
Baja, 1H36. február 8. Szombat Ara 8 fillér. IV. évfolyam 32. szám.

BAJA-BÁCSKA
Szerkaasiőstg •» kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

Falalóa éa ta)«lAa kiadó

Dr. K N É Z V LEHEL

Halyban negyedévre 6 paag<
Helyben egy hónapra 2 peng/

ElOUZETÉSI ARAK:

vitszaszállő-igék.
Az álkok szoktak visszaszáll™, 

de vannak igék is, melyek vissza
szállnak azok fejére, akik túlságosan 
éltek, vagy mondjuk inkább, vissza
éltek velük.

A magyar politikai életben is 
voltak korszakok, amikor divatosak 
voltak bizonyos eszmék, igék, szin- i 
te kurzusuk volt; s mennél hango 
sabban éltek egyesek azokkal az 
igékkel; annál nagyobb sikereket 
éltek el a politikai életben.

Ilyen igék vollak valamikor — 
nem is túlságosan régen — a ke
resztény eszmék ; elég volt, ha va
laki féltéglával verte a mellét, hogy 
ő milyen nagy keresztény; smár is 
jogcímet szerzett arra, hogy legalább 
is pártvezér legyen.

Sok ilyen kurzusve/ért látunk, 
akik ma ellenkező végletbe esve 
túltengő liberális feifogásuaknak is 
a vezérei lenni. Valóban jó volna 
tudni, melyik most már az igazi 
arcuk ezeknek a „szerintük feltétle
nül* ’ vezéreknek született államfér 
fiáknak? Vájjon azokat az eszmé
ket kell e komolyan venni, amiket 
kurzusvezér korukban mondottak, 
vagy azokat amiket most hirdetnek ?

Eckhardt Tibor is az ébredő ma
gyarok vállain emelkedett magasba, 
most pedig a szélső liberalizmus 
zászlóvivői közé tartozik. Ma nem 
létező kitalált, ráfogott veszedelmek 
ellen védi az alkotmányt ; valami 
kor pedig a diktatúrát sürgette s 
el akarta söpörni a liberális felfo
gású lapokat.

A mi jólelkü tömegünk könnyen 
felejt és megbocsát, de annyira még 
sem felejt, hogy ekkora politikai 
pálfordulást bevegyen.

A tömegek könnyen kiábrándul
nak s most már a kisgazdapártiak 
is rájönnek arra, hogy amikor Gaal 
Gaszton halála után — bár erős 
belső pártharcok árán — Eckhardt 
Tibort választották pártvezérnek, 
erősen hibáztak.

A régi igék most visszaszállnak 
Eckhardt Tibor fejére s vt lóban a 
liberálisok nagy gyengeségére val- 
lana, ha most hozsannázva fogad 
nák vezérnek.

Az ország széles néprétegei a fe
lekezeti liberalizmus kérdésében 
Kossuth Lajos eszméit fogadják el, 
aki egy alkalommal, amikor tervek 

merüllek fel, hogy a politikai jogok 
gyakorlását a bevett vallásfelekeze
tek egyikéhez való tartozósághoz 
kössék, a következőket irta : „Ha
bár nem vagyok barátja annak, 
hogy a politikai jogok valláshoz 
köttessenek, mégis ám álljanak fel 
efféle megszorítások némi speciali 
fásokra, de vannak általános jogok, 
melyeknek gyakorolhatása nem le
het feltételezve a bevett vallásoktól.

Véleményem szerint meghatároz
hatja ugyan a törvény, hogy csak a 
törvény s valláshoz tartozók gyako
rolnak némi speciális jogokat, de 
általában azon eszmére nézve, hogy 
valaki magyar lehessen a törvényes 
vallásbozi tartozást azért sem lehet 
kívánni, mert adtak a törvények 
jogokat a be nem vett vallásokhoz 
tartozóknak is.

Midőn alkalmai veszek itten ki 
jelenteni, hogy általában politikai 
jogok gyakorlását vallástól feltéte
lezni nem akarom, megvallom, hogy 
különösen a zsidó vallást követő 
hazai lakosokra nézve sajnálom, 
hogy a közvélemény legújabb idő

Intézkedés történt, hogy a jövőben 
a bajai tisztifőorvos végezze a 
helyi gépjárművezetők egészség

ügy! vizsgálatát.
Nagy feltűnést keltett annakidején 

, a Baja — Bácska tudósítása, mely 
| egy közigazgatási bizottsági ülésen 
| történi felszólalás nyomán közölte, 
I hogy a bajai gépjárművezetők kö- 
I telező orvosi vizsgálatot a bajai 
1 lisztifőorvos megkerülésével a ki 

küldött pécsi rendőrtisztviselő vi
dékről hozott orvossal végeztette.

