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előfizetési Arak -.

Erdősítés, 
öntözés.

Kormányzótanács — a Kor
mányzó elnöklete alatt foglal
kozott az alföldi erdösités és 
öntözés kérdésével.

A trianoni békeszerződés 
egyik legsúlyosabb csapása az 
volt, hogy elvette erdeinket s 
igy faszükségletünket külföld
ről behozott fával kellett ki
elégíteni.

Kiviteli mérlegünk legsúlyo
sabb passiv tétele a tüzelő és 
ipari feldolgozásra váró fa
anyagért kifizetett összeg.

Ezen a súlyos csapáson 
igyekszik a kormány rendsze
res és erőteljes fásítással gon
doskodni.

Természetes, hogy a fásítási 
akciónak igazi gyümölcsét tu
lajdonképen a következő nem
zedék fogja élvezni, mert a fa 
lassan növekszik.

A fásítás éghajlatmérséklő 
és kiegyenlítő hatását azonban 
élvezni fogjuk magunk is.

A másik sokkal nagyobb és 
nehezebb feladat az Alföld ön
tözése. A vizes területek le- 
csapolását csaknem tökélete
sen megoldottuk s csak az 
volt a baj, hogy a lecsapolást 
nem kapcsoltuk egybe az ön
tözés kérdésével Kétségtelen, 
hogy ez a mulasztás jelentő
sen hozzájárult az Alföld el- 
aszályositásához.

A terveket nem ismerjük, 
de valószínű, hogy az egész 
Alföld öntözése egyszerre nem 
lesz megoldható; bizonyosazon 
bán az, hogy az öntözés utján i 
biztosabban termővé tett te
rületek olyan eredményeket 
fognak feltüntetni, amelyek 
végeredményben az egész Al
föld öntözésére fognak vezetni

Az öntözési munkálatok el
végzése évekre szólóan biztos 
kenyeret adnak majd munka 
nélkül tengődő földmunkása
inknak : a kubikosoknak; de 
sok munkaalkalmat jelentenek 
majd mérnökeinknek is.

A hétköznapi politika kérész 
életű, de annál hangosabb ese
ményei eltörpülnek ezek mel

lett a nagy jelentőségű esemé
nyek mellett.

Munkát és kenyeret jelen
tenek ezek a munkálatok a 
mai nemzedéknek, szebb jö
vőt, biztosabb megélhetési és 
nagyobb versenyképességet

A vármegye megfesteti 
a Kormányzó arcképét.
ld. Willtnann János törvényható- 

sági bizottsági tag a kővetkező ön
álló indítványt terjesztette be a me
gyei törvényhatósági közgyűlés elé: 

Méltóságos
dr. apatini Fernbach Bálint Úrhoz, 

Bácsbodrog várni főispánja, 
Baja.

Vármegyénk mindenkor elisme
réssel és tisztelettel volt nagyjai 
iránt, tanúsága ennek az. a fényes 
arcképsorozat, amely gyűlési terme
inket diszili'

Szent meggyőződésem, hogy min
den bizottsági tagtársarn s/.ivéből 
szólok, amikor javaslatba hozom, 
hogy a Horthy bakák bevonulása 
óta rajongással körülvett vitéz nagy
bányai Horthy Miklós (Nagy éljen
zés I) Kormányzó Urunk öíőméltó- 
ságánnk művésziesen megalkotandó 
arckepét egy helybeli művésszel 
inegfestessíik és közgyűlési termünk
ben herv-dhatlan és utólérhetlen 
érdemeihez méltó főhelyen elhe 
lyezzük.

Baja, 1936. február 2.
Hazafias tisztelettel 

idb. Willmann János 
thbiz. tag.

Az indítványt Vukováry Béla he
lyettes főjegyző olvasta fel. amiulán 
az indilványltévő szóbeli indoklását 
terjesztelle elő.

Minden önálló indítványt részle
tesen meg kell indokolni, hogy a 
törvényhatósági bizottság teljes és 
áttekintő tájékozást nyerjen és eh 
hez képest határozhasson.

