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A 19. §.
Nem a békeszerződés híres 

19 §-a hozta most lázba a 
kedélyeket, hanem az 1922. 
évi XII. törvénycikk 70. §-ának 
módosítására vonatkozó tör
vénytervezet.

A uj ipari novella 19. §-a 
ugyanis hatályon kívül akarja 
helyezni a régi törvény 70. 
§-át és ki akarja mondani, 
hogy az iparmiiveszi jogot el 
lehet vonni az iparostól, ha 
az iparos bűntett, az állam 
szemérem elleni vagy nyere
ség vágytól elkövetett vétség 
miatt elítéltetett, vagy ha az 
iparost olyan cselekmény mi
att mely megbízhatóságát két
ségessé teszi, engedélyhez kö
tött ipar gyakorlása esetében 
3 éven belül 2 Ízben, ipari
gazolvány alapján űzhető ipar 
gyakorlása esetében pedig 3 
ízben jogerősen megbüntették.

Az ellenzék a 19. §-ban 
politikumot látott, holott lénye
gében ezen szakaszban sincs 
más, mint a büntető törvény
könyv azon rendelkezésének az 
alkalmazása, mely hasonló 
szempontok fenforgása esetén 
az orvost, az ügyvédet, a 
gyógyszerészt, a közhivatalno
kot megfosztja foglalkozásától.

Közérdek, hogy a nagyobb 
bizalmat megkívánó foglalko
zási ágakban teljesen megbíz
ható, erkölcsileg megfelelő 
egyének működjenek.

Ha a javaslat ezt a szigorú 
rendelkezést az iparosságra is 
ki akarja terjeszteni, csak azt 
jelenti, hogy a törvényhozó a 
törvénytisztelő, becsületes ipa
rost épen úgy meg akarja be
csülni, mint a szellemi pályán 
működöket.

A becsületes iparosnak ke
reskedőnek nincs tehát oka 
tartani a 19. § tói, mert a ja
vaslat nem mondja ki, hogy a 
javaslatban részletezett esemé
nyek fenforgása esetén el kell 
vonni az iparűzési jogot, ha
nem csupán azt, hogy el lehet 
vonni. A bíróságnak tehát még 
mindig módjában áll mérlegelni, 
hogy megrögzött bűnözővel, 
például egy orgazdasággal rend
szeresen foglalkozó lakatos 

mesterrel áll-e szemben, vagy 
a viszonyok kényszere folytán 
bűnbe sodródott kevésbbé bű
nös emberrel.

Igaz, hogy a javaslat első
bekezdésének azon része, mely 
általánosságban „bűntett" ese
tére már alkalmazhatónak en
gedi a fosztó rendelkezést, túl
ságosnak látszik mert például

Kormányzói kihallgatásra 
Budapestre utazott a főispán.

Tegnap Bajára érkezett dr. 
apatini Fernbach Bálint főis
pán, hogy a város mai köz
igazgatási bizottsági ülésén és 
kisgyülésén elnököljön. A fő
ispán tegnap délután a kis- 
gyülés referenseivel behatóan 
ismertette az ügydarabokat, 
ami este 7 óráig igénybe vette.

H Postaüggmftkség és a löterületek 
kérdésével foglalkozik a város 

ma délutáni kssgyiilése.
Ma délután 4 órakor lesz Baja 

; város törvényhatósági bizottságának 
I februári rendes kisgyülése A kis- 

gyülésnek több a közönséget is kö
zelebbről érintő tárgya lesz. így a 
mai kisgyíilés foglalkozik a kama
rásdunai uj hídfő rendezésével kap 
csőfalban a halárusító helyek és a 
csónakkölcsönző épület megfelelő és 
esztélikusabb áthelyezésének kér
désével.

A kisgyülés elé kerül az Erzsébet 
királyné utcában a Szállás és Ho 
mokvárosok számára létesiten dő uj

Hogyan kettena és hogyan lehetne a gyü
mölcs és csemegeszőlő nagybani termesz 

tését haladék nélkül megindítani ?
Baji város csak úgy lehet gyű 

mölcskeieskedelmi gócpont, ha úgy 
a város, mint a lakosság rászánja 

I magát a fentieknek magasabb vo- 
I na hl és nagyarányú lei illesztésére.