A bójái orvosi karon ejtett sé 
relem a köz igazgatási bizottság ülé 
sén is nagy megütközést váltott ki

A vidéki kiállitások bejelentése.
Annak az irányzatnak, amely 

a gazdasági életnek bizonyos 
fokti iráyitását szükségesnek 
tartja, érdekes kísérletével 
állunk szemben.

A gazdasági életnek : részint 
az értékesítésnek, de a terme
lésre vonatkozó ismeretek ter
jesztésének is fontos intézmé
nyé a kiállítás, amely ezek 

ben olyan irányt vesz, miszerint az 
e vallást követő népfaj számos söp
redékének vétke miatt a méltányos 
ság megtagadlalott azoktól is, kik 
ezen ellenszevre nem érdemesek. 
Egyhamar nem fogják a hazát meg
óvni ezen söpredéknép bűneitől, de 
ennek súlyát nem akarom éreztetni 
azon műveltebbekkel, kik közölt és 
mi közöltünk más különbségei nem 
ismerek, minthogy más templomban 
imádják a Mindenhatót."

Meg kell jegyeznünk, hogy Kos 
sulii Lajos még a recepció előtt iita 
ezeket a sorokat.

Ezekben a sorokban megnyilat
kozó igazságok nem konjunktúra 
tételek, de kell hogy az érdekeltek 
is forduljanak el a konjunkturás po
litikai hilvallóklól s a. ok mellé áll
janak, akik nem ingadozó lélekkel 
járryak az elvek utján s igyekeznek 
magyar lélekkel az egymásrautalt
ság és soisközösség kényszerű va
lóságát átérző és elfogadó minden 
magyart osztály és felekezeti kü
lönbség nélkül egy táborba tömö
ríteni.

i és dr. Malcray László indítványára 
a bizottság az illetékes kerületi fő
kapitánysághoz irt át, tiltakozását 
fejezve ki a történtek fölött.

A közigazgatási bizottság most 
kapta meg az értesítést, melyben 
közlik, hogy az intézkedések meg
történtek és a jövőben, mint eddig 

, is a bajai lisztifőorvos hatáskörébe 
' tartozik az itteni gépjárművezetők 

egészségügyi felülvizsgálása.

szerint reklámcélokat, de pro- 
pagativ,oktató célokat isszolgál.

Épen ezért egy-egy gazda
sági kiállítás megrendezése, 
akármilyen kis jelentőségű vi
déki kiállításról legyen is szó, 
sok tudást, hozzáértést és kö
rültekintést igényel.

Legfontosabb szempont, ami
re figyelemmel kell lenni, hogy 

a kiállítás ne járjon ráfizetés
sel ; hogy az erkölcsi siker 
mellett meglegyen az anyagi 
haszon is.

Ezt azonban csak akkor le
het elérni, ha biztosítani tud
juk a kiállítás látogatottságát. 
Ezt a látogatottságot azonban 
egyetlen vidéki város, vagy 
község sem tudja biztosítani ; 
ehhez okvetlenül a közelebbi, 
távolabbi környék támogatása 
is szükséges.

Ez a megfontolás vezette a 
kereskedelmi minisztert azon 
rendeletének a kiadására, me
lyet a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamarához intézett s 
amelyben felhívta, hogy lépjen 
érintkezésbe a kiállításokat 

i rendező testületekkel annak 
érdekében, hogy az ez évben 
rendezni tervezett kiállitások 
időpontjait február 28-ig je
lentsék be.

Ezzel azt akarja elérni a 
miniszter, hogy területileg egy
máshoz közel eső vidékek ne 
rendezzenek ugyanazon időben 
kiállításokat, nehogy a kiállí
tók, de a közönség túlságos 
terhelése ártalmára legyen a 
kiállítás sikerének.

A gazdasági élet helyes irá
nyításának egyik igen gyakor
lati módját látjuk a miniszter 
ezen rendeletében ; reméljük 
a vidéki érdekeltségek meg
szívlelik a jótanácsot s a kellő 
bejelentéssel elejét tudják venni 
közel eső vidékek konkurrens 
kiállításainak.

