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Az újság
tárgyilagossága.
A sajtó, az újság nagyhatalom,
mert a nyilvánosság erejével Ítél
emberek, tények, cselekedetek fe
lelt.
/X nyilvánosság jelenti a tömeg
erői; a tömeg szigorú erkölcsi mér
tékkel mér s aki a tömegérzést az
ólombetűk erejével megmozgatja,
annak különösképen vigyáznia kell
az erkölcsi momentumokra, az igaz
ságosságra és az ezekkel járó em
berileg elérhető tökéletes tárgyila
gosságra.
Az a sajtó, amely szem elöl té
veszti ezeket az erkölcsi motívumo
kat, nem érdemli meg azokat a
széles alapokon nyugvó szabadság
jogokat, melyeket a törvény a sajtó
számára biztosit.
Az a sajtó, melynek Ítélkezésé
ben túlteng a fölényeskedő hatalmi
öntudat; amelyik irányzatosan és
főként személyeskedik s a sajtósza
badságot inkább a maga javára szol
gáló szabadosságnak tekinti — des
truktív, romboló erő, melynek kár
tevéseit preventív, törvényes intéz
kedésekkel meg kell akadályozni.
Vitéz. Marton Bélát a Nemzet^
Egység országos főtitkárát napokon
keresztül támadta a fővárosi sajtó,
hogy mint országgyűlési képviselő
kincstári intézménnyel kötött tejszállilása révén összeférhetetlen hely
zetbe került.
A hasábos közlemények felizgat
ták a tömegek fantáziáját s kiszá
míthatatlan az az erkölcsi kár, mely
a kétely és gyanú magjainak elhin
tése révén a tömegek lelkében ke
kikezelt.
A cikkek kommentárjai csak úgy
mellékesen említették a képviselői
összeférhetetlenséget ; a hangsúlyt a
NÉP főtitkári beosztásra helyezték
« igyekeztek minden ódiumot vitéz
Marion Béla orsz. képviselő sze
mélyén keresztül a Nemzeti Egység
szervezeteire hárítani.
A cikkekből teljesen hiányzott a
tárgyilagosság s az ernbervadászat
minden jelét hordták magukon.
A kötelező tárgyilagosság ellen
azonban akkor vétett igazán a fő
városi ellenzéki sajtó, amikor az
összeférhetetlenségi bizottság hatá
rozatát közölte.
Vitéz Marton Béla országgyűlési
képviselő összeférhetetlenségi beje
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lentést lett ugyanis önmaga ellen ;
a képviselőház ki is sorsolta az
összeférhetetlenségi bizottságot, mely
az összes ellenzéki lapok megálla
pításai szerint „túlnyomó" részben
a Nemzeti Egységhez tartozó kép
viselőkből állott.
A „túlnyomó" szó matematikai
értelme azt jelenti, hogy a bizott
ságban erős többségben voltak ugyan
a kormánypárti képviselők, de vol
tak benne tekintélyes számban el
lenzéki képviselők is.
Az összeférhetetlenségi kérdésben
titkos szavazással döntött a bízott
Ság s a tizenkét titkos szavazatból
11 az 1 ellen mondotta ki a bízott
ság, hogy összeférhetetlenség esete
nem forog fenn.
Nyilvánvaló, hogy az ellenzéki
képviselők is — egyetlen egy kivé
telével azon az állásponton voltak,
hogy vitéz 'Marton Béla esetében
összeférhetetlenségről nem lehetett
szó.
A tárgyilagosság itt azt követelte
volna, hogy a szavazás eredményét
ezzel az igazsággal Írja meg az el
lenzéki sajtó.
Az összeférhetetlenségi bizottság
Ítélete elintézte a vádak közérdekű
és pártpolitikai részét s ezt a tár
gyilagos sajtónak el kellett volna
ismerni.
Az ellenzéki sajtó vádaskodása
egyéb részének valótlanságával is
tisztában vagyunk ; az ezekhez ha
sonló alaptalan támadásokra tekin
tettel nem csodálkozunk azon, hogy
I a magyar társadalom a sajtótörvény
mielőbbi meghozatalát sürgeti, hogy
magas közéleti férfiak alaptalan
meghurcolásának eleje vétessék.
Amikor három évvel ezelőtt vitéz
jákfai Gömbös Gyula miniszterelnök,
a Nemzeti Egység vezére, szervez
kedési mozgalmát megindította, azt
mondották, hogy a magyar nem tár
suló, szervezkedésre hajlamos nép .
országos szervezet módszeres kiépí
tése lehetetlen.
A miniszterelnök azt mondotta :
„a lehetetlent megfogom kísérelni."
S Íme a lehetetlen lehetségessé
vált ; az. ország 3400 községéből
3200 bán szabályosan működnek a
Nemzeti Egység szervezetei. Ebben
a lehetetlent lehetségessé tevő mun
kában legfőbb munkatársa Marton
Béla volt a Vezérnek.
Nem szók a nagy idők, amikor
kiváló egyesek születnek, hanem,
amikor a tömegek színvonala emel