Ez az. indítvány kivételt képez, 
mert mellette, nem kell és ellene 
nem lehet hangulatot teremteni, —

Sándor király gyilkosai életfogytiglani (egyházat kaptak.
Az aix en provencei esküdtszék 

előli folyó uslasa perben szerdán az 
egész tárgyalási napon a védők be
széllek A tárgyaláson Loisan elnök 

utódainknak.
Ezek az alkotások, évszáza

dokra beirják alkotóik neveit 
1 a magyar történelembe s min- 
| dig példaképei lesznek az uj 
■ utakat kereső merész akará- 
isoknak.

felesleges mellette a szónoki képes- 
; ség és hiábavaló ellene a királyi 

rélorság, mert mindenki tudja és 
érzi, hogy mai Hunyadi Jánosunk : 
a Horthy Miklósunk. (Felállva táp 
sóinak.)

De különösen mi nem felejthet 
tűk még el a szerb megszállás ke
serveit, kínzásait, böitöneit, foszto
gatásait és kitörölhetlenül oelénk- 
vésődött azokat egy varázsütésre 

í megszüntető, a soha nem hallott 
: szépségű és semmilyen áthallással 

el nem halványítható és túl nem 
licitálható mennyei zene: amit a 
Horthy-bakák bakancsai a bajai 
fiasz erőn kikopogtattak történelmi 
bevonulásukkor. (Nagy taps)

Nem felejthetjük el azt sem, hogy 
Kormányzó Urunk magas látogatá
sával a dzsungelból történt felszaba
dítás után hamarosan személyesen 
a jövőnk iránti hitet felkeltve bizo- 
daimunkban megerősített és azóta 
is az elvitathatlanul példás közren 
det megalapozva azt vaskézzél fenn- 

j tartotta.
Élő valóság, hogy immáron min

denki által szereteti Kormányzónk 
oly fejedelmi módon gondviseli és 
kormányozza országunkat és nagy- 
gyá emeli kicsi kiváló népünket, 
hogy az élő történelem őt nagybá
nyai voltáról a legnagyobb megvá
rok mellé érdemesíti és állítja.

Kérem indítványom elfogadást.
(Lelkes éljenzés I I és taps !)
A törvényhatósági bizottság egy 

hangú lelkesedéssel fogadta el a ja
vaslatot s felhatalmazta az alispánt, 
hogy Horthy Miklós kormányzó 
arcképét helybeli művésszel meg 
festesse.

! kijelentette, hogy Magyarországot 
nem érheti vád. Az elnök ezután 
felolvasta az Ítéletet: mindhárom vád
lott életfogytiglani fegyházai kapott.

Nagy teresedéssel 
köszöntötték

dr. Fernbach Bálint 
főispánt Bácsbodrog 
vármegye téli nagy

gyűlésén.
25.000 pengő inségsegélyt 
kapott a vármegye az idei 
télre. — ft vármegyei pótadó 
6 százalékkal emelkedett, a 
községek pótadója csökkent.

Szokatlanul élénk érdeklődéstől 
kisérve, tegnap délelőtt 9 órakor 
nyitotta meg a vármegye téli nagy
gyűlését dr. apatini Fernbach Bálint 
főispán.

A nívós hangulatú közgyűlésen a 
megye egyházi és közéleli repre
zentánsai közül sokan megjelentek.

Napirend előtt Almást Imre já- 
noshalma bizottsági tag üdvözölte 
Fernbach Bálint főispánban a megye 

i uj vezetőjét. A bizottság lelkes let- 
j szésnyil vánilásokka 1 fogadta a fel- 
i szólalást. A lelkesedés tetőfokára 

hágott, mikor a főispán válaszában 
szeretedéről és megértő támogatá
sáról biztosította a vármegye gazda
közönségét.

A közgyűlés tárgysorozatának is
mertetése előtt felolvasták a belügy
miniszter leiratát, melyben közli 
Baranyi Tibor főispánnak a főis
pánt állástól való felmentéséi; ezt 
követőleg a volt főispán búcsúleve
lét ismertették.

Bailh Benedek bácsalmási espe
res plébános a bizottság nevében 
vett búcsút a főispántól és indítvá
nyára a közgyűlés elhatározta a volt 
főispán érdemeinek jegyzőkönyvi 
megörökítését.