Négyszáz inségmunkás 
dolgozik 

a városi utrendezéseknél.
Bencze Béla műszaki főtanácsos, 

az államépitészeti hivatal vezetője 
Baja város közúti közlekedésügyire 
vonatkozolag a következőket jelen
tette :

A baja—bácsbokodi th. közút 
2 0 — 6 5 km. szakaszának henger
léséhez. szükséges kőanyagoknak a 
helyszínére való fuvarozása és meg
törése folyamatban van. A kőanya
gok 70 százalékát már kifuvarozták.

Az árvédelmi zászlóalj laktanyá
jától a dunai révlejáróig vezető ut 
építését előkészítő földmunka, a 
P.irti utca aljában levő Kamarásdu 
namenti ul feltöltése, a Vásártér,
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Kötöttárut
legolcsóbban

Rövidárut
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REINHARDT DIVATCSARNOKBAN. BAJA.
Világos utcai levente pálya rende
zése, a Posvánvosi legelő és a Szent 
istváni közdűlő utak és terek fel- 
(öltése ínséges munkaerővel folya
maiban van Az alkalmazott mun
kások száma 350—400, igásfogatok, 
száma 60—70.

Ausztria nem akarja 
a Habsburgokért 
lángba borítani

Európát.
A kisanfant párisi hiiügynökségei 

révén egész sor egymásnak hom
lokegyenest ellentmondó apokrif 
Stárhembergnyilatkozat látott nap
világot a világsajtóban, különösen 
a párisi lapokban A teljes zűrzavar 
mialt az osztrák legitimisták Páris- 
ban tartózkodó .ezére Wiesner bá 
ró szükségesnek találta a Petit Jo
urnal tudósítója előtt a következő 
két mondani :

„Az alkancellárnak azt a kijelen
tést tulajdonították, hogy a trón 
visszaállilása csak a kisanfant elő
zetes hozzájárulásával követkézbe- 
tik be.

Stárhenberg kijelentette előttem, 
hogy ilyesmit sohasem mondott. Ter
mészetes, hogy a trón visszaállítása 
nem kövelkezhetik be váratlan mó
don. Az osztrák kormánynak nincs 
szándékában lángbaborilani Euró
pát, de nyilvánvaló, hogy lényeges 
különbség áll fenn a fentiek és a 
Stárhenbergnek tulajdonított kije
lentés közölt. *'

Járványszsrüen 
lépett fei a bajai 
iskolásgyermekek 
között a kanyaró.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester 

elnöklésével tegnap délelőtt folytatta 
le februári ülését a város közigaz
gatási bizottsága. Az ülésen dr. Pus
kás Dezső h. polgármester az első
fokú iparhatóság jelentését ismer
tette. Az elmúlt hónapban nyolc 
iparigazolványt, két iparengedélyt, 
huszonhét gyári munkakönyvét, két 
munkásigazolványt négy gazdasági 
cselédkönyvet adtak ki a város te
rületére. A közigazgatási bíróság 
negyvennégy ügyet tárgyalt. Kihá 
gási ügygycl kapcsolatban elitéltek 
kilencvennégy, felmentettek kilenc 
embert. Büntelőparanccsal elintéz 
tek harminckilenc ügyet.

Dr. Kocsis János tanácsnok, gyá- 
mi előadó bejelentette, hogy a vá
ros gyámügyi hatósága a mull hó
napban kétszáznyolcvannégy ügyet 
tárgyalt.

Baja város közegészségügyi jelen- 
j lését dr. Versényi Jenődé dr. Csoór 

Andrea h. tiszti főorvos terjesztette 
elő. A jelentés megállapítja, hogy a 
kanyaró a gyermekek között jár-

Dr. Jávor Pál rendőrtanácsos 
hivatalos bemutatkozása a város 
közigazgatási bizottsági ülésén.

Baja város közigazgatási bizott
ságának tegnapi ülésén, dr. Borbiró 
Ferenc polgármester meleg szavak
kal üdvözölte dr. Jávor Pál rendőr
tanácsost a bajai rendőrkapitányság 
uj vezetőjét, akinek eddigi műkö
dése hizlaló Ígéret arra, hogy a 
bajai rendőrhatóság értékes, komoly 
vezetőt kapott. Dr. Jávor Pál meg- 
illetődötlen fogadta a köszöntést és

Szokatlanul heves hangulatú volt 
a város kisgyűlése.

Tegnap délután 4 órakor megle | 
hetösen élénk érdeklődés mellett 
tartotta meg Baja város törvényha
tósági bizottsága februári rendes 
kisgyülését.