; kedik a kiváló egyesek magaslatára.
Ennek a kossulhi politikai gondo
latnak végrehajtására, kivitelezésére
még eddig soha élette nem hivott
nagy szer vezet a Nemz. Egys. orszá
gos organizmusa, mely a központi
irányítás és az egészséges szervezeti
önkormányzat összehangolásával fá
radhatatlanul dolgozik azon, hogy a
nemzet széles rétegeit: Írül és bel

Helyben na^yadévra
Helyben egy hónapra
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politikai látókörének tágításával, köz
gazdasági ismereteinek és érzékének
fejlesztésével a mai korszellem meg
kívánta magaslatra felemelje.
A nemzet ismeri azt a téglát tég
lára rakó építő munkát, melyet vi
téz Marton Béla itt végzett s méltat
lannak tartja azokat a sajlótámadásokat, melyek a fővárosi sajtóban
érték.
S

Gróf Teleki János országgyűlési képviselő
látogatása gróf Zichy Gyula kalocsai érseknél
és őr. Horváth Győző püspöknél.
Gróf Teleki János a nagy
baracskai kerület országgyűlési
képviselője szombaton egyne
gyed tizenegy órakor érkezett
Kalocsára.
Érkezése után dr. Horváth
1 Győző püspöknél tett látoga' tást, akinél az ebédet közvet
lenül megelőző időben tisztel
gett.
Utána gróf Zichy Gyula ka
locsai érsek fogadta meleg
szívélyességgel gróf Teleki Já
nos országgyűlési képviselő
tisztelgését s egyben vendégül
látta délebédre.

A kettesben elfogyasztott
ebéd után d. u. 3 órakor ré
gi nevelő intézetét a kalocsai
Jézustársasági Stefaneumot lá
togatta meg s a rektor-páter
kiséretében felkereste azokat
a termeket, melyekben iskolai
éveit töltötte.
Az iskolai látogatás után
fél ötkor Bajára érkezett gróf
Teleki János országgyűlési kép
viselő, majd rövid pihenő után
Nagybaracskára ment az ottani
NÉP szervezet nagy választmá
nyi ülésére.

Hazafias öntudattal áldozott
Baja város közönsége a magyar
nemzeti megújhodás ünnepének.
A nemzeti megújhodás ünnepe
, Baján valóban méltó keretet kapott.
Hatóságok, testületek, a különböző
iskolák, intézmények és egyesületek
szépen megrendezett ünnepségekkel
hódoltak az 1848 i nagy magyar
i március emlékezetének. A házakat,
középületeket a magyar zászló ékei sitette, a közönség ezrei látogatták
az ünnepélyeket.

A templomi ünnepségek.
I
Vasárnap délelőtt valamennyi bai jai egyház templomában ünnepi is! tentiszteletet tartottak.

