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A magyar kisipar az egykor 
nagyhírű, de a liberalizmus 
fénykorának évtizedeiben ha
lálra Ítélt magyar kézműves
ipar most uj virágzás, uj es 
nagv fejlődési lehetőségek előtt 
áll, javara az egyetemes nem
zeti gazdaságnak. Az uj ipari 
novella jóvoltából. Azáltal, 
hogy a kormányzat segítségére 
siet ennek az értékes, úgy 
közgazdasági, mint nemzeti 
szempontból egyaránt megbíz
ható társadalmi rétegnek az 
ipartörvény korszerű újjáala
kításával. Az állam hóna alá 
nyúl a kisiparnak, intézmé
nyesen megvédi ezt a szorgal
mas és nemzethü dolgozó ré
teget és az ipari novellában 
olyan kereteket állít, amelyek 
alkalmazkodnak a modern idők 
kívánalmaihoz.

A Gömbös kormány reform
politikájának egyik igen jelen
tős állomása ez a törvényja
vaslat. Ha tisztában vagyunk 
azzal, hogy a lakosságot a mai 
népsűrűség mellett a csonka 
hazában tisztán mezőgazdaság
ból nem lehet eltartani, önként 
adódik a megoldás vonala az
zal, hogy támogatni kell a 
tisztes ipart. Támogatni kell, 
mert az élet parancsa az, hogy 
uj kereseti forrásokat teremt
sünk, hogy növekvő mezőgaz
dasági népfeleslegünknek az 
ipar révén is életlehetőséget 
tudjunk biztosítani. A földbir
tokpolitikai javaslatok szerve
sen kapcsolódnak az ipari no
vella intézkedéseihez a föld né
pének mindannyiunknak nagy 
érdeke fűződik ahhoz, hogy a 
kormányzat a mezőgazdaság 
támogatása mellett a kézmű
ipart is fejlessze.

A kormány iparpártoló po
litikájának legelső javaslata, 
amely az ipartörvény módo
sításáról szól, lehetővé teszi a 
magyar kisiparosok szellemi, 
erkölcsi és anyagi nívójának 
emelését. Megfelelő jogkörhöz 
iuttatja az ipartestületeket, ab
ból a célból, hogy eredménye
sebben tudjuk szolgálni a ma
gyar ipartársadalom érdekeit. 
De arról is gondoskodik ez a 
102 paragrafusból álló törvény

javaslat, hogy jobban és őszin
tébben védje meg a kisiparos
ság működési körét, mint az 
elmúlt liberális félszázad tör
vényei. Ez a javaslat, amint 
törvénnyé válik, valóban véli, 
óvja, segíti, méltányolja a ké
pesített iparosokat.

Örömmel kell megállapítani, 
hogy az ipari novellát eltekintve 
egyes tényezők pártpolitikai 
gáncsoskodásától, a magyar 
közvélemény es elsősorban 
maguk az érdekellek a haladás 
konzervatív és nemzeti alapon 
álló iparostársadalom szívesen, 
megértéssel, hálával fogadja.

Az iparosok egyik tekin

Százőtvenhat főre csökkent Bácskában a 
szerbek megszállta •ersiíetröi kiutasított 

magyarok sxáma.
A megye közgyűlésén az alíspáni 

jelentés kapcsán a törvényhatósági 
bizottságot részletesen tájékoztatták 
a menekültügy állásáról. A mull év 
óta Jugoszlávia területéről kiutasí
tott magyarok száma 375 főre emel
kedett Később csökkent 162 főre 
és ma az itlélő menekültek száma 
már 156.

Legtöbb menekült 29 Madarason 
és 22 Nagybaracskán él. Herceg
szántón 19, Dávodon 15 menekült 
él. A helyzetet nehezítette öt a kö 
rülmény, hogv éppen a szegényebb 
községekben telepedett le a legtöbb 
menekült Vannak olyan községek. 

A megyebizottság meleg hangon búcsúzott 
a távozó Székhelyi Rezső és Sík Ernő 

főjegyzőktől.
Megkapó aktusa volt a vármegye 

naggyülésének, amikor bejelentették 
Székhelyi Rezső 1. és Sík Ernő II. 
vármegyei főjegyzők nyujíalomba- 
vonulásál. Az alispán a tisztviselői 
kar nevében meleg hangon vett bu 
csul H két főliszlviselölöl, akik a 
példás ilgybuzgó és értékes tisz.lv>- 
,elő mintaképei voltak.