Dr. Szabó Szabovljevits Dusán 
alispán a tisztviselői kar üdvözlését 
tolmácsolta Bárányt főispánnal szem
ben.

Dr. Makray László indítványára 
a bizottság a búcsúbeszédek jegyző 
könyvi megörökítését határozta el.

Ezután áttértek a tárgysorat első 
pontjára az alispán közigazgatási 
beszámolójára, amely a megye el 
múlt esztendejének tükörképét adta.

A jelentés megállapít ja, hogy a 
■ vármegye pénzügyi és vagyoni hely

zete szilárd, sőt kedvezőbb, mint az 
elmúlt években volt.

A vármegye közúti alapjainál az 
1934 évi 306643 pengő befizetéssel
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Divatárut
Telefon szám : 188. legolcsóbban

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA.
Telefon szám : 188.

községek 
többlet-

a vár
és

szembe n a mull évi törlesztés 227'887 
pengő.

Útépítésnél az egyes 
hozzájárulása 3920 pengő 
befizetést eredményezett.

A háztartási alapnál és
megye egyéb alapjainál felvett 
1934 vegén fennálló 68 7000 pengő 
tartozást mull év végén teljesen 
visszafizették.

A függőkölcsönök mérlege 48 000 
pengő apadást mulat.

A vármegyei póladó 6 százalékos 
emelkedést mutat a nyugdijterhek 
következtében.

Mindezeket egybevéve — állapítja 
meg a jelentés — Bácsmegye pénz
ügyi helyzete olyan szilárd, hogy a 
mainál nagyobb terhek nem rendi 
tik meg.

\ községeknek, mint erkölcsi tes 
ihleteknek anyagi és pénzügyi hely
zete szintén javult. A tiszvi élők 
pontosan kapják illetményeiket. /X 
javulás mellett szól a községek költ
ségvetése is. A póladó százaléka a 
legfőbb helyen erősen csökkent. Öt 
községben a régi marad’, tizenhat 
községben csökkent és csak öt 
községnél emelkedett.

Az összes kivetett adóknak több 
mint a 102 sza/aieka befolyt, de 
legtöbb községben 107, 108 sőt 111 
százalék adó befolyt.

A vármegye inségügye annvira 
jó, hogy inségmunkások most sin 
csenek, a telet minden baj nélkül 
fogjak átvinni.

A vármegye, a télre 40 000 pengő 
inségsegélyt kért, de csak 25 000 
pengői kapott meg, A szegény is
kolás gyerekek közölt 8000 pengő 
ér 'kii összesen 2205 pár cipőt osz
tottak ki.

Kik pályáznak a városnál megüresedett 
tisztviselői

A Baja városnál megüresedett és 
a IX. fiz, osztályba sorozoll s he 
lyettesitéssel betöltött egy irodaigaz
gatói állásra pályázik :

Dr. Bucsányi Gyula, Csendes Li- 
pót, Csepregi József, Genál Málvás, 
Hidas Béla, Jávor Mihály dr., Sza
bad}' János, Vágó János, dr Zsetn- 
béri Béla.

A X fiz. osztályba sorozott egy 
I oszt. Közigazgatási fogalmazói ál 
lásra pályázik :

Dr. Bakonyi Adánr, dr. Bucsányi 
Gyula, dr. Fehér Tibor, dr. Herte- 
lendy István, dr. Jászlics András, 
dr. Jávor Mihály, dr. Mojzes Já 
nos, dr. Ney Károly, dr. Nyirali 
Zsombor, dr. Tuba Imre, dr. Wa- 
genblatt Ferenc, dr. Zsernberi Béla.

A X fiz. osztályba sorozott egy 
I. oszt, adótiszli állásra pályázik:

Dr. Bucsányi Gyula, Csapiáros 
Béla, Csongor Sándor, dr. Jávor Mi 
hály, Mátyás Görgy. Polgár Henrik, 
Roos?. Gyula, Scultely János, Sza-

dr.

két

állásokra.
bady János, Csepregi József, 
Zsernberi Béla.

