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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Állástalan 
diplomások.

Országos viszonylatban az 
ÁDOB (Állástalan Diplomások 
Országos Bizottsága) foglalko
zik az állástalan diplomások 
elhelyezésével és szép sikerek
re hivatkozhatik is, mert két 
év alatt sikerült 3500 jelent
kezőből mintegy 1500 fiatal
embert álláshoz juttatnia.

Ez azonban nem teszi feles
legessé, hogy a vidéki közüle- 
tek a maguk részéről is ko
molyan foglalkozzanak az ál
lástalan diplomások problé
máival.

A város szociális ügyosztá
lya hivatott különösen arra, 
hogy összeírja, nyilvántartásba 
vegye az itteni diplomásokat. 
Az a kimutatás, mely a szel
lemi inségmunkával kapcsola
tosan készült, csak nagyon 
hozzávetőleges képet nyújt a 
bajai helyzetről, mert sokan 
vannak, akik szüleik némikép 
tűrhető anyagi helyzetére te
kintettel nem jelentkeztek szel
lemi inségmunkára, nem akar
ván elvenni a kenyeret más, 
arra jobban rászorultaktól.

Az elhelyezkedés szempont
jából azonban épen úgy számba 
veendők, naint azok, akik már 
szellemi inségmunkát is vállal
tak.

Az ifjúság különböző egye
sületekbe tömörülve, meglehe
tősen széttagoltan él Baján; 
kívánatos volna egy jórészben 
hatósági, vagy legalább is fél
hivatalos színezetű korporáció, 
mely összefogná az ifjúság szét
tagolt erőit s kellő súllyal, fel
készültséggel foglalkoznék az 
ifjúság helyi elhelyezkedésének 
akadályaival és lehetőségeivel.

Leghelyesebb volna, ha a 
különböző ifjúsági csoportok, 
alakulatok kiküldenék képvise
lőiket s azok — maguk kö
zött megállapodván — felven

nék a kapcsolatokat a város 
szociálpolitikai ügyosztályával.

Iskolai év végéhez közele
dünk ; ismét tömegestől jönnek 
majd ki az életbe a diplomá
sok. A probléma napról-napra

Rothermere lord kijelentette, hogy a római 
egyezmény alapján most már uj harcot 
indít, melynek első célja Magyarország 

egyenjogúságának teljes elismerése.
„Közvetett célom a revízió, amelynek idejét most már tíz

éves harc után elérkezettnek látom".
A magyar olasz-osztrák római 

egyezmény, amelyet kedden tettek 
közzé óriási feltűnést keltett az 
egész világon. A külföldi lapok 
részletesen ismertetik a római egyez
ményt és mint nagy eseményt tár
gyalják. Minden országban más és 
más képen fogják fel a történteket, 
természetesen minden állam a ma
ga szempontjából.

Rothermere lord kijelentette, hogy 
a római egyezmény alapján most 
már uj harcot indit, melynek első 
célja Magyarország egyenjogúságé 
nak teljes elismerése.

„Közvetett célom pedig a revízió, 
amelynek idejét most már, közel 
tízéves harc után, elérkezettnek lá
tom, — mondja egyik nagy cikké
ben Rothermere.

Általában megállapítják, a külföldi, 
főleg angol lapok, hogy Hodzsa Mi
lán cseh miniszterelnök kezdemé
nyezés^, amellyel Ausztriát a kisan- 
tant oldalára akarta csábítani és a

Még sem építik fel Baján a 
sokat reklamált szülészeti és 

nőgyógyászati pavillont.
A minisztérium egyelőre nem biztosítja a negyven 

fekvőhellyel felmerülő illetménytöbbletet.

A közkórház megfelelő kibővítése 
régi és mindinkább sürgető szük
séglete Bíjának. Az hogy a köz
kórház mostani szükreszabotl kere 
lei között is mai nívóién áll, az 
elsősorban dr. Róna Dezső egész
ségügyi főtanácsos, a közkórház 
igazgató főorvosának és vezetésével 
működő nagyszerű orvosi karnak az 
érdeme. De a szerencsés kiváltság
tól eltekintve, mégis áll a lény, hogy 

égetőbb lesz s meggyőződé
sünk, ha módszeresen foglal
kozik arra hivatott bizottság 
az ifjúság elhelyezkedésével, 
sok ifjúnak tud majd Baján 
helyet biztosítani.

