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Harmincötezer uj otthon.
A magyar birtokpolitika csak a 

mull század vége felé eszmélt arra, 
hogy a független, életképes kisbir 
tokok szaporítása egyetemes nem
zeti érdek, amit elősegíteni egyi-ne 
sen állami feladat. Ráeszmélt ette 
a vitathatatlan tényre, de ennél az
tán nem ment tovább. A kisembe 
rek atyja Darányi Ignác 1894 évi 
V. törvénycikke, sajnos, folytatás 
nélkül maradt kezdeményezés s a 
birtokmegoszlás egészségesebbé té
telére eredményes intézkedés egy 
általán nem történi a magyar élet
erőt szikkasztó, hosszú évtizedeken 
át. Az első számbavehetŐen fontos 
lépés elekinletben az 1920 bán meg
indult földreform volt.

A vesztett háború után összeült 
első magyar nemzetgyűlés nagy jó 
akarattal, sok jószándékkal és két
ségtelen eredményekkel nyúlt eh 
hez a nehéz kérdéshez, hiszen több 
mint négyszázezer embernek jutta
tóit törpebirtokot, vagy házhelyet. 
Több, mint négyszázezer magyart 
kötött a magyar földhöz, de arra 
már nern volt alkalmas, hogy a föld
birtok terén észlelhető aránytalan
ságokat, amelyek a mozdulatlan 
nagybirtok javára mutatkoztak, meg 
szüntesse. Bizonyos, hogy emelte az 
ország szociális biztonságát, de el 
kerülhelellen a megállapítás, hogy 
gazdasági eredményei nem kielégi 
tőek.

A céltudatos nemzeti birtokpoli 
tikénak ma tehát csak az lehet a 
feladata, hogy a birtokmegoszlást 
előrelátó óvatos, emellett hatá
rozott intézkedésekkel kedvezőbbé 
tegye. A szociális és gazdasági szem 
pontok itt egyaránt fontosak és tisz
tában kell lenni azzal, hogy az 
egyetlen megoldás az adott viszo
nyok közt az önálló, életképes kis
birtokos szaporítása. Annál is in
kább, mert Magyarországot birtok
politikái szempontból egyensúlyban 
levőnek mindaddig nem lehel te 
kinleni, amig területe 40 százalékát 
a törpebirtok és az ezer holdon 
felüli nagybirtok foglalja «■!

Ez a szempont irányítja a Göm
bös kormány földbit lokpolilikáiál, 
amely a hitbizományi törvényjavas
lat után a telepítési törvényjavasla
tot viszi a Ház elé. A két javaslat 
egy jól megalapozott birtokpolitikái 
r form szerves része, ikertestvérek, 

egyik a másikat egészíti ki.
A telepítési javaslat, amely már 

átment a különböző érdekképvise
letek vizsgálatának alapos szűrőjén, 
elsősorban az! célozza, hogy szerte 
a magyar földön minél több éleiké 
pes, önálló kisbirtok szülessék. Egy 
általában nem irányul ez a javaslat 
— amint azt az indokolás is hang
súlyozza — a nagybirtok ellen, mert 
hiszen a fóldnélküli mezőgazdasági 
lakosság megélhetését nagyrészt ép
pen a közép és a nagybirtok biz
tosítja, de gondoskodik arról, hogy 
a kisbirlokok térnyerését, megerő
södését gátló okok megszűnjenek. 
Mégpedig akként, hogy amikor egy 
részt a szerzőképes családok az 
állam gondoskodásából életképes 
kisbir tokhoz jutnak, másrészt ugyan

Új korszellem,
új munkások.

Az idők járása megváltozóit ; m^g 
változtak a viszonyok, megváltoztak 
az emberek ; ezek a változások 
azonban nem jelentik a világ végét; 
rendszerek, kormányzatok nem bom
lanak fel egy egy változás nyomán, 
legfeljebb emberek jönnek — em
berek mennek, mert régi igazság az, 
hogy senki sem pótolhatatlan.