A XI fiz. osztályba sorozott 
II. o. adólisz.li állásra pályázik :

Békéi Jeromos, dr. Bucsányi 
Gyula, Buday Irén, Csapiáros Béla, 
Csepregi József, Drégely Edéné, 
Bekéri J- nő, Fürtös Mátyás, Gellért 
Viktória, Hollós János, Jávor Mi 
hály dr , Kenderessy István, Kiss A. 
György, Király Sándor, Miklós And 
rás, Palánkai Béla, Regös János, 
Ocskó József, Szepes József, 
Zsernberi Béla.

A XI. fiz. osztályba sorozott 
végrehajtói állásra pályázik :

Békéi Jeromos, Bogár A. Vazul, 
Csepregi József, Eckert Jenő, Hol 
lós János, Kómán Lajos, Kende- 
ressy István, László Károly, Regős 
János, Szepes József.

Az érdeklődó bizottsági tagok a 
hivatalos < rák alatt megtekinthetik 
a pályázók kérelmeit a polgár- 
mesteri hivatalban.

dr.

két

I

Magalakitetták Báci 
megye közegészség' 

ügyi bizottságát.
A megye nagygyűlésén ti

zenkét uj bizottsági tagot vá
lasztoltak az egészségügyi bi
zottságba. A bizottság meg
alakítása névszerinti szavazas
sa! történt. Leadtak valamennyi 
tagra összesen 76 szavazatot. 
A bizottság tagjai az 1936, 
1937 és 1938. evekre : Altnási 
Imre, Binszky Mihály, Harton 
Ernő, Horváth Gyűli, K-irv.-,,.y 
János, Milkó Mátyás, Nuber 
György, P;tieíorl Józ-, f, Puh! 
Pa!, Szabó István, Ulricli Ala
jos. Zomboroevics A ni

Minél távolabb esünk az 1848 as 
i időktől, azoknak eseményei mind 
i jobban idealizálódnak s mindig job 

bán és jobban b- i esünk abba a 
történelmi oplikai csalódásba, hogy 

j a 48 as eseményeket, a magyarság 
dicsőségb li szabadságharcát Kos 
sulii Lajos idézte elő.

Ezzel a felfogással magi Kossuth 
j Lajos száll szembe, „mikor a követ- 
i kezőket irta : , Ha nemzetem engem 

a • ész napjaiban vezérévé lesz s 
ha vezérletem .dali bámulatos erélyi 
fejh li ki, az nem onnan van, mintha 
én lelkesít -Uem volna fel a magyar 
népet, h m mi onnan, mert szivem 
nek minden dobbanása a nép s/i 
vének dobbanásával azonos vala, 
mert bennem a nép s < mélyesilve 
találta érzelmeit, óhajtásait s mert 
én . tetté érlelérn, amit a nép 
akart." köztün I: nincs s nem is kint 
különb.-g, nem azért, mintha a nép 
velem egv volna, hanem mert en 
vagyok egy a néppel."

K<- s*  gieií.-n,
nagyságán :k épen az volt a 
hogy népe és kora szel! -ni-M 
fogta, méjJis kérdés miként i-kull 
volna Kosmlh Lijos közpályáit s 
történelmünk nevéhez fűződő kot

hogy Kossuth Lajos 
titka, 

fel-

befeje- 
udvari

v éji ez le

Kis eseményeken fordítónak meg 
nagy dolgok.

szaka, ha tanulmányainak 
zése után kinevezik az 
kan7e11áriáhotitkárnak.

K< s ulii Lajos kitünően
tanulmányai!; Vécsey báró Szeptem- 
vir mellett jutáluskodott, majd Hor
váth Tamás kir. táblai előadó inéi 
lett dolgozott; onnan pályázott a 
maga tudásának és képzettségének 
ismeretében az alsóbb állások ál 
ugrásáv I egveries.n titkárnak.

Úgy látszik azonban, hogy nem 
volt elég protekciója, mert mm ne
vezték ki.

Nem .'kínjuk Kossuth Lajos élet- 
riij-át adni; valószínű azonban az, 
hogy k.iiiz -Hariai szolgálatában mm 
lelt volán módja a zemplénmegyei 
közgyük ser- a lengyel meneküllek 
érdek b-ti felszólalni s ezzel első 
nagy köz- leli sikerét aratni.