Dunavölgy kérdéseit Olaszország 
megkerülésével megoldani, teljesen 
megbukott. Olaszország teljes erő
vel részt vesz a középeurópai kér
dések rendezésében és az uj egy 
séges államcsoport olyan erőt jelent, , 
amely nagy súllyal esik a mérleg 
serpenyőjébe.

A kisantant külügyminiszterei a 
jövő héten rendkívüli ülésre ülnek 
össze, hogy megbeszéljék a történ
teket. Jugoszláviában nagy az izga
lom a római egyezmény miatt. A 
szerbek szerint Olaszországnak sike
rült elérnie azt, hogy Közép-Euró- 
pában megtorlásellenes arcvonalat 
létesítettek, amely olasz érdekeket 
fog szolgálni. A szerb lapok igye
keznek lebecsülni a római egyez
ményt és azt Írják, hogy Magyar 
országnak nem sikerült visszatarta
nia Ausztriát a Csehországgal foly 
tatandó további tárgyalásoktól, de 
szemmelláthatólag is nagy riadalmat 
keltett a római egyezmény.

a bajai közkórház ma már nem az 
a befogadóképességű közegészség 
ügyi intézmény, aminek lennie kel
lene, hogy a modern értelemben 
vett egészségügyi feladatokat száz 
százalékosan kielégíthesse.

Hogy a bajai közkórház céljának 
teljesen megfeleljen, elengedhetetlen 
volna egy külön nőgyógyászati, il
letve s/ülészeli pavillon építése. A 
kérdéses osztály hiánya régi szük

séglete már a városnak, illetve a kór 
háznak .» ezt a körülményt az or
vosi kar és az érdekeltek is kedve
zőtlenül tapasztalják.

Mintegy félesztendővel, illetékes 
forrásból olyan hangok hallatszottak, 
hogy ezt a kérdést már most vég- 
legezik és idevonaíkozólag a város 
mérnöki hivatala készített is egy 
tervezetet Az uj osztály emeltetése 
legkevesebb 40 ágy, illetve fekvő 
hely biztosítását kívánja.

A tervezetet fel is terjesztették a 
minisztériumba, azonban onnan 
egyelőre semmi biztosításra kilátás 
nincs. A minisztérium azt a választ 
adta a városnak, hogy ezidőnzeiint 
nem tudják biztosítani a negyven 
férőhellyel járó illetmény többletet, 
ami azt jelenti, hogy a terv egye
lőre még áll az elképzelésnél.

A kedvezőtlen elintézés sajnála 
j tosan visszaveti a kórház továbbfej

lesztését, pedig idestova aktuális 
volna már a gyermekgyógyászati 
pavillon felállítása is. Ez azonban 
már csak a Perczell hagyaték fel
szabadulása után ölthet komoly jel
leget. A hagyatéki föld pénzzétételc 
ezidőszerint mintegy 3oo.ooo pen
gőt jelentene a városra nézve és a 
kórházproblémát nagy lépéssel tudná 
előbbre segíteni.

Kiállítást rendez a 
Mansz a műhelyében 
készült szőnyegekből

A lél folyamán a Mansz mühe- 
lyében isméi nagyszámú női ínség- 
munkás! állítottak üzembe, akik a 
szőnyegkészitést végezték. A sző 
nyegszövés az inségmunka program 

i keretében történt és az üzemben 
mintegy százhúsz darab különböző 
mintájú szép szőnyeg készült.