A gimnázium ünnepe.
A Ciszterci Rend reálgimnáziuma
szombaton délután 5 órakor ren
dezte meg ünnepségét, telt nézőtér
előtt. A közönség soraiban olt volt
dr. Boibiró Ferenc polgármesteren
kivül számos közéleti előkelőség.
Tóth Tasziló tanár nívós beszéde a

most elhangzott ünnepi beszédek
legértékesebbjei közé tartozik. Az
ünnepség kimagasló ré'ze volt az
ének és zenekar szereplése Lovas
Andor vezénylésével különösen sa
ját szerzeményű énekének volt nagy
sikere.

A Kaszinók ünnepségei.
Szombaton este 8 órakor a Tóth
Kálmán Kaszinó társasvacsorát ren
dezett, melyen ott volt Baja polgár
mestere is. Az ünnepi szónok dr.
Lyeli Pál volt. Beszédével másutt
foglalkozunk. A Nemzeti Kaszinó
este 9 órakor kezdődő társasvacso
rájának szónoka Dobosy Elek, a
tanitóképzőintézet igazgatója volt.
A Kereskedő Ifjak és Magánal
kalmazottak
társasvacsoráján dr.
Nyilaty Zsombor városi közigazga
tási fogalmazó mondotta az ünnepi
beszédet.
A Kereskedelmi Kaszinó ünnepi
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társasvacsoráján ifj. Weiding- r Pál
banktisztviselő beszélt
Vasárnap délelölt volt a fin ke
reskedelmi iskola ünnepsége. Az
ünnepi beszédet irta és elmondotta
Lőrincz Gábor IV. o. tan.

sort. A Move vezetősége minden
e'ismerést megérdemel, hogy a nagy
hatású ünnepélyt rendezte.
Tegnap délután volt az iskolai
ünnepély felsővárosi elemiben. A
kis diákok igen szépen kedvesen
szerepeltek.

A szentistváni ünnepség.

Az Olvasókflrök társasvacsorái.

Délelőtt 10 órakor az ünnepi is
tentisztelet után volt a Szentistváni
Olvasókörben az. iskolák, a Leány
kor, a Levente Testület és az 01
vasókör együttes ünnepsége. Loógó
Pál plébánossal az élén rengeteg
főnyi közönség jelenlétében. A ren
dczést a tantestület végezte s a ha
zafias öntudat mélyítését értékesen
szolgálták az ünnepéllyel, melyen
egy
leventeifju, Radics Sándor
mondotta a márciusi emlékbeszedet.
Vasárna p délelőtt volt a bajai
iparos és kereskedő tanonciskola
hatásos ünnepsége A beszédet Rumbach István igazgató mondotta.

Este 7 órakor a Szentistváni 01
ví.sókörben volt társasvacsora. Ün
nepi beszédet mondott Hargitay La
jos tanító.

A tanítóképző ünnepe.

Az Alsóvárosi Keresztény Olvasó
kör fel 8 órakor kezdette társas
vacsoráját. Az ünnepi beszédet dr.
Nicolausz Béla ügyvéd mondotta.
A Felsővárosi Olvasókör este 8
órakor kezdődő lársasvacsoráján
dr. Bogya János v. országgyűlési
képviselő beszélt
Az Ipartestület társasvacsorájának
szónoka dr. Parcselich József ügy
véd volt.

Délután 4 órakor volt a Move
Sport és Társadalmi Egyesület ün
nepélye. Ez az üunepély volt a leg
népesebb; a Központit zsúfolásig
megtöltötte az ünneplő közönség,
ami annál örvendetesebb esemény,
mert a nemrégen alakult bajai
Movenak ez volt az első nyilvános
szereplése.
Dr. Csapiár Konrád ciszterci ta
nár, a közismert bajai szónok mon
dotta az impozáns ünnepi beszédet.
A Bajai Daloskör szereplése a köz.
be iktatott énekek és szavalatok
változatossá tették a tartalmas mű

Elismeréssel szól a kritika
Schmidt Ferenc zeneművész
szegedi hangversenyéről.