Mély megilletödést váltott ki a 
naggyülézen Milkó Mátyás földbir
tokos felszólalása, aki a lörvéuyha 
tósági bizottság nevében nemeshangu 
szép beszédben búcsúzott Székhelyi 
Rezsőtől, rövid visszapillantást vet
ve a távozó tisztviselő érdemekben

télyes szerveTaz IPOK éppen 
a napokban hozta nyilvános
ságra álláspontját, amely sze
rint az ipari novella tervezetét 
alapos vizsgálat után olyannak 
ítéli, amely alkalmas arra, hogy 
az iparosság helyzetét javítsa, 

• a magyar iparos sorsát jobbá 
j tegve.

Érthető és természetes ez az 
! állásfoglalás, mert hiszen, mint 
I minden kormányintézkedésnél, 
I ipari téren is elsősorban az a 
I cél, hogy minél több kisember 
| jusson minél jobb egzisztenciá- 
, hoz, S az ipari novella több 
I és jobb kenyeret hoz majd.

I ahol egyáltalában nincsenek kiutasí
tottak.

| A miniszíerközi bizottság lég 
utóbbi vizsgálata megállapította, hogy

i a megye tneneküllügye jó kezekben 
van s a kiutasítottak ellátása Í9 ki-

• fogástalan.
Mindennek ellenére felmerült az 

a megoldás, hogy a tehermegosztás 
I elérésére a többi községek is kap- 
' jauak a mostani menekült létszám- 
i ból néhányat. Azonkívül a mező- 
; gazdasági munkákkal foglalkozó 

menekülteknek a gazdasági eszkö- 
I zöket is beszerzik.

gazdag közéleti munkásságára.
Id. Willrnann János hasonlóan 

meleg hangon búcsúzott Sík Rezső 
löl aki nemcsak előzékeny, komoly, 
de rendkívül szerény egyéniségű 
tisztviselő is volt.

Ezután Medveczky Károly gazda
sági főtanácsos emlékezett meg spon
tán meleg szavakban a két főtiszt
viselő egyéniségéről és közéleti ér
demeiről.

A trianoni határnál agyonlőttek 
a szerbek egy 14 éves gimnazistát, 
aki nagynénjét akarta meglátogatni 
Jugoszláviában.

Badoglio tábornagy 
fényes győzelme 
Aradam mellett.

Badaglió tábornagy a Mak- 
kaiétól délre fekvő Ovadam 
mellett fényes győzelmet aratott 

| a Mulugetta herceg vezérlete 
alatt harcoló mintegy nyolc
vanezer ember felett. Aradam 

■ elfoglalása igen nagyjelentősé
gű hadászati esemény, mivel a 
helység az egész Afgol siksá- 

; gon uralkodik. Az etióp csa
patoknak állítólag óriási vesz
teségei vannak, körülbelül 20 
ezer ember lett harcképtelen. 
Olasz részről 400 halottat és 
500 sebesültet jelentenek.

Kassza és Szejum hercegek 
csapatait könnyen elfoghatják 
az olasz csapatok, ha ideje
korán nem vonulnak vissza.

Bizalom-szilárdítás arany
pénzzel Franciaországban.
Tudvalevő, hogy az Egyesült Ál

lamok után Franciaország rendelke
zik a világ második legnagyobb 
arany készletével A 80 milliárd 
körüli francia bankjegyforgalom 
mintegy 80 százalék aranyfedezettel 
rendelkezik. Mintha azonban ma
napság az arany sem volna eléggé 
biztonságos, a francia frank, a világ 
egyik legjobban fedezett valutája, 
időnként vészit nemzetközi árfolya
mából, aszerint, ahogy a bizalom 
meg meginog iránta. A francia jegy
bank most 100 frankos aranypénzt 
készül forgalomba hozni a bizalom 
megszilárdítása céljából. Évenként 
egy milliárd frank értékű aranypénz 
kerül forgalomba, pénzügyi körök
ben nagyon is keveslik ezt a meny- 
nyiséget s attól tartanak, hogy 
nyomtalanul el fog tűnni — szalma
zsákokban, ahol tudvalevőleg a fran
cia paraszt az értékeit őrizni szokta.