Az adottságok megvannak itt min 
, den tekintetben. Szakképzettségért 

és egyéb rátermettségéit nem kell 
a szomszédba mennünk. Talajban 

1 is válogathatunk; van itt többféle 
minőségű homok, fekete föld, áitér, 

súlyos testi sértés büntette 
könnyen előfordulhat anélkül, 
hogy tettese ipari szempont
ból elítélhető lenne; épen 
ezért mozgalom indult meg e 
szakasz módosítása iránt, 
egyébként azonban kétségte
len, hogy a javaslat a tisztes 
ipar nagyobb megbecsülését 
jelenti.

| A főispán további ittartózko- 
j dósának váratlan akadálya tá

madt. Távirati értesítést kapott 
a kormányzótól, hogy ma ki
hallgatáson fogadja. A kor- 

i mányzói kihallgatás után a 
főispán Kozma Niklós belügy
miniszterrel tárgyal.

I postaügynökség ügye is.
Különböző boltbérlet ügyek mel 

lelt a második bajai öntöző és tűz
oltó beszerzése végett tartott ver- 

: senylárgyalás eredményét is ismer
tetni fogják.

Ügyintéző hatáskörben a kiscsá- 
volyi templom körüli tér és a Má
tyás király tér rendezésének terve 

■ is a kisgyülésén szerepel.
Tárgyalni fogják a Bajai Polgári 

I Lövészegylet számára építendő lóte 
' rüh-tvk kérdéséi is.

: hullámtér slb. Nem hiányzik más, 
csak a magasabb vonalú cselekvés, 
úgyis mondhatnék : akarás

Ha inegkérdeznők a tényleges és 
, műkedvelő termesztőket, bizonyos, 
1 hogy a legtöbbjük a nagyobb ará

nyú lerm-sztés mellell foglalna ál 
, Iást.

A külkereskedelmi hivatal és a 
külföldi piacokat ismerő szakembe
rek megállapítása szerint minél töb

ben, minél többet termesztünk egy
két féléből, annál könnyebb a jobb 
áron való értékesítés.

Nincs okunk tehát attól tartani, 
hogy túl termelésbe esünk és nem 
tudjuk terményeünket értékesíteni. 
Szánjuk tehát reá magunkat a mi- 

I nél több gyümölcs és csemegeszőlő 
1 termesztésére, azért hogy ezen az 
I Isten áldotta gazdag területeken 

kevesebb legyen a szegényes, vagy 
éppen ágról szakadt szegény viszo- 

I nyok közöli élő ember. Tudnunk 
kell ugyanis, hogy ott ahol a fen- 

1 tiek termesztése magasa b fokon 
áll, (Kecskemét stb.) ott 1—2 hold 

i olcsón megszerzett homokbucka már 
| tisztességes megélhetést nyújt, annak 
! a munkás osztálynak, amely nálunk 
1 nincstelenségge^. Küzd s a munka 

nélküliek számát szaporítja.
Örömmel látjuk, hogy az utóbbi 

időben szépen megindult — néhány 
kézben — ez a munka, azonban a 
mostani rohanó időkben más, na
gyobb nekiiramodásra van szükség. 
Olyanra aminőt a bolgároktól hal
lottunk. ök pár évvel ezelőtt egyet
lenegy fajta csemegeszőlő termelésre 
tértek át — s a múlt évben már 
többezer vagonnal vitték — itt az 
orrunk előtt el — a nyugati pia
cokra. Ez aztán korszerű tempó. 
Ne csak a sport, hanem a gazda
sági küzdő tereken is vegyük fel a 
versenyt a világgal, — meri, hogy 
itt is győzzünk, nem kétséges, csak 
akarnunk keil.