A kisgytilés dr. Borbiró Ferenc 
polgár mester elnöklésével összesen 
harminc ügyet tárgyalt, hatot elő 
készitő, huszonötöt ügyintéző hatás
körben. A tárgysorozat többi pontja 
körül éles vita támadt, azonban 
minden esetben az előadói javaslatot 
fogadták el.

Nagyobb érdeklődést keltett a 
városi utak rendezéséről a kiscsá- 
volyi templom tér, a Mátyás király
tér és a Vásártér előtti terep rende

A gyümölcs, szőlő és kertgazdatág 
rovata.

Gyümölcstermesztésünk uj iránya.
z idő forgó kerekén semmi sem 

állandó, a fejlődés elve végig vo
nul a természeten születéstől a sí
rig. Korok jönnek és korok mén 
nek s ami tegnap még uj volt, ma 
már meghaladott dolog. Az uj idők 
eme iramához kénytelen alkalmaz
kodni a mezőgazdaság, szőlészet, 

ványszerüen lépett fel és egyes is 
kólák bezárása is szükségesnek mu
tatkozott. A járvány általában enyhe 
lefolyású. A születési statisztika a 
múlt hónapban igen kedvezőtlen 
volt. A tizennyolc születéssel szem
ben harmincnégy halálozási esel áll. 
Egy éven aluli elhalálozás is volt 
két esetben. A kanyaró feilőzések 
száma hetvennyolc.

I bejelentette, hogy minden igyekezete 
| odairányul, hogy hivatalos tevékeny

ségével a rábízott feladatokkal a vá
ros javát és érdekeit szolgálja.

A polgármester köszöntő sorai, 
valamint dr. Jávor Pál válasza is a 
közigazgatási bizottság visszhangját 

i váltotta ki és az uj rendőrtanácsost 
lelkesen megéljenezték.

zéséből szóló előadói javaslat.
A városnépészeli szempontból is 

jelentős utirendezésekre 19.000 pen
gőt fordítanak, Több hozzászólás 
után a kisgyülés megszavazta a 
programot.

Nagy András műszaki tanácsos 
ismertette a Bajai Polgári Lövész
egylet részére épitendő lőterületek 
tervét.

Négy lőterületet akarnak felállí
tani Baján ; a meglévő lőkerti és 
szenlistváni lőterek mellett uj lőte 
rét állítanak Kiscsávolyban és Szent- 
jánoson. Az inségmunka keretében 
19 520 pengős költséggel tervezik 
a lőterületeket megépíteni.

kertészet is, Az. alig pár évvel ez
előtt még szórakozásszámba menő 
gyümölcsösök előléplek jelentékte 
lenségükből és a gyümölcstermelés 
fontos, nemzetgazdasági tényező lett. 
Természe esen elmaradottságában a 
világversenyben a helyét nem állja 
meg. Az uj kor, uj követelményei 

nek megfelelően változnia kell s 
minél gyorsabb ez. az átalakulás an
nál hamarabb fogja elfoglalnia vi
lágpiacokon a helyét az elsők kö 
zötl, amely hely méltán megilleti.

Természetesen a rengeteg fajtá
val tömött, goodozatlau, kezeletlen 
gyümölcsösből kikerülő fejletlen, 
varas, férges, színtelen gyümölccsel 
siker helyett szégyent aratunk. A 
sok fajtáról ál kell térni, kevés és 
lömegtermeszlésre alkalmas fajta 
termesztésére. A régi gyümölcsösö
ket fel kell ifjilani, azokat alkalmas 
fajtákra átoltani. A gomba és ro
varkártevők ellen állandóan és in
tenziven védekezni, egyöntetűen 
minden termesztőnek. A megter
melt kifogástalan gyümölcsöt gon
dosan szüretelni, tökéletesen osztá
lyozni és csomagolni kell, hogy az 
a megfelelő piacon megfelelő áron 
értékesülhessen.

Tömegtermeszlésre alkalmas és a 
piacon keresett gyümölcsnemek és 
fajták jegyzékét termelési körzetekre 
alkalmazva már elkészitetle az Or
szágos Pomológiai Bizottság. E jegy
zéket lapunkban közölni is fogjuk. 
Egységes védekezésre, a védekező 
anyagok árának letörésére, a cso
magolás és szállításra a földmivelés- 
ügyi kormány már meglette az in
tézkedéseit és mindent elkövetett 
arra, hogy a gyümölcsnek külföldön 
megfelelő piacot biztosítson. Ha a 
termelők is megteszik kötelességü
ket úgy hisszük, hogy a gyümölcs
termesztés rövidesen oly fejlett lesz, 
mint az annyira irigyelt Amerikában.