— Hatszázkét sertéspestis volt 
az elmúlt évben Bácskában. Bács 
megye állategészségügye az elmúlt 
évben nem a legkedvezőbb volt. A 
járványos állatbetegségek közül a 
legnagyobb szómmal szerepelt a 
sertéspestis, összesen 602 sertés be
tegedett meg a veszedelmes állat
betegségben.
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Hogyan kellene és hogyan tehetne 
a gyümölcs és csemegeszőlő nagybani 

termesztését h^ladéktalanus megindítani! 
Hoizászóíás a Baja Satska f. évi február 7-íki szamában 

megjelent közleményre.
(A Baja Bácska 1934 évi szeptember hó 2-iki és 4-iki számában 

„Baja gyümölcsváros" cinr-n már egyszer igyekeztem megfelelni e kérdésre)
A nemesgyümölcs és csemegeszőlő 

termelés nemzetgazdasági jelentősé
gét fejtegetni — csak üres szócsép 
lés lenne — ezt ma rnár mindenki 
tudja — érzi. A helyi jelentőségét 
figyelve nagyon elszomorító tapasz 
falatokra lettünk szert az elmúlt 
nyáron — ugyanis a bajai piacokon 
csak a Jánoshalmái kofák kosarai 
bán láthattunk szemre való gyümöl 
csőt és szőlőt. Ezt az elszomorító 
jelenséget szegezzük le elsősorban 
és ebből a szempontból kiindulva 
vizsgáljuk meg a tennivalók fontos 
ságát.

Ne gondoljuk azt, hogy a jános 
halmai kofák által a bajai piacra 
hozott ái uk a jánosh dmai termelők 
remekei voltak, ellenkezőleg, azokat 
a térmelvényeket az oltani kereske
delem rnár nem találta kifogástalan
nak I

Igazságtalan lennék ha itt mint 
egyedülálló kivételt meg nem emli 
tériéin a „királykert" (Dvly család 
gyümölcsöse a Posványosban) gyö 
nyörü alma és körte különlegessé
geit, melyeket a helyi piacokon is 
pillanatok alatt elkapkodott a kö
zönség. (Budapesti legoiőkelőbb ét
termek állandó vevői a királykerti 
tér mel vényeknek.)

A fenti jelenségeket vegyük tehát 
kiindulásul és ebben az értelemben 
kell megoldani azokat a kerdeseket, 
melyek Baját gyümölcsvárossá avat
hatják.

Az utóbbi években megfigyelhe- 
lően erős lendületet vett a nemes*  
gyümölcs és a csemegeszöllök in
tenzív és szakszerű termelését célzó 
berendezkedés, most már csak az 
a fontos, hogy ez a megmozdulás 
erős, nemlankadó és kitartó legyen. 
Az igyekezet megvan, a fejlődés 
kecsegtet minél előbb az intenzív 
és produktív termelés szolgálatába 
kell állítani a felvilágosító és oktató 
propagandát.

Meg kell érlelni a termelőkkel a 
hármas jelszót „Védekezés" (a kár 
tevők ellen) „Jó és bel vés metszés" 
Trágyázás (megfelelő es bőséges al 
kalmazásál).

Az Oiszágos Pomologiai Bízott 
ságnak a fanemekre vonatkozó ja
vaslata nagyon tág értelmű, a bajai 

és környékbeli talajviszonyok és 
minőségek annyira változatosak, 
hogy minden egves területre meg- 
kellene állapítani azokat a gyümölcs 
és szöllőfajokat, amelyek olt rentá
bilisan termelhetők. Kétséglelt n, 
hogy sok termelő elveszti a kedvet 

; akkor, ha saját bőrén tapasztalja 
azt, hogv minden igyekezete, szor
galma és kitartása n» m hoz produk
tív eredményt. Ez pedig a iegrosz*  

' szabb propaganda. Ez a kérdés 
szaktanácsadó bizottság ingyenes ki
szállásával megoldható.

A kártevők elleni védekezést 
városszerte megkellene szervezni, 
oktató előadások fői májában. A 

i védő és permetezőszerek nagyban 
és kedvezményes áron való bt szer 
zését kell megoldani és haszon nél- 

I kül a közönség rendelkezésére bo 
csájlani.

A szakszerű metszés és kezelés 
| mikénti kertsztü'vitelére ingyenes 
j szemléltető oktatással kell a terme- 
■ löket megtanítani. /X helybeli állami 
i keriészképző iskola felsőbb osztályú 
I növendékei a metszés gyakorlati ke

resztülvitelében már jártasak s ha
1 az illeték: s kormánytényezőkhöz ily 
I irányú kérelemmel fordulnánk, nem 

hiszem, hogy a lakosság ez iránvu
I kiképzése és oktatása nehézségbe 
| ülközn- .

A trágyázás helyes és gyakorlati 
' megoldására ugyancsak szemléltető 
j oktatások formájában vihető ke

resztül. A közönség nagy rétege 
nem tudja, hogy mit hogyan és mi
lyen trágyával trágyázzon.