Schmidt Ferenc orgonamüvész a
bajai szenlferencrendi plébánia te
hetséges kántora, legutóbb Szege
den az alsóvárosi egy ház község és
a Legényegylet l<ulturházában hang
versenyezett. Schmidt Ferenc ver
Baja polgármestere a Városok Szövetsége senyharmonikán játszott és az elért
nagy siker újból igazolta, hogy a
pénzügyi szakcsoportjának elnöke.
művész mestere e hangszernek is.
kétségen kívül igen megtisztelő, de
/X Magyar Városok Országos Sző
A szegedi kritika elismeréssel
vétségé — mint ismeretes — újjá ( mellett igen terhes es felelősség adózott a művész teljesítményével
alakult. A Szövetség alapszabályait teljes Megtörtént a városi alkalma szemben s a Szegedi Ui Nemzedék
a kormány hatóság jóváhagyta. A zottak szakosztályának megszerve többek közölt a következőket írja
Szövetség pénzügyi szak bizottságának zése is.
Schmidt Ferencről :
A bajai városi tisztviselői kar,
elnöké Baja város polgármesterét
„Meg kell állapítani, hogy a ki
mint
egyik
érdekcsoport
a
napok
dr. Borbiró Ferencet választották
váló és neves muzsikus valóban
bán választja meg küldöttségét.
meg.
mestere különleges hangszerének.
A polgármester megbízatásának
, Egymásután ejtette bámulatba hall
gatóságát zenei zsonglörösködésével
s a klasszikus számokat épp olyan
Vitéz Temessy Ákos ezredes előadása
virtuozitással játszót a, mint sajáta városháza közgyűlési termében
szerzeményii darabjait. A/, alsóvá
rosi közönség lelkesen ünnepelte a
a szenttamást ütközetről.
kitűnő bajai muzsikust. Forró és
Vitéz Temessy Ákos ezre telte a katona és magyar reto meleg sikere volt.

Hagyományosan szép március 15
ünnepélyét az állami tanítóképző
intézet vasárnap délelőtt 11 órakor
az iniézetdisztermében értékes mű
sor keretében Csillag F. tanítójelölt
mondotta az ünnepi beszédet. A
zene és énekkar szereplése igen ni
vós volt.
des március 15-én a városháza rika színes tudásával és gyö
Délután 3 órakor a Kiscsávolyi közgyűlési termében az ifjúság nyörködtetésével, hanem a speOlvasókör ünnepélyén Prigiy János előtt egy rendkívül érdekes | ciális
magyar
hazafiságnak
hittanár beszélt.
l és értékes előadást tartott. Az olyan meggyőző és tündöklő
Az íparteslület március 15 i ün előadás tárgyát, a 48-as szent- meghatározásával, melyet ér
nepélyén a szónoki beszédet dr. I tamási magyar győzelem kö- zünk, de nálánál szabatosab
Ernszt Lajos ügyvéd mondotta. A 1 rébő! merítette, a bajaiak által ban kifejezni nem tudunk.
műsoron szereplő zene, ének és jól ismert és köztiszteletben Érthető, hogy a hallgatóságot
táncszámok nagy tetszést váltottak ki. állott, Perczel Miklós hadité- vitéz Temessy előadása magá

A Move hazafias ünnepélye.

gyermeknek alaposan elvették a
kedvét, hasonló önkéntes vál alkozástól.

nyeivel kapcsolatban ; de nem
csak ezeket a tényeket ecse

val ragadta.

Majdnem vizbefulássai végződött
a márciusi csőnakázás.
Tegnap délután Ferenci Vendel
nek, a Tóth Kálmán Kaszinó ház
mesterének 7 esztendős kisfa egy
diákpajlásával szülői tudta nélkül
eltávozott hazulról.
A két gyereknek kedve kereke
dett egy kis csónakázásra, lemen
tek a Kamarásdunára elszabaditottak egy csónakot s nagy hancúro
zásba kezdtek.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

Közben a diákpajtás jókedvében
meglökte a társát, aki a viz.be potytyant. Megijedt a pajkos tréfacsináló
és kétségbeesetten kiáltozott segít
ségért, de a kis Ferenczit már má
sodszor dobta fel a viz, mire a sze
rencsétlenseget észrevették és a
fulladozó gvermeket kimentették.
A szerencsésen végződő kény
szerfürdő után, odahaza mindkét

Március 29-én lesz a Szent
Antal Temetkezési Egylet
rendkívüli közgyűlése.