Tömegtermesztésre alkal
mas gyQmOlcsnemek és 
fajták.

Az Országos Pomológiai Bizottság 
helyi szakembereknek bevonása után 
tanácskozások alapján Bácska nyu
gati részébe Baja, Sükösd, Gara, 
Hercegszántó vidékére az alábbi 
gyümölcsnemeket és gyümölcsfajtákat 
ajánlja tömegtermeszlésre.

Kajszibarack fajták :
Magyar kajszi. Kései rózsabarack. 

Nagyszombati,
Cse esznyefajták :
Májusi korai. Jaboulai ropogós. 

Germerdorfi óriás. Glocker óriás.
Meggyfajták ;
Fekete spanyol meggy, Pády 

üvegmeggy. Ostheimi meggy.
Diófajták :
Kötöltebb és magasabb fekvésű 

talajokon Sebeshelyi gömbölyű és 
más jól bevált helyi fajták.

Almafajták :
Piros Asztrakáni, Entz rozmaring,

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert őrát ajándéknak._________
SZIKLÁI MÁRTON" 

órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyne-ucca 21.

Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jaró térti es női karórák 2 évi jótállással mar 6 pangótól.

és brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
Téli piros pogácsa, Jonathán, Török 
Bálint, Nemes Szercsika.

Körtefajlák :
Júliusi esperes, Diel vajkörte, Vil

moskörte, Hardy vajkörte, Bőse ko
bakkörte.

Szilvafajták :
Beszterkei szilva, Besztercei mus 

kotály szilva, Olasz kékszilva, Nyári 
aszaló

HÍREK
Február 8-án a postaalliszlek mii 

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

zeli Szállóban.
Február 8 án délelőtt 9 órakor a 

Bajai Ipartestület és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

Február 8-án este 7 órakor a Dam
janich Polgári Céllövészlársulat 
alakuló közgyűlése a városházán.

URÁNIA
Február hó 8-án, 
Február hó 9-én, 
Február hó 10-én, 
Február hó 11-én,

Cimzett 
ismeretlen

Irta:
Bús Fekete László.
Rendezte: Gaá! Béla. j

Szereplők :

Ágay Irén, Ráday Imre, 
Kabos Gyula, Vaszary P. 
Kürthy József. Góth Sán
dor, Góthné Kertész Ella, 
Bársony István, Dajbukát 

Ilona, Justh Gyula.

Híradó! Hiradó!

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 O< sza
gos Szövetségének bálja a Nem
zetiben.

i Febiuár 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc
estéivé 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
bál a Központi Szállóban

— Gróf Teleki János ország
gyűlési képviselő szombaton ér
kezik kerületébe. Gróf Teleki Já
nos a nagybiracskai kerület oiszág-

I gyűlési képviselője a szombati na*-  
; non Bajára érkezik, hogy kerületé- 
' nek egyes községeit felkeresse.

— Február 8-án lesz a postás 
bál. Megi rta a Baja-Bácska, hogy

; a bajai postaaltisztek február 8"án, 
| szombaton rendezi meg hagyomá- 
! mányos báljukat a Központiban. A 

táncmulatságot egy három felvonó-
' sós operett : Amikor a kislányból 
I nagylány lesz, előzi meg, A darabot 

Rábl Béla rendezi, aki egyúttal a 
darab táncoskomikusa is. Az ope-

, relt szereplői : Verők Etelka, Van- 
i csura Ilus, Rábl Béla, Komlósy Jó- 
i zsef, Karlovszky Sándor, Kurta Ist- 
i ván, Horváth Maria, Tetlinger Ist- 
I ván, Burai József, Haray Sándor, 

Kosa József, Balázsev József. Kar- 
j nagy : Sass József. A postaaltisztek 
■ szombati bálja iránt már előre is 

nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— Aki egész nap ott görnyed 

az íróasztala mellett, ígyék he
I lenként egy pohár természetes 

,,Ferenc József**  keserüvizel, mert 
az a bélmüködésl szabályozza, a 
a gyomoremésztést előmozdítja, a 
vérkeringést élénkíti és a munka 
képességet fokozza.

— Százhuszonkét embert tar
tóztattak le januárban. A bajai 
fogházstatisztika az idei télen, szem 
beállítva a mull esztendők hasonló 
időszakaival, egészen megnyugtató. 
Letartóztattak a mull hónapban 
százhaszonkél embert. Fegyházra 
Ítéltek ezek közül négv, börtönre 
nyolc, fogházra nyolcvannégy és el 
zárásra négy egyént.