A téli inségmunkák lezárásával 
i a Mansz üzemében is beszüntették 
I a szőnyegszövést. Ezidőszerint már 
■ csak rendelésre dolgozik a Mansz, 

de valószínű, hogy igy is az egész 
I esztendő folyamán üzemben marad

nak az egyesület szövő gépei.
A szebbnél szebb torontáli és per 

zsa szőnyegekből — valamennyi 
Miskolczy Ferenc eredeti tervezése 
— a közeljövőben kiállítást rendez 
a Mansz. Még nem teljesen végle
gezett, április elején vagy közepén 
de mindeneseire husvét táján lesz 
a kiállítás, amikor a bajai közönség 
olcsó, szép és értékes szőnyegeket 
vásárolhat.
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^árom Zíchy-házat
Gróf Zichy Gyula kalocsai 

érsek a kalocsai bácsi egyház
megye főpásztora 30 éves főpa
pi jubileumának emlékezetére, 
mint azt a Baja-Bácska kö
zölte — a város szegényebb 
családok számára úgynevezett 
Zichy házakat épít.

Hitler magának a jogot, hogy
a német választások otán március 31-én 
köxöhe végleges állás?wialását a ioornői 

kérdésben.
Hitler vezér válasza, amelyet R;b- 

bentrop báró utján küldött az an 
goi kormánynak közölte, hogy Né
metország ragaszkodik a maga te
rületén a teljes fennhatósághoz és 
ebből az álláspontjából nem hajlan
dó engedni. A német vála«7. erősen 
lehangolta Edén külügyminisztert, 
aki ezt nem is titkolta Ribbentrop 
előtt

A német válasz azonban nem 
volt végleges, minthogy Hitler fenn 
tartotta magának a jogot, hogy a 
német választások után március 
31 én közölje végleges állásfoglalá
sát.

Edén beszéde az akóházban.

Edén kültigyminisz cr az angol 
alsóház tegnapi ülésén a következő

Újabb mozgalmat indított
Szentistván eoy ©voda felállítása 

érdekében.
Amikor Szentist várit Bajához csa ' 

tolták, a község lakosságának az 
volt egyik legfőbb kívánsága, hogy 
a Pestmegyétől elszakadt és auto
nómiáját feladó község ovodát kap 
jón.

Szentistvánon 250 nél több óvo
dáskorú kisgyermek van, akik kis 
dedovó intézet hiányában nélkiilö 
zik a számukra szükséges oktatást 
és vagy egyáltalában nem járnak 
óvódéba, vagy pedig kénytelenek a 
városi óvodákat látogatni, ami 3 és

= HARISNYA ===
DRÁGÁBB V#N. DE JOBB NINCS 
síu.REINHARDT divatcsarnokba?? BAJA *

akar építem Baja.
Valószínűleg két esetleg há

rom kisebb ikerház építéséről 
lesz szó. Ezekneknek az egé
szen tetszetős kivitelű csalá
di házaknak a tervével már 
elkészültek és úgy értesülünk, 
még a tavasz folyamán felépí
tik a bajai Zichy-házakat.

ket mondotta :
A legfontosabb a tárgyalások meg 

i kezdése volm , amihez a német kor- 
I mánynak is hozzá kell valamivel já 

lulnia, de eddig eziránvu etőfeszi- 
téseink eredménytelenek maradlak, 
eltekintve Hitlernek attól az igére 
(élői, hegy nem növeli a R jnavidé- 
ken levő csapatok számát.

Francia országot figyelmeztetnünk 
kell, hogy nem biztosíthatjuk a bé 
két, ha a francia kormány nem haj
landó Németországgal szemben még 
fennálló kérdéseket tárgyilagosan 
megvizsgálni. Németországot figyel
meztetjük, hogy a tárgyalásoknak 
nincs kilátásuk sikerre, ha nem haj 
landók a németek valamit tenni az 
Európában általuk kelteit aggodat 
mák enyhítésére.

5 év közötti kisgyermekeknél nagy 
erőtétel.

A szülők sem szívesen vállalják 
ezt a megoldást, mert nem szólva 
az ovódák távolságáról a rendkívül 
forgalmas Budapesti ut és a Szent- 
István király ut setn alkalmas arra, 
hogy azon megfelelő felügyelet nél 
kül Óvodáskorú gyerekek közieked 
jenek.