A kérdés sürgősségére és fontos
ságára tekintettel, lapunk készséggel 

; ad helyei az ügy részletes és lár- 
1 gyihgos megvitatásának. Fölkérjük 
i olvasóinkat, hogy akár szakértő, 
j vagy termelő szemszögéből nézve 

szóljanak hozza a tárgyhoz; külö
nös figyelemmel keil lennünk a mai 
viszonyokra, a rendelkezésünkre 
álló anyagiakra és a már meglevő 
letmőíprűletekre, általában az illeni 

1 adottságokra.
Hozzászólásokat várjuk.

Gazdasági 
egyesületi tag.

— Újabb olasz siker. A szomáli 
hat déren Graziani tábornok csapa
tai folytatták előrenyomulásukat a 
Vebbi G-sztron át. Egyik, Bukurá- 
léböl kiinduló olasz osztagok elűzlek 
Lamasilindi abessziniai törzsfőnökét 
és megszállta Lamasilliudii, ahol 
hatalmas készleteket talállak.
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Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ekszért órát ajándéknak._____

SZIKLAI MARTON 

órás és ékszerésznél. 
Erzsébet királyné-ucca 21.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
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 női karórák 2 évi jótállással már 6 pengótól.

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

A bácsikéi 
német kérdés.
Irta : Szentannay Sándor.

II.
Ahol a Bund tagjai a józan és 

régifajta gondolkodású ellenőrből 
kerülnek ki, ott a Bund be is tölti 
valódi hivatását. A Bund üldözése 
nem okos dolog, nem is leszí a ha 
tóság, szabadon működnek és nem 
szólnak bele a dolgaikba, amit csak 
helyeselni lehet. Nem szabad „vér 
tanukat" csinálni, mert az, tnegbok 
rositana egyeseket, amit aztán az. 
agitáció kihasználna. A bundok nem 
az. üldözéstől, avagy hatósági ellen
őrzéstől fognak megszűnni, hanem 
szép lassan elsorvadnak az érdek
lődés hiánya miatt, mint minden 
olyan dolog e földön, ami egyes 
emberek érvényesüléséért van és 
nem az eszméért. H-igyni keli őket, 
dolgozzanak alapszabályszerü kere
teik között s amíg ez.t teszik, nyu
galmat és békés fejlődést jelentenek 
a németajkú lakosságnak. De ha 
egyszer a békés és nyugodtan dol
gozni vágyó polgárok állal jóhisze
műen megválasztott vezetőség a kul
iura zászlaját sulbad' bva harci ri
adót fuj a csendes lelkű testvére 
inknek, akkor azt a vezetőséget ki 
kell c erélni, mert az. nem teljesíti 
hivatását és kötelességét, az nem 
német egységet, hanem széthúzást 
csinál, amellett, hogy az élő magyar 
törvénnyel és joggal kerül összeüt
közésbe, árulója a svábságnak, an
nak óriási tömegének, akkor az nem 
barátja a hazai németségnek, hanem 
•ellensége.

Azok lelkiismerelehez kívánok 
szólni, akik ma a hazai németség 
vezetőinek hiszik magukat. Képzel
jük el, hogy terveik sikerülnek, ha 
megtörténnek az, hogy minden ma
gyarhazai németajkú poigáiban 
„lángta gyulna" az a vágy, mely 
őket kividről fűteni látszik, úgy a 
kilenc millió magyar között élne 
ötszázezer boldogtalan, a rokonával, 
szoms.édiaval, a földjével mégha- 
sonlolt .nemet", akik ádáz gyűlö
letet hordva lelkében, a föld alá 
bújna szövetkezni, összeesküdni, 
sírni és káromkodni és várni, várni, 
sóvárogni a ,,felszabadulásért."

Ne, jó uraim, ne vigyetek minket 
a kísérletbe , . Nem kell itt a földi 
pokol, amikor eddig a magyaror
szági német lelkekre a békés meg 
elégedettség derűje sugárzott. Múló 

fellegeket bocsátani erre a derűre 
falán futólag sikerülhet, de elvenni 
tőle nem lehet, mert nem hagyja. 
Akik a felhők eregetésével hivatás
szerűen foglalkoznak, próbáljanak 
más, nyugalmasabb, a magyíror 
szági németajkú magyar polgárok 
mentalitásához jobban pászoló ke
nyeret keresni, a jóhiszemüek pedig, 
akik nem felejtették el a Magyar 
Haza édes anyaölében eltöltött szá
zadokat, akikben él az Alpokból és 
bajor rónákból magunkkal hozott és 
itt a világ legszerencsétlenebb, de