Arról az igazságról se feledkez
zünk meg, melyet már Kossuth La
jos megírt, hogy szerencsétlen nem 

i zet az. amely intézmények helyeit 
i személyekben keres biztosítékot.

Mi már átéltünk a koalíciós világ 
! feljövetelekor nagy átalakulásokat, 
! rendszerváltozásokat ; okkor is az 

átalakulás inkább csak személyvál 
! (ozásokat jelenteti; meit hiszen őrül 

állt fenn az osztrák császár hatalma, 
mely arra kényszeritetle a negyven 
nyolcasokat, hogy továbbra is 67 es 

| politikát csináljanak. Az a rendszer 
változás sem jelentett azonban fel- 

' fordulást.
A mostani változás a korszellem

nek olyan átalakulása, mely többet 
jeleni a személyi változásoknál, 
melyet a letűnt világ hagyományai 
u'án kapkodó, Deák Ferenc i köz 

I jogi finomságokat keresgélő, tekinté 
! lyes és jövedelmező közéleti pozí

ciókat betöltő idős urak megérteni, 

akkor másik ne szenvedjen méltány
talan károsodást Éppen ezért az 
átengedett területekért a javaslat 
szerint teljes kárt; lanitás jár.

Huszonöt év alatt kétszázhetven
ezer holdnyi mezőgazdasági terület
nek a megvásárlása és százötven
ezer kataszteri holdnak a kisbérie
tek céljára való felhasználása válik 
lehelévé a telepítési reform alapján 
és e hatalmas területen harmincöt- 

. ezer önálló kisbirtok létesül. Har
mincötezer dolgos magyar család 
kap biztos, nyugodt otthont, kenye
ret, földel. Ez olyan nagy szó, olyan 
nagy eredmény, ami előtt el kell 
hallgatni minden pártpolitikai gán- 
csoskodásnak annál is inkább, mert 
a javaslat indokolása hangsúlyozza, 
hogy ez alapja lesz, egy egészséges, 
a nemzet egyetemes érdekeit szol
gáló fejlődési folyamatnak.

I átérezni igen nehezen tudnak, de 
; amely átalakulásnak ma éppen úgy 

él a maga Kossuth Lajosa, mint 
' éli 48 bán és ép úgy él az a lelkes 

vezérkaii csapata, mely ott lelkese
dett, dolgozott, teremtett, küzdött, 
fáradt, harcolt Kossuth Lajos melleit 
itthon és az emigrációban.

Ez az uj korszellem a nemzeti 
öncéluság gondolatában csúcsosodik 
ki. Ez a gondolat sem egy ember 
találmánya, hanem a nemzet s fő- 

| ként az uj nemzedék lelkében meg- 
i született történelmi valóság s való 
I bán az korának messiása ki lelké- 
! ben újjászületett s az uj korszellem

nek Kossuth Lajos iszuggeszliv erő 
j vei hangot tudóit adni.

Az öncéluságnak nyers kontúrjai 
— talán inkább csak közjogi tarta
lommal — olt tünedeznek fel a 
48 as idők forradalmi mozgalmai
ban, amikor Kossuth Lajos azt Írja: 
„Jogunk is, erőnk is van, hogy ön 
cél legyünk s ne idegen célok esz 
köze ... Az elv oly régi, mint a 
magyar név Európában. Alapelve 
ez a magyar államjognak.“

Ennek az öncéluságnak uj tartal
mat adott a gyászos trianoni béke, 
lulajdonképen kis hazánkat emigrá 
cióba lökte ki, hiszen állami létünk 
legfőbb alapja : az ország területe 

két harmad részben idegen nieg 
szállás alatt áll.