Mikor Szentistvánt közigazgatási
lag Bajához csatolták néhány hónap 
múlva kezdett komoly alakot ölteni 

az ovoda kérdése. Már-rnár úgy lát 
szőtt az ügy sikeres elintézést nyer, 
azonban a dolog nem jutott előbb
re. A város vezetősége nem zárkó
zott el a teljesítés elől, de másfe
lől merültek fel az akadályok és a 
végén Szentist . án ismét ovoda nél
kül maradt.

Mivel azóta már esztendők teltek 
el és az. ovoda ügye nem jutott a 
megvalósításig, Szenlistván most 
újabb mozgalmat indított. Beadvány

Medveczky Káro9y beszél a fbldbérlökről, 
akik száxmilfi© pengővel tartoznak. 
Müven kérdéseket kell legsürgősebben megoldani 

1 millió ember érdekében.
A Földbérlők Országos Szövetsé- 

! gének kecskeméti nagygyűlésén Med- 
; veczky Károly gazdasági főtanácsos, 

rendkívül érdekes felszólalásban vá- 
■ zolla a bérlők helyzetét Elmondot

ta, hogy 100 millió pengő adóssá
guk van a földbérlőknek és 650.000 
pengő állami katnalhozzájárulást 
nem tudtak megkapni, amivel hitel
intézeteknél felvett adósságaik prob- 

I lémáit megoldhatták volna. A föld
25 százaléka bérbe van adva, 160 
ezer bériőcíalád van, akik egymillió 
munkást foglalkoztatnak. Ezeknek 
problémáiról beszélt Med veczky 
Károly, aki munkatársunknak a kö 
vetkezőket mondotta el:

— Nagy küzdelmeket folytattunk, 
hogy a külföldi államok mintájára 
a földbérlők jogviszonya külön bér
lői törvénnyel szabályoztassék » a 
földbirtokos és bérlője közölt ne 
legyen foglalkozási különbség fel 
állítva a hivatalos megállapításban, 
ne tekintsék a bérlőt csak vállalko
zónak, hanem sorozzák be a gaz 
dák közé, mint azokkal egyenlő 
„mezőgazdasági üzemtulajdonest I" 
így állapítja meg ezt az osztrák és 
csehszlovák törvény is Évtizedeken 
át kértük ezt az átrendezést a min
denkori igazságügymíniszlereklől, de 
sajnos, küldöttségeink csak mindig 
Ígéreteket kaptak s a realizálás el 
maradt, kormányelnöki hozzájáru
lástól függőben tartva. Kisbérlők 
küldöttségei kerestek fel többizben 
Dél Pest- ég Ésr.ak Bácsmegyéből, a 
katasztrófális elemi csapások miatt 

nyal fordullak a város polgármeste
réhez. A beadványt száz szentist 
váni polgár — közöttük a városrész, 
törvényhatósági bizottsági tagjai ít 
— aláírták. Ebben a beadványban 
hivatkoznak arra, hogy a legna
gyobbrészt agrárfoglalkozású szent 
istváni közönség, különösen a nvári 
erős munkairamban, amikor a kis 
gyermekeknek alig tudnak felügye 
letet biztosítani, kedvezőtlenül ta
pasztalja az ovoda hiányát.

kérték a haszonbéregyeztetést hely
színére kiszálló kamarai bizottságok 
utján. Az egyeztetés a makacsabb 
bérbeadóknál nem volt keresztül
vihető. Hiába sürgettünk egy haszon 
bérmérséklő és csökkentő reudeletat, 
az aszály-, fagy- és jégkár sújtotta 
országrészekre, a haszonbér egy ré
szének a következő bérleti évekre 
áthárításával. Miután a magas ter
melési és belterjes kultúrát jelentő 
földhérlőtestület. az országgyűlés 

; felső és alsóházában képviselve 
mindeddig korporative nincs és a 
Mezőgazdasági Kamarákban sem 
képez külön kúriában szervezett 