Hagjt ístvéü festőművész képének ítélte 
a Szinyes Merse Pál Társaság 

a „Seckói Biró" diját.
Látogatás Nagy Istvánná! a kórházban és a művész 

otthonában.
Dr Áriinger Imre, a Magyar Mű

vészet felelős szerkesztőjének aján
latára a Szinnyei Társaság most 
megtartott közgyűlésén Nagy István 
„Édesanyám" című képének ítélte 
a ,,Beckói Biró” 200 pengős diját. A 
bajai feslők mull év őszén Buda 
pesten megrendezett kiállításának 
sikere volt az azóta már Alföldy 
János tulajdonában levő mű, amint
hogy a kiállítás nívójára sem volt 
mellékes, hogy Nagy István robusz 
tus erejű művészi ősteheíségével 
éppen Baja büszkélkedhetett.

Az események tragikus összeta
lálkozása, hogy a székelyföldről 
bajai talajba szakadt magyar mű
vészzsenit a kórházi betegágyon 
érte a művész alkotó képességére 
olyan fontos tényező : az elisme
rés. Ám, akik Nagy Istvánnak kö- 

i zelebbi ismerői, azok előtt nem fi 
; tok, hogy a művészt tulajdonkép 

pen soha nem hajszolta különöseb 
ben az érvényesülés láza. Négy év- 

i tizednél hosszabb életű, rendkívül 
gazdag művészi munkássága a leg
nagyobbak, — de kizárólag a lég 
nagyobbak — komoly értékelését 
régen kivívta, de nem tudott eljutni 
a közönségsikerig

Középszerűségeket, laikus ember 
megítélő képességével arányban álló 
müvet soha se is alkotott. Nem dől 
gozott megrendelésre, hosszú ideig 
magányosságra Ítélt életében a pénz
nek csak annyi szerep jutott, vájjon 
nyujtja-e a holnapot. És igy történt, 
hogy mig Lyka Károly, Surányi 
Miklós, Kosztolányi Dezső, Lázár 
Miklós, Farkas Zoltán néma áhítat

' iegvilásabb és leggavallérábh Nem- 
■ zetévvl együtt testvériségben ápolt 
l becsület, azok jöjjenek ide közénk, 
1 ne csak egy kél izgágaságra hajla 

mos egyént, — hanem a józan, ko
moly elemeket, a lakosság törzsét 
keresik fel, a jó öreg svábokat és 
hamar tisztába fognak jönni azzal, 
amit fennen hirdetünk : a bácskai 
németajkú, magyar szívű békés pol
gár szereli eladni a búzáját, a ku 
koricájál, a zabját, borát, de a Ma
gyar Hazái eladni, nem fogia soha !

(Vége.)

tal állanak meg művészi nagysága 
előtt, hogy a szent lenyűgöző döb- 

; Kenet után annál több nemes hév
vel és csodálattal írjanak róla, a 
nagyközönség nem is ismerte.

Lázár Miklós „A székelyek Remb
randténak" nevezte azt a Nagy Ist
vánt, akiről saját nemzetéből csak 

1 igen kevesen tudják, hogy — van. 
Ha nem volna olyan végzetesen szo- 

I moru és sajnálni való, majdnem mo- 
I solyogni lehetne azon, hogy nemrég 

Baján megrendezett kiállítását úgy
szólván meg sem nézték. Azért nem 
akarok igazságtalanul vádolni. Né
hány lelkes mübarát, akik nevét 
már előbb ismerték, valahogyan hí
rül vették, hogy a müvészzseni világ 
bolyongása közben Baján kötött ki 

I és a markáns egyéni jellemző erőt 
| visszatükröző Nagy István képek, 

melyek művészi értékük mellett iga 
zán minimális összegekért és rész
letre is vásárolhatók, lassan bevo
nulnak a bajai lakásokba. Nem 
csoda. Most már kezdik megérteni, 
hogy Nagy István, akár ismerték 
életében, akár nem, nemsokára be
írja nevét a magyar halihatatlanság 
könyvébe.