A Bajai Szent Antal II. Temet
kezési Egylet tagjait a Nemzeti szálló
színháztermébe március hó 29-én
délután 3 órára, határozatképtelen
ség esetén április hó 5-én délután
3 órára dr. Horváth István aljegyző,
hatósági biztos rendkívüli közgyűlésre
hívta egybe.
Tárgysorozat : A hatósági biztos
beszámolója a Bajai Szent Antal II.
Temetkezési Egylet működésének
megvizsgálásáról ; az egylet jelenlegi
helyzetéről és ezzel kapcsolatban
határozathozatal az Egylet további
sorsáról.
Az egylet további működése ese
tén a viszontbiztosítási szerződés
megkötésére felhatalmazás adása.
Az egylet további működése ese
tén az alapszabály módosítása.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan járó férfi és nól karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Aki kellemes éjszakát akar eltölteni,
aki olcsón akar szórakozni az a

Emésztési nehézségek.

BeléPŐdii. borravaló, kiszolgalasi díj, zenetányér
Budapest legszolidabb tánchelyisége.

VILÁGVÁROSI VARIETÉ MŰSOR

Napirendre ki nem tűzött indít
ványokat a közgyűlés csak az eset
ben tárgyalhat, ha azokat írásban,
50 tag aláírásával, legalább 8 nappal
a közgyűlés elölt hatósági biztoshoz
beterjesztették.

HÍREK
- Pénteken lesz a megye kisgyűlése. Bácstnegye törvényható

sági bizottsága március 20 ári pén
teken délelőtt 10 órakor tartja havi
rendes kisgyülésé'. A kisgyülésnek
összesen harminchat tárgya van.

A Bácsalmási Kereskedő
Egyesület tiz éves jubileuma.

A szállásvárosi iskola

ha

F. hó 25 én szerdán ünnepli a zafias ünnepélye. A szállásvárosi
Bácsalmási Kereskedő Egyesület elemi iskola vasárnap, március 22tiz éves fenállásának évfordulóját. én delu'án 3 órakor szinielöadással
A környékbeli testvéregyesületek , egybekötött hazafias ünnepséget
nagy számban jelentették be rész rendez az Ipartestületben.
vételüket.
— Halálozás. Scheer Bernát a
Az ünnepi ülésen részt fog venni I bajai izr. iskola nv igazgatótanilója,
a Szegedi Kereskedelmi és Iparka az Orsz. br. Tanítóegyesület örökös
mara részéről Vértes Miksa m. kir. választmányi tagja éleiének 86 ik
kormány főtanácsos, a Szegedi Kér. évében szombaton elhunyt. ^Scheer
és Iparkamara elnöke, aki az iin
Bernát hosszú és érdemes pedagó
giai munkásság után hall meg s
népi beszédet is tartani fogja. Ki
sereiében több kamarai tag is részt halála városszerte mély részvétel
‘ kelt Ma, hétfőn délután 3 órakor
fog venni az ünnepélyen.
temeltek az izr. iskola udvarából.
— Föjegyzöválasztás Dunabogdányon. Vitéz Szabó Gyula volt

lakás
minden mellékhelyiséggel azonnal
kiadó. Szent Imre tér 4. szám (gitu
názium mellett. Dr. Polgár rende
lőjénél )
— Két szobás

|

konyhás

tompái főjegyzőt, tart, őrnagyot,
Dunabogdán főjegyzőjévé válasz
tották.
— A rendőrség, szigorúan meg
bünteti a szabálytalanul világító
gépjármüveseket. A közúti közle
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a cirne a Magyar Filmiro
I
dában befejezett magyar
filmdrámánknak.
£