Ennek a belső, országos emigrá
ciónak újak az erkölcsi parancsai, 
gazdasági törvényei, talán minősi- 
tettebbek hazaszeretetének követel
ményei; mindezeket átfogja a sors
közösség és egymásra utaltságnak 
olyan átérzése és átlényegülése, mely 
kell, hogy átalakítsa a vagyonosak 
konzervatív zárkózottságát, a keres
kedelem és ipar, de tisztán szellemi 
szabadfoglalkozásuaknak is egész 
mentalitását.

Ha jól megfigyeljük uj törvénye
inket, mar mindennek a korszellem
nek szülöttei.

Ez az uj korszellem a becsülete
sen végzett munkál kötelességnek, 
de nem rendkívüli érdemnek tarlj>; 
kritikát gyakorol s ezt táigyilagosan 
el kell fogadni.

Ez. az uj korszellem jelentkezik a 
törvényhozásban, de a törvényható
sági életben is; műfaja nem az elé
gia, mely a múltakon révedez és 
nem az a mentalitás, mely a falu 
egészséges vízellátásának ügyét a 
„kutak államosításával" gúnyolja.

A mindennapi kenyér holnapi bi
zonytalanságával küzdő ifjúság és 
családapák ettől az uj korszellem
től várják az öncélú nemzeti állam 
tudatos megépítését, mely megélhe
tést, jobb jövőt ígér, megerősíti ezt 
a mi emigrációs kis országunkat, 
hogy történelmi hivatását teljesíteni 
tudja.

A hosszú szolgálat és becsületes 
munka érdemét mindenki elismeri, 
de mindenkinek éreznie kell, hogy 
történelmi idők szele csapkod kö
rülöttünk; jöhet óra, mely évtize
dek, de évszázadok veszteségeit is 
egyszerre behozza; erre a törté
nelmi órára előkészíteni a nemzetet 
az uj korszellem munkásainak hi- 

i vatása.

Orvosok tanítsák 
a középiskolákban 
az egészségtant.

Szeged város közönsége átirattal 
fordult a vármegyéhez. Az átirat 
bán amellett foglalt állási, hogy a 
középiskolákban állítsák vissza az 
egészségtan tanításra, vonatkozólag 
a régi gyakorlatot, vagyis, hogy az 
iskolásgyerckek egészséglantanáia a 
jövőben ismét orvos legyen.
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Vasárnap délután 
a T»)th Kalmán Kajzi- 
nóban lesz a BTSE 
közgyűlése és tea

délutánja.
A Bajai Turul Sport Egyesület 

vasárnap, 16 án d. u fél 4 órakor 
a Tóth Kálmán Kaszinóban —- és 
nem mint eredetileg tervezték, a 
Központiban — tisztújító közgyűlést 
tart. A tisztújító közgyűlés uián 
ugyancsak a Tóth Kálmán Kaszinó 
bán rendezi meg a Turul teadél- 
ulánjál. Az egyesület vezetősége 
ezúton is felhívja tagjait és azok 
vendegeit mind a közgyűlésen, mind 
a teán való megjelenésre.

Kicsodák tulajdonképpen 
Rasz O'szendi Luigi és 
Raszina O’szersdi !lia, 

ubessziniai udvari zenemű
vészek, a Liszt-Kör február
22-s  humoros zeneestiének 

főszereplői’
E kérdéssel és válaszával azért 

hellet foglalkoznunk, meri olvasóink 
közül sokun azzal a kérdéssel fór 
dúltok hozzánh, hogyan fogja a hö 
zönség az idegen nyelvű művészek 
előadását megérteni.

