárvány, torokgyulladás, az 
orr és garat elnyálkásodása, o mari- 
doláli megbetegedése, valamint izü
leti bajok vagy liidőC'Ucshur til ese 
téri gondoskodjék arról, hogy gyom
ra és belei a tér m é s z e l e s 
„Ferenc József" keserüviz haszná
lata állal gyakran és alaposan ki- 
tiszlitiussanak. Közkórhazak főor
vosai megállapították, hogy a 
Ferenc József viz lázzal járó fer
tőző betegségeknél is nagy szolgá
latot tesz a szenvedő emberiségnek.

fela- 
isme-

tár-

— Sorért küldte feleségét s 
ezalatt felakasztotta masát. Ér- 
sekcsanád községben Budai István 
gazdálkodó feleségét borért küldte a 
szőlőbe. Amíg Budainé odajárt, 
férje az udvaron levő diófára 
kosztolta magát. Tettének oka 
rétién.

— Magyar kereskedelmi 
gyaíások Varsóban. Ferenczi Izsó 
államtitkár vezetésével kedden dél 
után magyar küldöttség érkezeit 
Varsóba, ahol kereskedelmi és ide
genforgalmi tárgyalásokat kezd a 
lengyel körökkel. A pályaudvaron 
a küldöttségeket Hóry András var 
sói magyar követ és Dolezal, a ien 
gyei kereskedelemügyi miniszter fo 
gadta.

— Nagy kommunista összees
küvést lepleztek íe Bulgáriákén. 
A plovdivi rendőrség u abb nagy
arányú kommunista szervezkedésnek 
jött nyomára, amely egész Dél Bul 
gáriál behálózta. A rendőrség húsz 
kommunistát letartóztatott.

— A törvényszék félévi börtönre 
ítélte Reinholc/. Lajos jánoshalmi 
végrehajtót, mert olyan adósnál, 
ahol lelt volna mit lefoglalni, 
olyan jegyzőkönyvet vett fel, hogy 
nem talált lefoglalható tárgyat.

— Erényör viselésére kénysze- 
ritette feleségét egy féltékeny 
szabómester. Schmidt József pé- 
lerváradi szabómester évek óla fél
tékenységgel gyötörte feleségét. 
Schmidt gyakran utazott vásárokra 
s ilyenkor állati módon kínozta fe 
leségét féltékenységével. Legutóbb 
egy erényövet készített a szabó
mester egy középkori rajz után és 
arra kényszerilette a feleségét, hogy 
mikor ő vásárra megy, az erényövet 
viselje. A fiatalasszony súlyos vese
bajt kapott az erényőv viselésétől s 
otthagyta férjél, majd válópert in
dított. A bíróság természetesen a 
férj hibájából kimondta a válást.

— Nem azonos. Korponai Ró
zsi Béla király u. 23 sz. alalli ba
jai lakos nem azonos azon Korpa- 
mii Rózsinál ki Baján bűncselek
ményi elkövetett.

yiletátligimés I
Értesíteni a mélyen tisztelt 
vevöközönséget, hogv üz
letemel március hó 1 töl a 
városi székházba, a volt 
Bhimberger- féle helyiségbe 

h e i v & z e m át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Weichner Lőrinc
rőföskereskedő.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
a NVOMDAVALLALAT.

ÍMSO

Március hó 15-én,
Két hatalmas film egy l 

műsorban. ;

Leg
sötétebb
Afrika

A legizgalmasabb 
expediciós film

Kiséröfilm

E w csók... 
és még 

valami o..
Bűbájos zenés vígjáték

Főszereplő: .

Eggert Márta
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke I

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, épitési vállalkozó 

Budapesti-u», Eternit udvar Telefon 290.
«K==-r «

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lejos 
férfi szabónk 

(SugoviewartK

BiíeP 
szolgálatot tart 

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

Dr. GEIRINGER SÁKCS

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

éves szurkosnyár 
fűz hasáb 
akác .. 
szít ..
kőris 
és gömh 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

0010GI
sajtóit koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GBÜNHÜT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

h száraz

a

h tiázhóz szállítva szarsz

eves 
vágású

Ssját termelési! tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tőigy

> «'< 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gőmbfái 
lágy

aprító?, akácfa 
állított tiJígy és szilfa 3’20 

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

Wiesel Sándor és Fia 
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

koknbrikettet, r;atai szaiontzenet, 
budapesti elsőrendű gszkoktzet.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

Ma utazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et. 
VARCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

a ^==3» «e=s ?==□» x=a» k

|Rádié-és villanyszereiért |
fi legolcsóbban, legpontosabban csak

í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél I
eszközölhet.

í
eszközölhet.

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

M Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky DéraUtÓSnál. 
Telefon 375. — Baja, Kigyú-utra 18. szám.

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

NvntnafoH Bakanek és Goldbertfer k&nyvnvomdAiában Rhw,