Főszerepben :

Tőkés Anna
Csortos Gyula
Kiss Ferenc
Vértes Lajos
Tímár József
Somogyi Nusi
Gárdonyi Lajos
Juhász József
Kisérőfilmje :

„CUCARACHA"

3

kedés rendjének és a közutakon a
közrend fenntartásának egységes
szabályozásáról szóló rendelkezések
értelmében — többek közöli — nem
lakot területen más jármüvei, veze
tett, vagy szabadon hajtott álattal
való találkozás esetén a reflektor
fényéi lefelé kell vetíteni, vagy tom
pítani kell illetőleg a belső reflektoros lámpái el kell oltani . Több
oldalról érkezeit panaszok szerint
ezeknek a rendelkezéseknek egyes
gépjárművezetők nem tesznek elegei.
Ezzel <i szabálytalan magatartásukkai nemcsak a közúti közlekedés
biztonságát, hanem a személy és
vagyon biztonságot is nagymérték
ben veszélyezlelik. Sok esetben saj
nálafos balesetek okozóivá válhat
nak. A rendőrség felhívja a gépjár
művezetők figyelmét arra, hogy a
szabályellenes világítás használatá
tól tartózkodjanak, mert a fenlvá
zolt kihágás elkövetőit szigorúan
megbüntetik.
— Rheumás fájdalmak és meg
hűlés. Nedvesség, hideg, hirtelen

lehűlés gyakran válik rheumás izü
leti fájdalmak okozójává. Az erős
fájdalmak oka az Ízületekben lera
kodott kártékony anyagok melleit
az izmok és idegek megbetegedése.
Aspirin tabletták elősegítik a fájdul
makat előidéző anyagok kiürülését,
megbízhatóan és gyorsan szüntetik
a fájdalmat. A valódi Aspirin tab
letták ismerhető jele a Bayer kereszt,
mely minden tablettán és csomagon
látható.

gyomorfájás, gyomorégés, csalánki
ütés, rosszullél, fejfájás, idegizgal
mák, álmatlanság esetén a természe
tes „Ferenc József“ késétüvíz meg
szünteti az emésztési zavarokat, fer
tőt lenit i a gyomrot és beleket, a
vér ker ingési helyes útra tereli és
felfrissíti a szellemet Az egyetemi
klinikákon végzett kisérlelek bizo
nyílják, hogy a l k o h ol i s I á k a
Ferenc József viz használata foly
tán étvágyukat majdnem teljesen
visszanyerik.

— Bontják a szőlőket, újakat
ültetnek. Eg vés szőlőtermő vidéke

ken a gazdák megkezdték a szőlő
bontást és az ui ültetést is javában
folytatják. A szőlő rügyei több he
lyen a löld alatt hibásak, a föld fe
lelt egészségesesek. A jól kezelt sző
lők nagy reményeket nyújtanak. A
borpiacon a külföldi kereslet meglehetően alábbhagyott. Az árak az
ország különböző részeiben a ter
méseredmény és a készletek eltérő
mennyiségéhez képest, meglehetősen
eltérőek. 2—2 4 fillér a tömegborok
ára, urasági tételek 28 3 fillér.
— ötvennégy halálozás volt
az elmúlt hónapban. Dr. Zákányi

Győző városi liszíifőorvos a város
népesedési statisztikáját a közigaz
gatási bizottság ülésén kedvezőtlen
nek nyilvánította. Februárban a ha
lozások száma 54 volt, a születési
szám ezen jóval alulmaradt.

dést mulat és Ígéret a további gyors
lendületre.
Mindig több és több uj értéket
bontanak ki a magyar filmek és a
szereplőgárda sorában jóleső érzés
sel láttuk a magyar szinjátszás büsz
keségeit. A Caffe Moszkvának a
közönség síken? i» igen figyelemre
méltó.

1*.
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fcn,

Vesselényi és Rózsai-utca
sarok ház 32 éve fennálló

korcsma és szatóts
üzlet
szabadkézből eladó.

üzletáthelyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt
vevőkozönséget, hogy üz
letemet március *ió 1-től a
városi székházba, a volt
Blumberger fele helyiségbe

h e i y e z e m

át,

ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.
Mély tisztelettel

Welchner Lőriní
rőföskoreskedő.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HVQMDAVáLLKLAT.

— Drágulni fog a cséplési szén.

A bányafa és a bányászathoz szük
séges egyéb cikkek árának emelke
dése miatt a cséplési szénárak dtágulni fognak. A Magyar Mezőgaz
dák Szövetkezete azoknak a gaz
dáknak a részére, akik gazdasági
szénszükségletüket lekötik, az ár
emelkedés dacára is a múlt évi
ezéná rak melleti szállít.

SPORT.
Magyarország

Németország 3:2

A remek német csapatot csak uz
utolsó percekben tudta legyőzni a
tö b pontján gyenge magyar csapat.
Budapest-—Vidék 3:0.
Szeged — Atlila 2:1.
Az ökölvívó bajnokság győzte
sei Szánló FTC, Kubinyi NSC, Sza
bó BTK, Harangi Mávag, Oláh
BTK, Varga HAC, Szolnoki Beszkárt, Nagy B. Vasutas lettek.

MOZI.
Lelkesen támogatja a közön
ség az uj magyar filmet.
A magyar filmek szépen Ívelő
pályáján előkelő helyezésre tarthat
számot Tamás István és Székely
István uj filmje „Caffe Moszkva".
A kezdetlegesség nehézségeivel küz
dő magyar filmek közölt ez a mos
tani magyar darab már szép fejlő

CORSO
Március 22-én,
Csak erős idegzetűeknek I

A
szHnksz
Rendkívül erős bűnügyi
történet 10 felvonásban
Főszerepben :

Lionel Attwil!
Kisélő filmje :

Lányok a
gyönyör
hajón
R«gyogó hia l.tásu ope
rett 10 felvonásban.

1TO6. március 17.
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í Tíz évi házbér összege
5 egy családi ház értéke!
í
a
a

j
J

Saját termelésű tűzifa:

2 éves
vágású

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

k száraz

Kertvárosi építési vállalat

Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Budapestiül, Eternit udvar
Telefon 290.

Házhoz szállítva száraz

akác hasábfát
kőris
tölgy
V*
szil
V»
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

aprított akácfa
aprított tölgy és szilfa 3'20

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

Eladás nagyban és kicsinyben.

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

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedök

Telefon :
tűzifa telep 195.

VÉRTES
Telefon 52.

DOROGI

Éjjeli
szolgálatot tart

BAJAI FIÓKJA

Ferenciek-tere 2.

Telefon 52.

tatai tojásbrikettet.

dió szén

koknbrikettet, tatai szalonszenet,
budapesti elsőrendű gázkokszot.

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMAT! EMIL
gyógyszertára

részvénytársaság

Telefon :
városi iroda 42.

Kályhafűtésre használjon

sajtolt koksz, tojás szén,

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
márc. 16-tól márt. 23-ig

BAJA

Haynald-u. 13.

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

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13,

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160,

Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky bérSUtÓSnál.

Ha utazni akar

Telefon 375. — Baja, Kigyó utca 18. szám.

kényelmes csukott kocsiban,

hívja fel telefon: 314-et.

Bakanek *. Goldberger

VANCSIK bérautós.

könyvnyomdája

Éjjel is rendelhető!

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

I
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NYOMTATVÁNYOK

Jj

legolcsóbban, legpontosabban csak

fl

|

KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél

j

PLAKÁT
REKLÁM

;'í

eszközölhet.

y

IRODAI

s Rádió-éi villanyszereiéit jj

A Corso mozi mellett.
y
telepes rádiók raktáron.^

Modern hálózati készülékek és

Kedvező fizetési feltételek.

Tel.: 242.

Nvnmatott Bakanek é.

és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