‘ egységet, a sokezer lesújtott kis-, 
közép és nagybérlőt a tönkreme- 

i nés ellen kellő védettségi és kímé
led jogvédelemben részesíteni nem 
lehetett. Bár az egyes vidékeken 
félezer számra elpusztult bérlők 
megmentésével a földtőke értéke és 
jövedelme is emelkednék, ami köz
érdeket, sőt államérdeket is képez. 
Tovább kell szorgalmaznunk a föld 
bérlőkre e kamatcsökkentésnek, a 
kiméleli időnek és hitelintézeti tar 
tolásoknál az állami kamathozzájá 
rulásnak sürgős kiterjesztését. Sür
getni kell a drezdai mintára bérlői 
bank felállítását állami segítséggel, 
az uj telepitési törvényben is emle
getett „örökbérleti rendszer" beve 
zetésére és pénzügyi megalapozá
sára. Ez a béibeadó földtőke gaz 
dáinak is érdeke.

— A megígért, de hiányzó és 
papíron maradt mező- és bérlőgaz

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert örat áfáiknak. _ __ ____
SZIKI A í MÁRTON 

órés és ékszerésznél.
Erzsébet kiralyne-ucn 21.

Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járd órájával.

Úra vásárlás és javítás csak szakembernél.
PaRMsan jaró férfi és nfti karérák 2 évi JóttlUssal mtr C „ngötöl.

és brílliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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dasági kényíreregyességi szerv fel 
nem állítása is súlyos sérelem; n 
bérlő és ga da 100 százalékig tar
tozik most t Ijesiteni tartozását, ho
lott az úgynevezett vállalkozók igény
be vehetik a lei beknek kényszer- 
egyességi leszállítását és likvidálását. 
A bérlőlársadalom pedig, amellett 
hogy vállalkozónak keresztelték el 
s a föld , vaoyon- és jövedelmi adó
kon kivíil külön kereseti adóval is 
agyonterhelték, sem védettségi jog
segélyt <i<m kapott, sem a kény- 
szeregyesség kedvezményét, azzal a 
vigasztalással, hogy a gazdák a kettő 
közül csak egyikei kaphatták el a 
másik segély pótlására. /\ bérlők, 
sajnos, eddig egyiket sem vívhatták 
ki maguknak.

Felállították Baján 
az átutaló mtmka- 
keresők otthonát.
Dr. Jávor Pál rendőrlanácsos a 

bójái kapitányság vezetője tárgya 
/ásókat lolylatolt dr. Borbiró Ferenc 
polgármester rel egy otthon létesítése 
ügyében a városon átutazó munka
keresők részére.

Mint most értesültünk, a megbe
szélések eredményre vezettek és az 
átutazók otthona már meg is nyílt, 
közvetlenül a Szereleíház melletti 
egyik épületben.

Az otthon vezetését a Szereleiház 
nővérei látják el, míg a beulaláso-
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26-án, 
csütörtökön <J. u. 6. fél 
9 órakor. 27 én d. u. 6, 
este 9 ór&ftcr. 28-ás <?. u. 
6 este fé! 9 órakor. 29-én, 
vasárnap d. is. 3, 5, 7, 

9-kor. 4 előadás.
A magyar filmgyártás 
reprezentáló újdonsága

A királyné 
huszárja

Énekes, zenés magyar 
vígjáték 12 felv.

Serky Lili. Balog Klári. 
Perényt László. Boross 
Séza, Vaszari Piri, Tor
nyai Imre, Dezsöffy 
László, Gőzön Gyula, 

Dajbukát Ilona.
Kisérőfilm :

A gárda 
hadnagy 

Gustav Frösich 
főszereplésével. 
Híradó

*a/ " '•ndőriig m„ía /lr,ey
hulla ígaiohls üljön ellenőrizze is 
az éjszakai sznlláskériihe/.

Örömmel üdvözöl/üli a szociális 
gondoskodás eme újabb niegnyiluá- 
nulásál.