Erre a február 22 i esi rendező 
ségélől a következő kielégítő lelvilá 
gosilást nyertük: A zeneben. iil. az 
énekben a szöveg megértése nem 
elsőrangú szempont a mii élvezete 
szempontjából. Klasszikus példa er
re a Donkozak Kórus, mely dalait 
mindig orosz nyelven énekli és 
mind m Heti óriási hatást gyakorol 
az oroszul nem tudó hallgatóságra 
is. Fenti esetben azonban az a ne 
hézseg áll fenn, meit mindkét
mii vesz magyarul fogja számait elő
adni, mert tudnak magyarul, annál 
az egyszerű oknál fogva, mert szü
letett magyarok. Eredeti nevük 
ugyanis: Szendy Lajos és neje Szendy 
Ilona, akik mór mint európaszerle 
elismert művészek kerültek Hajié 
Szelasszié császár udvarába, ahol 
persze ubessziniai nevel kaptak. 
Ha tahin van is már, hoszas ubesz- 
sziniai tarí< zkodásuk következtében 
némi idegen akcentus kiejtésükben, 
ez az előadott müvek megértését 
nem fogja megnehezíteni. Éppen 
azért mindenki nyugodtan eljöhet a 
farsangnak e mindig legvidámabb 
hangulatú estéjére, almi kedvére ki 
kacaghatja magát és <gv felejthe
tetlen kedves est emlékével fog ha 
za térni.

Hízott tértéi ét szalámi feldolgozó 
telepet akarnak Baján felállítani.

A Bácsbodrog-vármegyei 
Gazdasági Egyesület egy ré
gebbi ülésén id Willrnann Já
nos elnök indítványára azzal 
a gondolattal foglalkozott, 
hogy Baján sertés és zsirfel- 
dolgozó telepet állit fel. Az 
indítványozót az a gondolat 
vezérelte, hogy az egyik föjö- 
vedelmi forrásukat hízott ser
téseikből biztositó kisembe
reknek állandó piacot teremt
ve, megvédjék őket a kartel 
kizsákmányolása ellen.

Az egyesület határozottá 
emelte az indítványt s úgy 
döntöttek, hogy7 a vármegye 
közgyűléséhez fordulnak: in-

Négy hónapi fogházat kapott a bácsbokodí 
templomiéival.

Mult ev novemberében dr. 
Ternay Gyula bácsbokodi plé
bános észrevette, hogy a 
templom perselyeit valaki fel
törte és kiürítette. A plébá
nos nem telt feljelentést. Ja
nuár 25 én reggel Ternay plé
bános a templom összes per 
selycit feltörve és szétdobálva 
találta. A megindított nyomo
zás csakhamar kézrekeritette 
a templomfosztogatót: Schmidt 
István bácsalmási fiatalember 
személyében. Schmidt beval
lotta, hogy álkulccsal tört be 
a templomba. Éjjel kártyán

Egyhangú választással megalakították 
« vármegye törvényhatótágá bízomágának 

albizottságait.
Bácsbodrog vármegye íöivényha

tósági b zotlságának nagygyűlésén 
megalakították a különböző bízott 
Ságokat, melyeknek megbízatása az 
elmúlt esztendő végével lejárt.

A testnevelési bizottságba bevá 
iaszlolíák dr Gondán Feliciánt, dr 
Kovecűch Józsefet, dr. Reiser Pé 
teil, Scuílétv Lipólot, ifj dr. WiH 
maiin Jinosl, vitéz Epress kipótol.

A kijelölő bizottság rendes tagja 
a főispán jelölése alapján dr. Fischoff 
Béla, dr. Lilinovíts János p’Uiagja 
Holács Gábor.

Az alispán rendes tagokul jelölte 
S/Ulré'yi L'pólol, Rosenberg Mátyási, 

tézzen ilyen irányban feliratot 
a kormányhoz.

Az ügyet élénk érdeklődés 
' mellett tárgyalta a megye kis, 
; majd nagygyűlése.