Csik-Mindszenten a székelyföldön 
született művészt Surányi igy jel
lemzi : „Ö a le gmagyarabb székely. 
Nem találsz, rajta semmi zseniális 
különcködést, olyan nyitott a szive, 
olyan mosolygós az arca, olyan 
egyszerű és őszinte a beszéde, mint 
egy gyermeké. Könnyű neki ilyen 
átlátszónak, jónak, szeretetreméltó- 

| nak lenni, ö az, aki nem akar tő
led semmit: sem hogy dicsérd, sem 

hogy megvegyed a képét, sem hogy 
rágalmazd a többi művész tehetsé
gét."

Valóban Nagy István csak-a mű
vészetével él a mában, az egyéni
sége valahogyan régibb, úribb idők
ből felejlndölt itt. Nem tanulta meg 
a könyöklést. Pedig nemcsak a leg- 

; tehetségesebb, de a legképzettebb 
. magyar müvészegyéniségek közül 

való. Bejárta a külföld nagy mü- 
vészközpontjail, de sem Párisban, 
sem Münchenben, ahol pedig Her- 
lerich professzor legtehetségesebb, 
legnagyobb jövőjű tanítványaként 
emlegették, nem tudott igazán dol
gozni. Nyugtalan müvészlelke min
dig hazahozta. Az itthoni levegőt 
árasztja figurális képeinek erőteljes 
vonalvezetése; a tájképek markáns 
kiszakasztása az eleven természet
ből, csodálatos témagazdagsága, a 
színek tobzódó, sok féleségű pom- 

| pája és mindenekíölölt a nagy lelki 
j viharzásokat átélő művésznek vala

mennyi alkotáson uralkodó meg
rázván'komor drámai tónusa.

A Mátéházi ut 6. számú házában, 
ahol a művész és családja otthonra 
talált, egy képtár gazdag és válto
zatos anyaga köszönti a látogatót 
és a mesevilágban órákig is fárad- 
hallanul lebilincselő müvészetszere- 
teltel kalauzol a művész ihletöje és 
művészetének társa : a felesége.

Bárdos Amália.

HÍREK
Február 8-án a postaalliszlek mii 

soros táncestélye a Központiban.
Február 8-án Stefánia bál a Nem 

zeti Szállóban.
Február 8 án délelőtt 9 órakor a 

Bajai Ipartestük! és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

Február 8 án este 7 órakor a Dam
janich Polgári Céllövésztársulat 
alakulóközgyülése a városházán.

Február 9 én d. u. 3 órakor előa
dás a Krisztus Király Szövet
ség Szent Imre Internálasában. 
(Árpád u. 7)

Február 15 én este 8 órakor az Izr. 
Nőegylet bálja a Nemzetiben.

Február 16 án délután 4 órakor a 
BTSE évi közgyűlése a Köz
pontiban

Február 16 án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem 
zetiben.

Kényes bálirtehák tisztítója és festője PALCSICS.
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Divatárut Kötöttárut Rövidárut
----------- *-----
Telefon szám : 188. legOlCSÓbbcM Telefon szám : 188.

_ _ REINHARDT jmvatcsarnokban, baja.
Febiuái 22 én 8 órakor á Front

harcos Szövetség műsoros tánc 
estélye a Központiban.

Február 22 én, farsang .szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hagyomá
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben.

Február 27-én este 8 órakor cigány 
hál (i Központi Szállóban

— Uj beosztás a bánmegyei 
malomellenöri osztálynál. Minisz 
téri rendelet értelmében a pénzügy 
igazgatóság időszakonkint szolgálati 
érdekből a bajai és a vidéki malom 
ellenőrök beosztását, illetve műkö
dési helyéi megváltoztatja. Ez a 
csere február 1 ével megtörtént s a 
vármegye uj malomellenőrei elfog 
lallák állomáshelyüket. A pénzügy 
miniszter szolgálati érdekből feb 
ruár 1-től Horváth Lászlót a hajai 
malomoszlály irodai segéderőjét a 
kaposvári malomosztályhoz helyezte 
ál Pintér Vilmos irodai segéderőt a 
zalaegerszegi központi fórgalom osz
tályától a bácsmegyei malom osz
tályhoz helyezte át Sziács Sándor 
pécsi lakost február 1-től a bács