Elkészült s kiscsá- 
voljti templomtér 

kövezese.
A kiscsávolyi templom-tér köve- 

zési munkálataival a város miiszaki 
hivatala elkészült. Elkészüllek egyút
tal a parkírozásra szánt terület 
földmunkájával is.

A folyamaiban levő rendezési 
munkák lényegesen megváltoztatják 
az eddig nagyon elhanyagolt álla
potban levő teret és a szép kiscsá
volyi templomnak stílusos herelet 
adnak.

Minden Aspirin • tablettán 
a 'Í.Bayer" kereszt látható. 
Bayer-kereszt nélkül nincs 
tehát Aspirin-tabletta. Saját 
érdekünkben erre ügyeljünk.

SZÍNHÁZ.
Mélyen tisztelt 

Hölgyeim és Uraim!
Baja város intelligens és kuliurát , 

szerető közönsége. Ne tessék meg
haragudni, de én ezt a közönyt 
nem tudom megérteni. Nem tudom 
megérteni, hogyan lehet minden este 
egy csodálatos élmény nélkül lefe
küdni. Nem tudom elhinni, nem 
akarom elhinni, hogv mi bajaiak 
ennyire szegények legyünk.

Én azt szeretném hinni és ez 
| szent meggyőződésem is, hogy ez 

nem igy van. S nagyon jól tudom 
ha csak egyszer megnézi valaki Ká
rolyi színházát, az minden elmulasz
tott előadást sajnálni fog.

Mélyen tisztel! Hölgyeim és Uraim ! 
Baja város intelligens, szinpárloió 
közönsége, tekintetes Hatóságok 
csak egyszer, egyetlen egyszer jöj
jenek el a színházba és akkor nyu
godt vagyok, hogy nem kell többé 
hívnom önöket.

Tegnap este is egy csodálatos él
ménnyel leltünk gazdagabbak. Dán 
Lya ösztönösen magával ragadó 
egyénisége és kitűnő hangtechnikája 
bámulatra méltó.

Károlyi János nagyszerűen éne
kel, de legelsőrangu színész is. Su 
gár Misi arany humora, remek tán- 
ca felejthetetlen Rullkay Marikával I 
együtt. |

Kedves meglepetés volt Szabó

Judit behizelgően kedves hangja, 
reméljük, még többször fogjuk hal 
lani.

Vértes megint kitűnő. Harsán*,  i 
alakítása pedig n\iilszini iapsos biil- 

| liáns kabinetalakilás.
A muzsika, tánc, díszjelek mind 

nagyszerűen simulnak egymáshoz, és 
nem hiányzik semmi más ebből n 
remek együttesből csak a megértő, 
lelkes közönség, mert i/iiin meg 
rágondolui is gyönyörű, hogy mii 
kaphatnánk tőlük, ha minden (sle 
teli ház. előtt játszhílnána k. drlp.

Műsor:
Péntek Kondor Erzsi felléptével 

i Simon Judit színmű.
Szombat—vasárnap Dán Lya lei

■ léptével Bécsi tavasz operellujdon- 
I sdg. Vasárnap d. u. 4 órakor olcsó 
, helyárakkal Aki mer az nyer című 

operett.

— Érdekes vendégjáték a bajai 
Központi Színházban. Március 31- 
én és április 1-én az „Ember tra
gédiája" c. Madách Imre remekmű 
kerül színre, Leholay Árpád, a sze
gedi „Szabadtéri Játékok" Ádámjá 
nak, Mágory Máriának és Sarlay 
Imre, a szegedi „Szabadtéri Játé 
kok rendező assistensének vendég
felléptével. Rendező: Strlay Imre 
1 én, szerdán d. u. ifjúsági előadás 
is lesz d. u. 3 órakor a kiváló da
rabból.

— Baleset a posztógyárban. 
Kecskés Mátyás tanulófiu tegnap 
délután a Bajai Posztó és Takaró
gyárban megsebesült. Munkakörben 
kiugrott a vetélő hajó szövőgépből 
és a jobb szeme megsérült. A kór
házba vitték.