— Országzászlót állít Dombó
vár. Dombóvár közönsége már 

' hosszabb idő óla adakozik, hogy 
, <i községben díszes országzászlót, 
. állítsanak fel. A költségek fedezésére 
! nagyobbrészt már biztosítva van s 
I ebben az évben néhány hónap múl- 
‘ va fel is állítják a dombóvári or- 
l szágzászlót. Az országzászló miivé 
I szí talapzatát Fel tér Károly szob 

rász építi meg. A zászlót pedig a 
dombóvári Mansz ajándékozza.

— Győzelmes szerelem. Külö
nös átok históriája ez a könyv, 
amely egy svéd családot sújt. Az 
átok ugyan csak babona, de mé
gis halálos veszedelem fenyegeti azo
kat akik körében élnek. Két fiatal 
lány és két férfi szembeszáll az 
átokkal s le is győzi. Megjelent a 
Milliók Könyve legújabb száma, 
ára 20 fillér, kapható mindenütt. 
Előfizetési ára negyedévre — 13
regény — P. 2'40. Kiadóhivatala 
Budapest, VI,, Andrássy ut 16

— Igen megerősítette a gabo
nát az eddigi enyhe időjárás.

I Bácsmegyében az őszi gabona veié- 
, sek a január havi enyhe időjárásra 

igen szépen megerősödtek és meg
bokrosodtak. A borai gyümölcsfák 
erősen rügyeznek s félő, ha fagy 
jön, hogy a termés tönkre megy. 
A szálas takarmány készlet a ten
geri szár kiegészítésével és kellő be 
oszlással szűkösen elegendő lesz a 
jószág állomány kilelelteléséhez. A 
gazdasági munkák alászánlás, őszi 
mélyszántás, favágás, valamint bel 
ső magiári munkákra szorítkozik. 
A mezőgazdasági munkások mun
kaalkalma az évszaknak megfelelően

\ csökkent.
— A szenvedő, beteg nőket 

reggel éhgyomorra egy kis pohár 
i természetes „Ferenc József**  kese- 
| rüviz 2—3 óra alatt hönnyü, lágy 

bélkiürüléshez segíti és ezáltal igen 
sok esetben rendkívül jótékony ha
tással van a beteg szervekre.

Inponáló magyar győzelem a téli 
olimpiász első napján.
Magyarország Belgium

12:1 (1.1, 2:0, 8:1)
Tegnap kezdődtek meg Garmisch 

Paitenkirchenben a téli olimpiász 
küzdelmei. A magyar jéghoki válo
gatott a jóképességü belga váloga
tottal került szembe és azt a játék 
alatt egyre növekvő remek forrná 
bán 11:2 (1:1, 2:0, 8:1) arányban
fölényesen verle. A magyar csapat 
mai ellenfele Franciaország lesz.

Egyéb eredmények : USA — Né 
metország 1:0, Kanada—Lengyel 
ország 8:1.

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

mal szemben)

fodrász 
üzletet nyitottam. 

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
OBERTH BÉLA

fodrászrnester.

Laptulajdnnos:
Of. «H É2Y 18HBL.

CORSO
«.==? & KCT—I

Február hó 9-én 
vasárnap

A NÉMA FILMEK 
KORONÁJA

Hindu
síremlék

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

részben, 20 f.

I. RÉSZ :

Az esnapuri 
maharadzsa

10 felvonásban.

II. RÉSZ:

Yoehi bosszúja
10 felvonásban.

Fö-rcr.pben : Olsf FÖnS. Mia 
(lay, Conrad Velőt. 
Bernhardt Götike.
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza I
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti-ul, Eternit udvar Telefon 290.

2 éves 
vágású

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é< 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 3-tól febr. 10-ig 

GYARMATI EMIL
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

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

DOROGI 
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 3'50
apritott tölgy és szilfa 3'20

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedök

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Telefon : 
városi iroda 42.

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

Kályhafűtésre használjon 
tatai tojásbrikettet, 

kokíabrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gáskokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

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

Éjjel is rendelhető!

a zaa <g=g ö

{Rádió-és villanyszerelést!
fi legolcsóbban, legpontosabban csak fi

í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél I
W eszközölhet. íi

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

jí Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

NvnmatnH Rakanek <»« Goldb • 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky béF8U2ÓSfi áI. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek e. Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

r}fr kftnwnvomdíiában Raj*.