Id. Willrnann János részle
tesen kifejtette idevonatkozó 
terveit. Állami segítségre léte
sítendő, hízóit sertés feldolgozó 
valamint szalámi és füstölő 
telepről volna szó,

A kérdést a megye nagy
gyűlés megértéssel fogadta s 
úgy értesülünk már a közel 
jövőben megteszik a gyakor
lati megvalósítás előkészítésére 
vonatkozó lépéseket.

elvesztette minden pénzét. 
Társaitól rövid félórára búcsút 
vett s ezalatt kifosztotta a per 
selyeket. A sikeres rablás 
után visszament kártyázni, 
ahol feltűnt társainak, Hogy 
sok kétfilléres van nála. Ké
sőbb az vezette nyomra a 
csendőröket. Schmidt Istvánt 
letartóztatták és ma dr. Lin
zer Károly egyesbiró 4 havi 
fogházra ítélte jogerősen, meg
állapítva, a vádlott beismeré
sével, hogy a novemberi temp 
lombetörést is ő követte el.

póttag : Schweipprl Tamás Válasz 
toll rendes tagok ; Medveczky Kn 

. roly, dr. Horváth Alajos, póttag: 
ILrton Antal.

A közigazgatási bizottságba ke 
fülek : dr. Kovacsich József, dr' 
Marséból Ferenc, Medveczky Ká
rok, dr L tinovi's János, Szulrély 
Lipót.

Az öss/eferheletienségi bbollságba 
harminc tagot választoltak, Ezek: 
Balázs Piri Kálmán, Barlh Benődd;, 
Bencz.- Binszky Mihály, ÉJ
Ferenc, .iló/ Epres Lipót, Éberhardt 
István, F.-lh Márton, Haugh Ferenc, 
Hőnigh Mihály, dr. Kovacsich Jó

zsef, Mészáros Béla, Milkó Mátyás, 
Gugánovits Máté, dr. N így Andor, 
Nagy Pál István, ifj. N hrlinger Jó 
zsef, Nuber Gvörgv, P^tres János, 
Pulii Pál, Radányi Frigyes, dr. Ra- 
delzky Ágost, Sarfy Elek, Schob- 

, Incher Mátyás, Schw- tér Emil, Tiil
Imre, Uhich József, ifj. dr. Willrnann 
János, Holács Gábor, Zomborcsevils

i Antal.
Az építkezési bizottság tagjaivá 

I választották : Csermák József, Hor
váth Gyula, Kremm István, Harton 

■ Mihály, ifj. Prvinir ger János, Milkó
Mátyás, Rosenb *rg  Mátyás és id. 
Willrnann Jánost.

A gazdászali választmány uj tag
jai : Berná h Zoltán, Csermák Jó-

I zsef, Mészáios Béla, Pintér János, 
Rosenberg Miksa, Schw- ipert Ta
más, Szutrélv Lipót, ifj. dr, Will- 
rnann János, Ulrich Alajos és Zi- 
kupszky Béla.

Az. alispán előterjesztésére a ló
tenyésztési bizottság elnökévé vá 
lasztották : bán*  Podmaniczky At
tilát, alelnök : Auer Emi).

Az Állatvédő Együselet 
belépett a Városi Gazdasági 

Egyesületbe.
Az Or zágos Állatvédő Egye
sület bajai fiókja központi in
tézmény megszűnése után köz
gyűlést hivott össze, melyen 
elhatároztak, hogy belépnek a 
Bajai Városi Gazdasági Egye
sületbe és annak alosztálya
ként fognak továbbműködni. 
Az állatvédő szakosztály ve
zetője a jövőben is Ozoray 
János polgári iskolai tanár 
marad.

M A Z U R K A.
Az egész világ sajtója tele van e. 

névvel. Mazurka filmet játszók Lón 
dón, Paris, Petiin, Varsó, Pécs, 
Budapest, tehát egész Európában, 
és mindenütt a közönség milliói 
nyilatkoznak a legnagyobb elragad
tatással Willv Forst e tüneményes 
alkotásáról.

Pala Negti e tüneményes világ
sztár játszó a film főszerepéi, amit 
produkál, azt soha a közönség nem 
felejti el.