— Átépítik a kirhS.’ egyik jár- 
ványpavillonját. A közl.órház 1. sz, 
járványpavillonját a város mérnöki 
hivatala átépitteti. A nagyobbarán>u 
átalakítási munkák mos! vannak ki
írás alatt. A versenytárgyalást a kö
zeljövőben fogják megtartani.

— Prostatatuitengésnél és hó- 
lyagtágulásnal igen fontos, hogy a 
betegnek erőlködés nélkül legyen 
mindennap könnyű bélürülése s ez 
még az öregkői bán is egy kis po
hár természetes „Ferenc József**  
keseriivizzel biztosan elérhető.

— Áprilisban 13 vagon tenge
rit árverez a város. Baja város 
gazdasági hivatala áprilisban ismét 
nagyobb mennyiségű tengerit fog 
elárverezni. Összesen 13 vagon ten
geri kerül eladásra.

— Edén és Norman Davis kö
zött levélváltás történt, amely sze
rint Anglia é.i az. Egyesült Államok 
megállapodtak abban, hogy tartóz
kodnak az egymásközti lengerészeli 
építkezési versenytől.

— Kun Béla Magyarország át 
kosemlekü volt kommunista vezére 
szítja a spanyol kommunisták forra
dalmát.

| —- Vitéz Zákftnyi Győző ezre
des előadása a Társadalom és 
honvédség viszonyról. A Vitézi 
Széli Társadalmi Bizottsága záró

l ismeretterjesztő előadásul március 
29 én, vasárnap délután 6 árukor a 
városháza közgyűlésiéi ivében fogja 
meglát tani. Az előadó vitéz Záká- 
nvi izvőiő in. kit. honvéd ezredes,

1 volt debreceni h-i/du ezred parancs- 
i noha. Az előadás tárgya „Tálsada- 

lom és honvédsig viszonyától". Már
i most felhívjuk a közönség figyelmét 
\ erre nz ériéhes előadásra, amelyre 

mindenkit szívesen lát a Vitézi Szék 
Tár sad a Imi Bi z otlsága.

— £iyeszett egy nagyobb pénz- 
ŐSSXSg. A rendőrség felhívja a meg
találót, hogy a törvényes követkéz
menyek terhe alatt az államrendőr*
kapitányságra szolgaitassa be.

— Ka fáradt és izgatott, ha a 
hasban feszülés érzése kínozza és
gyakori félelemérzetben szenved, ak
kor igyék t eggelenként éhgyomorra 

| ^gy pohár természetes,
keseriivizet, mert ez megszünteti az 

, ernősztési zavarok okait, csökkenti 
i a mér ges bélgáz fejlődést s elhárítja 
1 a vértódulásokaf.

LaptulajdoBos:
0í. KNÉZ9 LEHEL.

HÁHOMSZOBÉS LIKAST
keresek melíéh helyiségekkel.

Cím a kiadóban !

COítSÖ
K=r=?í

Vasárnap
fél 4, 6 este fél 9 órakor

Íbarnum
CIRKUSZ

látványos nagyvonalú 
cirkusz filmet

kitűnő
k^éssitő

műsor.
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I Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul! 

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

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

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugcvácapart)

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

márt. 22-tél márt. J0-ig 
Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

2
 éves szurkosnyár 
fűz hasáb 
akác „ 
szil „ 
kőris ..

és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

AMáiLmenetrend:
Érkezés

Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas, 
Bácsalmás 5 31

Bácsalmás, Kisku^ialas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

/3 48 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 9 50 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

/6 52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 G*ra 14 29
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

Í8 30 Bpest, Kiskunhalas 15 55
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

19 58
Ujdombová , Pécs. 

Bátaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 0!
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

Saját termelésű tűzifa:

2 éves 
vágású

h száraz

akác hasábfát 
kőris
tölgy

szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

Házhoz szállítva száraz aprított akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedök

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

» T E € Szénkereikedelmi
V CK I £ Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és i'unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Bakanek é< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

NvMMtoU BalaanGoldbertfer ktaTvnTomdSIiban Baji.