K ’ o' b. mikor há 
büntetése t ián ni 
fordul' M 1 ’■ tn ich 
előkelő adást kínált, 
már késő volt.

i <411 évi fogság 
lapengedélyért 
herceghez, az 
n-'ki, de akkor

Kritikus élRtkorban eggelen 
ként 1 1 pohár természete s
„Ferenc Jözsef*  keserűimnek 
lóban áldásos hatása van!

Ua-

Nagy részvét mellett 
temették el Teész 

plébános édesapját.
Tegnap délután nagy részvét mel

lett temették el Teész Imre felsővá 
rosi plébános édesapját, Teész Já
nost. A bajai ismerősei körében is 
köztiszteletben álló öregur végtiszles- 
ségén a város közönségének impo
záns részvéte és együttérzése nyíl 
vánult meg Az egyházi és közéleti 
előkelőségek nagy számmal jelentek 
meg a temetésen. Valamennyi plé
bánia papsága, a Ciszterci Rend 
képviseletiben dr. Tordai Ányos 
reálgimnáziumi igazgató, a szenlfe- 
rencrendi plébánia tagjai kisérleb el 
földi nyugovójára Teész Jánost. A 
Flórián utcai gyászháznál dr. Goncz- 
lik Kálmán apálplébános szentelte 
be a koszorúkkal borított ravatalt, 
a temetési szertartásokat Raffay 
Imre szentjánosi lelkész Kulcsár 
János és Tóth Tivadar hillanárok 
végezték. A gyászoló Teész plébá
nos és hozzátartozóival szemben 
az általános együttérzés meghaló 
módon jutott kifejezést e. Teész Já
nost az islvánmegyei temetőben he 
lyezlék földi nyugovójára.

szer- 
köz- 

szabá-

Mire terjed ki as uj 
ipartörvény.

Az iparügyi miniszter a Ház 
dai ülésén benyújtóiba az ipari 
igazgatás egyes kérdéseinek
lyozásáról szóló törvényjavaslatot. 
A törvényjavash- I első fejezete az 
iparlörvénynovellát módosítja és 
egészíti ki. Nevezetesen az ipari 
szakképzési fokozza olyképen, hogy 
a lanonci és segédi szakba vágó gya
korlat szigorításán felül bevezeti az 
önálló iparűzés feltételeként a kö
telező meslervizsgálat intézményét.

Az iparoszlály erkölcsi és társa
dalmi színvonalának emeléséi cé
lozzák azok a rendelkezések, ame
lyek az. iparéiig-dély alapján gya
korolható iparoknál megkívánt meg
bízhatóságot bizonyos mértékben az 
ipar igazolvány alapján gyakorolható 
iparokra is kiterjesztik.

Ezenkívül í*!-.  -.ebben 
egymástól iparos és 
munkakörét, korlátozza 
iparos unokájának 
stb.

A másik fejez.f, „mely az ipar
ié'-! ülelt öl szóló törvény egyes ren
delkezéseit módosítja az ipaiteslü 
kii hálózat kiépítésé, az iparteslü 
leli felvét.li di| tlőze'.-s lefizetése 
és az ipát lesi ölet feladatkörének 
kiszéle silése.

elhat á ro i j a 
kereskedő 
az elhalt 

iparűzési lógat

tisztítója és festője PMCSÍC1
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Minden múlandó, 
Az éltszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jarö férfi és női karérélí ? évi jótállással már 6 penvétól.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

HÍREK.

délután 4 órakor a 
közgyűlése a Köz

este 8 órakor „Prélo'

Február 15-én este fél 9-korazI/r. 
Nőegylel bálja a Nemzetiben.

Február 16-án délután 3 órakor a 
Postaaltisztek megismétlik „ Ami
kor a kislányból nagylány lesz" 
C. operettet.

Február 16-án
BTSE évi 
pontiban

Február 16 án
a Központiban.

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

Február 16 án este 8 kor BVSC — 
BSE ökölvívó mérkőzése.

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

Február 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc
estélye a Központiban.

Február hó 14-én,
Február hó 15-én,
Február hó 16-án,

Az idei év kim ig »s 
ló filmeseniénye !