Ho! született Grw?
A Független Magyarság tegnapi 

számában olyanféle híradás jelent 
' meg (‘gy szemrehányó, de kevésbbé 
i jólértesült cikk keretében, hogy 
, Dalmady Győző író és műfordító, 

akii öl Baja utcát nevezett el, Baján 
született. Nem akarunk éppen vi
tába bocsátkozni a közlemény 
szerzői ével, de esetleges megtévesz
tések elkerülésére közöljük, hogy 
Baja város bármennyire sajnálja is, 
Dalmady Győző nem itt, hanem a 
komátommegyei Kollári született 
1836 február 11 én. Az 1860 iki 

megyei malomosztályhoz irodai se 
géderőnek neuezlék ki bajai műkő 
dési hellyel.

— Nagysikerűnek ígérkezik a 
febr. 22 i Frontharcos-estély. A 
Frontharcos Szövetség estélytendező 

I bizottsága 600 védnököt kért fel a 
' február 22 i műsoros estélyre. A 

példátlan érdeklődést mutatja, hogy 
. a felkért védnökök közül több, mint 

ötszázan fogadták el a védnökséget.
— fi szivburok, a szívbillen

tyűk és a szívizmok megbetege
déseinek kezelésénél a rendkívül

• enyhén haló természetes 
„Ferenc József" kését üviz fontos 
segédeszköz, mely reggel felkeléskor 
egy kis pohárral bevéve a tápcsa
torna tartalmát biztosan felhígítja, 
azt minden megerőltetés okozás nél
kül igen könnyen levezeti.

— Téli szivárvány Dombóvár 
felett. Dombóvár felelt a szeszélyes 
téli időjárás szivárványt produkált. 
A váró t egészen átívelő hatalmas 
élénkszinü szivárványban gyönyör
ködött Dombóvár közönsége egy 
félórán ál.

Betörő, aki nem visz el
Semmit. A kiskunhalasi polgári 
fiúiskolába titokzatos betörő járt. Ál 
kulccsal hatolt be a betörő az igaz
gatói irodába, feltörte az Íróasztal 
fiókját, mindent átkutatott, össze
hányta az iratokat, de semmit sem 
vitt el. A rendőrség nyomozása sze 
rint a betörő egy fiatalkora fia volt, 
s most felmerüli az a gyanú, hogy 
valamelyik diák volt a betörő, aki 
a rávonatkozó osztályzatokat akarta 
megkeresni.

Folyamatban a Kamarásduna 
alsópartjának feltöltése. Az ínség 
munkákkal kapcsolatban hosszabb 
idő óla folyik a kamarásduna alsó
partjának fellöllése. A munkálatok 
a mindeddig igen kedvező meder 
ben haladlak előre, mert az időjá
rás teljesen alkalmas volt a szabad
ban való munkálkodásra, főként a 
földmunkák végzésére. 

nemzeti mozgalmakban, mint az 
ifjúság vezére vett részt költemé
nyekkel és beszédekkel. 1862 ben 
ügyvédi vizsgát telt, 1870 ben pe 
dig Pest vármegye főjegyzője, később 
árvaszéki ülnöke lett. Baja város 
mai polgármestere dr. Borbiró Fe
renc indúványára tiszteletből utcái 
neveztek el Dalmady Győzőről, aki 
annakidején egy városügybi n szol
gálatot lelt Bajának. A többit szí 
vesén elmondja a Független Ma
gyarságnak Dalmady Gyö/őiŐi a 
Pallas és Révay lexikon.