A rendező /.érésére a film tartal
mával nem foglalkozunk, de az bi 
zonyos, hogy szii-sében kiállításban 
rendezésben az utóbbi évek legna
gyobb meglepesse lesz. Bemutató 
előadása 15 15 17 én lesz az Urá
niában.

Kémes báliruhák tisztítója ás festője Mícsícs.
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Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLÁI MÁRTON"
órás es ékszerésznél.

Erzsébet kiralyne-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat ées

Ktm.s'iMMijHiwaMiimnoM»«;aa«Mi»gwitawgnKaam»

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással mar 6 penaótól.

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

HÍREK
február 15 én esle féi 9-koraz I/r. 

Nőegylet bálja a Nemzetiben.
Febmár 16 án délután 3 órakor a 

Postaaltisztek megismétlik „Ami
kor a kislányból nagylány lesz" 
c. operettet.

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

Február 16 án esle 8 órakor „Prélo" 
a Központiban.

Február 16 án esle 8 órakor a Se- 
gedhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem 
zeliben.

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

Február 20 án délután 3 órakor 
Baja város közgyűlése a város 
házán.

Február 21 én délután 5 órakor a 
Mansz teadélulánja az egyesü
letben.

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

Az idei év kimagas
ló filmeseménye !

Mázom
Szenzációs bűnügyi
dráma 16 felvonásban

Főszerepben :

Pola Negfi
Ingcöorg Yhaek 
Paul Hartmann 
Albert Schönhais

Híradó! Híradó!
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város február 20-i közgyűlésén 
betöltik a megüresedett tisztviselői 

állásokat.
Február 20 án délután 3 órakor 

lesz Baja város közgyűlése, mely 
minden jel szerint szokatlanul nagy 
érdeklődésre tarthat számot. Ezen 
a közgyűlésen dönt a törvényható
sági bizottság a városnál, összesen 
44 kérelemmel megpályázott 7 tiszt
viselői állás sorsa fölött.

A közgyűlés lárgysora lényegé
ben egyezik a legutóbbi kisgyülé-

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

Feb.uái 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros lánc
estélye a Központiban.

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

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

; — Dávod meghosszabbítja a
Ferenc Csatorna R-T.-vel kötött 
gátbérszerzödését. Ez év szep-

j temberében lejár Dávod községnek 
' a Ferenc Csatorna R T. vei kötött
■ gát bérszerződése. A község a szer- 
í ződést október 1 - töl 1938. október 

1-ig évi 400 pengő haszonbérrel 
meghoss.’ b ilja.

— Tompa is villamosít. Tompa 
község a községháza épületének 
villamos berendezéséhez szükséges 
lámpák beszerzésére 300 pengőt 
fordít A pénzt az évi megtakarítá
sok összegéből biztosítják.

— Túlságosan vérmes embe
reknél. kiknél az igen nagy nedű 
dtisság mindenféle tünete, mint 
gvors elfáradás, elbágyadás, a felt 
ség érzete gyakran jelentkezik, fél
tőén kedvező hatással szokott járni, 
ha három hétig naponta 1 pohár
természetes ,,Ferenc József" kese- 
riivizel isznak.

— Kedvezményes kékkő és 
rézgáliC. A szőlőtulajdonosok és a 
gazdaközöl ség s/ámáia a Városi 
Gazdasági Egyesület kedvezményes 
rézgálicot és kékkői biztosit. A jegy
zéseket az egyesület már most át
veszi

Hercegszántó uj vásári na
pokat akar. Hercegszántó község 
a március első hetében aktuális vá 
sári napjának április első hetébe 
való áthelyezését kéri. Az ügyel a 
megye pártolóiig terjeszti a keres- 
kedvitni minisztérium elé.

E8SS2

sen az előkészítő ügykörben sze- 
, repiő tárgyakkal.