Szenzációs b t i a t i g y' 
dráma 16 felvonó ;b.*n

Főszerepben ;

Pola Negri
Ingeborg Theek
Paul Harímaiiii 
Albert Sdwnhals

aHíradó!

Február 24 én este 9 órai kezdet
tel a Nemzeti Kaszinó farsangi 
jelmezes estéje.

Február 27-én este 8 órakor cigány 
bal a Központi Szállóban

— Iir. Istentisztelet. Pénteken 
i délután az istentisztetel 5 árakor 
; keidödik.

Vitéz Horváth István lett 
Baranya és Pécs főispánja. A kor- 

; mányző a belügyminiszter elöterjesz
tésére vitéz Horváth István faszol 
góbiról Baranya vármegye és Pécs 
szabad királyi város főispánjává 
kinevezte.

Izr. Nöegylet felhívása. Az 
Izraelita Nőegylet tánceslélyének 
rendezősége ezúton szives elnézését 
hón mindazoktól, akik nem kaptak 
meghívót a 15 én tartandó tárices- 
télyre. ,4 mulasztás adminisztratív 
okok miatt jött létre. A rendezőség 
mindenkit szívesen vár az estélyre.

Bácsmegye uj igazoló vá- 
laSXimánys. Bácsmegye igazoló vá 
hszlmányába az 1936 évre 8 uj 
tagol választoltak. A megválasztott 
bizottsági tagok : dr. Flórián Géza, 
Mílkó Mátyás, ifj, Nehrlinger J ’zsef, 
Pnhl Pál, dr. Makray László, ifi. 
Tüske Máté, Szulrély Lipóf, Uhich 
Lajos.

Ha fáj a feje és szédül, ha 
teltséget, bélizgalmat, gyomorégést, 
vérlódulást, szorongást vagy szív
dobogást érez, igyék minél előbb 
valódi „Ferenc József**  keserűvizet, 
mert ez a gyomor és a belek mii 
ködésél előmozdítja, az epekhrálasz 
tűst fokozza, az anyagcserét megé 
lénhili és a vérkeringés! felfrissíti.

— Február 16-.in lesz a Prelú. 
A Bajai Keresztény Olvasókör fvb 
ruár 16 án - sic 8 órai kezdetid a 
Központi S/áliodi öss/ps termeiben 
rendezi meg hagyományos bunyó 
vác prélójal. A prelón a zenél dső- 
rungii tarnbu’a zenekar szolgáltatja.

Sulj/cs vasúéi katasztrófa 
Bulgáriában Aszkaruhovó 
udv.ia közelében a nagy 
köveiköziében eg\ inásnak 
két vonal. A szert ncséllenség alkal
mával tizenhárom < ml er vesztette 
életéi.

— Döntetek a sarai vadász
bérlet kérdésiben. A megye egyik 
elmúlt kisg-.iilése előtt is szerepelt 
már a gurui vadászbérlet ügye. /I 
községnek 700 halasztrális hold va
dászterület buzaálban adta ki A 
kisgyülés akkor újabb határozatiul 
zalaira utasította a községet és ra
gaszkodott, hogy a Hz éves vadász 
bérletet pengő értekben állapítsa meg. 
Guru most újra kérte a kisgyülés/, 

I

pálya- 
havazás 
szaladt

Molnár 
özvegyi

bácskai
Jánoshalma több 
kivetett, összesen

hogy kivételesen változtassa meg az 
eredeti határozatát és járuljon hoz 
zá az évi 3600 kg. buzabérhez. 
Több hozzászólás után a kérelmei 
elfogadták

— hyugdijazott tisztviselők. 
Volperl György bácshokodi adóügyi 
jegyző március 1 tol havi 201 pen 
gő teljes löizsfizeléssel és 45 pengő 
lakáspénzzel nyugdíjba megy. Vár
nai András madarasi községi rend
őr évi 400 pengő, özv. Héráiéin 
Lajosné, Marich Emma bácsalmási 
községi írnok havi 79 pengővel nyu 
ga lomba lép. Özv. Szedresi Károly 
né, havi 157 pengő, özv. 
Jánosáé évi 504 pengő 
nyugdijat kap.