— Vérbefulladt tanyai bál. A 
pélerrévei tanyai fiatalság táncmu
latságot rendezett özv. Varga József- 
né korcsmájában. A láncmulatsá
gon az elkért és át nem adott tán
cosnő miatt hatalmas verekedés tá
madt, melynek során Fehér Sándor 
és Fülöp Pál iparoslegények borzai 
másán összeszurkálták Szabó Já 
nos gazdalegényt, akit válságos ál
lapotban szállították kórházba. A 
két szurkától a esendőtök hosszas 
hajsza után elfogták.

— Plébánost kinevezés. Virág 
Ferenc megyéspüspök Szászvár köz
ség plébánosává Nagy István decsi 
plébánost nevezte ki. Ugyanakkora 
decsi plébánia adminisztrátorává 
Bálsi István decsi káplánt nevezte 
ki.

— Fölfrissitik a szentistváni 
vadászterület vadállományát. A 
9000 holdas szentistváni vadászle 
riilel vadállományának fölfrissilésére 
Tiszaluxról a Szentistváni Vadász
társulat uj nyulakál hozott. Az uj 
szállítmányt tegnap engedték el az 
erdőségekben.

— Étvágytalanságnál, gyomor- 
hurutnál, graszlikus láznál, bélreke 
désnél, emésztési renyheségnél, 
anyagcserezavaroknál, csalánkiütés
nél és bőt viszketésnél a természetes 
„Ferenc József" keserüviz rendbe
hozza a gyomor és a belek műkö
dését s megszabadítja a testet a fel
gyülemlett rothadó anyagoktól.

— Aranylakodalom. A tolna 
megyei Duza hözségben Pellinger 
Keresztélv tekintélyes szőlőbirtokos 
és felesége most ünnepelték házas
ságuk 50. évfordulóját, mely alka
lomból a község népe szeretettel 
köszöntötte az ősz házaspárt

Kétszobás utcai lakás
előszobával, verandával, 
mellékhelyiségekkel má
jus 1-re KIADÓ.
Czirfusz utca 50 szám.

Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben) 

fodrssa 
üzletet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
0 B E » T 8 ÉL A

fodrászmester.

I.aptulajdonos .-
í>5. 15 H É 2 v l & ÍI I.

Fizessen eiö 
a BAJA-BACSKÁRA.

CflKSO
-<

Február hó 9-én 
vasárnap ’

A NÉMA FILMEK 
KORONÁJA

Hindu
síremlék

Thea v. Harbou „Titok" 
cimü regénye filmen, 2 

részben, 20 f. |

I. RÉSZ :

&z esnepuri 
maharadzsa

10 felvonásban.

II. RÉSZ:

Yoghi hamuja!
b 10 felvonásban.
I Főtere pbrn : Olaf FönS, Miá

May. Cnnrad Veidt,

Bernhardt Götzke.
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I- szarsz
Házhoz szállítva szarsz

eves
vágású

Telefon :
tűzifa ielep 195.

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

Tiz évi házbér összege II
egy családi ház ériéke! 1

Mindenkinek lehet saját háza! J
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, §

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat tó
Schwatcz Dezső, építési vállalkozó *

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

□ a

U-

Éjjeli 
szolgálatot tart 

réggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 3-tól ffebr. 10-ig 

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRA? LÁSZLÓ 

gyógyszertára

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz 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 : 
városi iroda 42.Haynald-u. 13.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskán.üvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit
(sináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabóos!

(Sugovicapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

SRiJNHUT és TÁRSA BA1A.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásörikettet.

koimbriketiet tatai szalonszenet, 
budapesti eisörendű sázkokszot.

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.
VAHCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

hádió-émilanyszerelés^
fi legolcsóbban, legpontosabban csak fi 

í KJtlCSKOWIíS és SIBá cégnél 9 
5) eszközölhet. 'i

A Corso mozi
Áttettem hálózati készülékek és

M Tel.: 242. Kedve.o fizetési

mellett. !j
telepes rádiók raktáron.fi 
feltételek. Tel.: 242. jí

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lak? béraUtÓSnál. 

Telefon 375. — Sah. Kígyó-utca 18. szám.

Bakastek * Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
plakát 
REKLÁM 
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
•«?=£' ____

Nyomatott Raknnek ás Goldb-rtfer könwnyomdÁiában Rata.

rakt%25c3%25a1ron.fi