Ezúttal fi gják megtárgyalni az uj 
i kórházi szabályrendeletet is’ A köz

gyűlés kezdetekor kijelölik a kandi
dáló bizottságot, melynek feladata 

■ lesz megállapítani, hogy a pályázó 
tisztviselők körül kikel jelöljenek a 

i szóbanforgó állásokra.

VENNÉK
régi leveleket, bélyegeket, 
bélyeggyü jtemény t.

Cím a kiadóban !

— 722 pengőért villamosítják 
a csikériai középületeket. Csibém 
község villamosítani akarja a köz
épületeket. A meghirdetett verseny
tárgyalás eredményeként az Eleklro 
bácsalmási cég 722 pengőért vezeti 
be az áramol az épületekbe.

Gyengélkedés idején, külö
nösen ha <i rosszullél szorulás vagy 
kereszlfájás fokozza, az enyhe és 
igen kellemes I e r n'i é s z e I e s 
„Ferenc József.*  keserüviz min dig 
puha, hönnyii székár ülést és kielé
gítő emésztést szerez.

— Nincs adókedvezmény a 
kényszervágások után Bácsalmá- 

i són azt kérték, hogy kényszervágá
sok után illetéke s husfogyasztási 
adóban érdekeltek kedvezményekben 
részesüljenek. Az ügy a hisg^'iilés 
elé keriiil A kisgyiilés azonban elu 
tasilolta a kérelmet mert a szabály
rendeletbe ütközik és visszaélésekre 
vezette.

SPORT.
ökölvívás.

Vasárnap este fél 9 órakor ren
dezi a Bajai Sp> rl Egyesület az évi 
első ökölvívó versenyei. Ellenfele a 
jónevű Rudipesli Vasutas Sport 
Club a Budapesti Torna Kör ver 
senyzőivel meg-rösitve. Az egyesü
let nem kiméit költsége’, hogy a 
legjobb ökölvívó gárda egyik gar
nitúráját le tudja hozni Baján . Már 
!• kötés alatt vannak a többi buda
pesti csapatok is, amiről részletesen 
fogunk beszámolni.

ÉRTESÍTÉS I
Értesítem a nagyérde
mű közönségei, hogy 
gróf Zichy Bódog
tól' hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

fodrász 
üzletet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. e. közönség szíves 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
S BÉRT H BÉLA

fodrászmester.

I.aptulajdonos: 
Oi. mn i.

ICÍIKSG
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| Február hó 15-én 
| Február hó 16-án 
! Mikszáth Kálmán

| S örökbecsű színmüve

Szent Péter 
esernyője

Magyar vígjáték 10 f

Főszerepben :

Gervay Marisa, Réthy 
Annié, Peéry Phi, Gom- 

| basíögi Ella, íSáiltay 
| Márton. Básthy Lajos.

| n filmbe isvií énekszámodat 
| KISK0WU (K0VALCSIK) JÚZSEF

j Kíséiöfilinic:

I Fekete 
szerelem

Btiniig'i <h..ma
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke I

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwatcz Dezső, építési vállalkozó 

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

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 11-tftl febr. 17-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

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

Telefon : 
városi iroda 42.

a 
B

El

I- száraz

2

Házhoz szállítva száraz

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

Saját termelésű tűzifa: 
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> sxil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 
apritoit tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia 
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

eves 
vágású

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ulca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovícapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kolmbrikettet, tatai szalomzeiíet, 
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 bérautói.

Éjjel is rendelhető!

j Rádió-ét villanytzereléstl
r legolcsóbban, legpontosabban csak
I KRICSKOVICS és SIDÖ cégnél 9
$ eszközölhet.

V A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és

Tel.: 242. Kedvező fizetési

I 

mellett. fj

telepes rádiók raktáron 
feltételek. Tel.: 242. jj

_________ _
Nvomafntf Bakanek Goldb rtfvr könyvnyomdájában Ham

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lóy bérSUtÓSnál. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek e> GoMberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