— Eltörölt közadók a 
községekben.
tétéiben tévesen 
154 pengő közmunkaválíság törlését 
határozta el. Nagybarocsha, Alá 
dics Péter 9, Kovács Miklós 59, 
Mélykút Veverka Mihály 5, Borota 
kövesdi István 16, Dávod Csörgő 
István 6, Volbai Imre 6, Bácsbo 
kod Viszmeg Mái fon 6, Szerem'e 
Erős Károly és társa 14 hö munka- 
váltságáf, illetve borfogyasztási adó
ját törölni rendelte.

— ft Balaton írói és költői. 
Idegenforgalmi es irodaloméit omeii 
szempontból is érdekes és eléggé 
meg nem becsülhető mankókra vál
lalkozott Sigi Ernő Miidó, fővárosi 
iró, a Magvar Tengernek ez a tégi 
rajongója, szerelmese. Elhatározta, 
hogy összegyűjti a Bdalonra vo
natkozó összes költeményeket és 
apróbb írásokat; tárcákat, I-Írást' 
kai, elbeszélésekét és „Bal .lőni rin 
gó habok ..." címen, művészi író 
daimí köntösben már ez év tava
szán, saját költségén kiadja. Az ér 
tékes műi). n neme ak a régi, neves, 
befutni*  költők és iiok írásait, ha
nem a még kezdő ír-tlal költők és 
írók olyan balatoni kőkeményei! és 
apróbb hasait is közli, amelyek 
még nyomtatásra várnak, tehát 
könyvalakban még s hol sem idén 
lek meg. A szerkesztő kéri ennél 
fogva, hogy ló árólag a Balatonra 
vonatkozó irá Lat sürgősen szives- 
kedjenek címére djirii tui : Sa^i 
Ernő Miklós, Fiumei ul 26. sz. alá. 
A közleményt ipjál keidig és a 
papírnak csak az egyik oldalára 
kdl Írni, niiv'd kézir .okul a mii 
megje -n ‘ • Illan I- ■ '.telik és 
m-gör/és c Í!;»l'"i ■< k< - illdyi Ba
latoni Mii mim” ti lv» /ik < I.

Fizessen elő
a BJUA-BÁCSXÁRA.

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

mal szemben) 

fodrész
üzletet nyitottam,

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
0 BÉRTH S ÉL A

fodrászmester.

Február hó 15-én
Február hó 16-án

JOszátih Kélmán
ö'ökbecsű színmüve

oseriwje
Főszerepben :

i'
Getvay Marka, Rsthy 

fttsnie, Pesry Piri, Qotai- 
öasscji Eiia, ííáikay 

Márton, Básthy Lajos

A filmben levő énekszavakat
K5SHF3&T! (KOUALCS.K) ÍÓZSEF

I

veretem
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
; Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
i tatarozásoknál is.

Feitétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!
j Kertvárosi építési vállalat
, Schwarcz. Dezső, építési vállalkozó
í BAJA, Budapesli-uf, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é« 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 11-töl febr. 37-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

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

2

h száraz
Házhoz szállítva száraz

éves
vágású

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. !

Wiesei Sándor és Fia *
fatermelők és tüzifanagykereskedők |

Telefon : BAJA Telefon : [
tűzifa teiep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42. )

legalkalmasribb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté LajóS 
férfi szabónál 

(Sugevicapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén.

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRIJNHUT és TARSA BAJA.
Telefon 160.

VÉRTES részvény társaság BAJAI FIÓKJA 
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojátbrikettet,

kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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!

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

I Rádió-ét villanytzereléttg 

legolcsóbban, legpontosabban csak Á
í KRICSKOVICS és SEBŐ cégnél 8

8
I

tslepes rádiók raktáron/]
Tel.: 242. |

legolcsóbban, legpontosabban csak

eszközölhet.
A Corso mozi mellett.

Modern hálózati készülékek és

Kedvező fizetési feltételek.

: r :==» «c=-s «==r n
Nyomatott Rakanpk Goldb -rtfer

Bakaiwk Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

rtfer Icftnwn vöm díjában Bah,.in Uh.