A gyűrnö esősök és szőlők kez.e- 
1»S'í nagy szorgalmat, sok és lelki 
ismeretes munkát, kissebb mértékű 
áldozatokat is kíván, de viszont 
meg is hozza az eredményt.

Az elhanyagolt gyümölcsös éá 
szőlő, rcpp'nt áldozattal és nagyon 
lelkiismeretes munkával is esik na
gyon nehezen hozható helyre, vi
szont i telepítéstől fogva — jól ke 
zelt, trágyázott területek mindig 
kévés bb és kisebb áldozatokat kí
vánnak, mert a jelentkező és mind 
inkább fokozódó eredmények — a 
további munkálatok költséget bő 
ség'-sen meghaladták.

A gyümölcsösök és szőlő terüle

tek trágyáz isá iak keresztülvitelére 
most kitűnő alkalom kínálkozik és 
a/t hiszem, hogy a hatóság ily irányú 
megmozdulás esetében a város kö 
zöuségének kérelmét szívesen támo
gatná.

Baja város ugyanis az idei inség- 
muuka keretében a Kamaras daná
nak a Vörös hídtól a kaszárnyai 
derítőig terjedő ágá' kióhajlja mé
lyíteni. Ez a Dunaág az évtizedek 
alatt lerakodott bomló organizmu
sok következtében eliszaposodott. 
Ez az. iszap a legkitűnőbb komposzt 
trágya, m-ly helyenkint 1 — 1 5 rn

Oksö a gyemefeétst: egy napan három 
bűntény által okozott gyermekház.

A Kalocsa melletti Misbe község 
ben Jagicza Margit 20 éves cseléd 
lány még január 15 ikén élveszüle- 
tell gyermekét másnap a személgö- 
dörbe dobta, majd szemetet szórt 
rá Később a kis holttestet megta
lálták s a gyermekgyilkos anyát, 
aki beismerte tettét letartóztatták és 
a esendőtök átadták a kalocsai 
ügyészségnek,

— Öregcsertő délpeslmegvei köz 
ségben Busa János 3 éves gyermek 
kellő felügyelet nélkül maradt a 
lakásban. A gyermek megtalálta a 
lugköves üveget és kél deci lugkő

Tegnap tartotta a Bajai Iparoskor és 
ipartestüíet tisztújító közgyűlését.

A bajai Iparoskor és Ipartestület 
tegnap vasárnap, délután 2 órai 
kezdettel tartotta rendes évi tiszt
újító közgyűlését, melyet Pestuka F. 
elnök nyitott meg. A tárgysorozat 
első pontja az elnöki megnyitó volt, 
majd ismertette az. elnök az. 1935. 
évi zárszámadás előterjesztése és 
felinentvényre vonatkozó határoza
tokat, melyeket a közgyűlés egy
hangúlag magáévá telt.

P. stuka Ferenc elnök beszámo
lója után dr. Heneráry Imre a kör 
jegyzője felolvasta az alapszabály 
módosításra vonatkozó javaslatokat. 
Utáni Pestuka Ferenc elnök az. 
1936. évi költségelőirányzatot ismer
tette.

A tárgysorozat ötödik pontjában 
szerepelt a behajthatatlan tagdíj 
hátralékok tartása. Pestuka Ferenc 
elnök indítványára tekintettel, hogy 
a tagok közel 1701 pengőt mégha 
ladó lagd ihátralékban vannak, az.o 
kát, akik nem hajlandók mefizetni 
elmaradott tagdijaikat, zárják ki a 

vastag és sok ezer köbméterre te 
helő.

Termelje ki a varos ezt a trágyá
zásra alkalmas iszapot külön és bo
csássa igen olcsó áron a város kö
zönségé rendelkezésére azzal, hogy 
azt csak gyümölcsösök és szőlőterü
letek trágyázására szabad felhasz
nálni. Az elfuvarozást mindenki sa
ját költségén viseli.

Meg vagvok győződve, hogy a vá
ros közönségének nagy része öröm 
mel veszi ezt az ajánlatot és hiszem, 
hogv ennek a kiváló komposzt trá
gyának alkalmazása rövid idő alatt 
eredményt fog igazolni. Jíü.

bői sokat ivott. Borzalmas szenve
dés után a gyermek meghalt. A 
gondatlan anyát a csendőrök felje- 

, lentették a kalocsai ügyészségen.
— A harmadik gyermekhalál a 

baramegyei Monyoród községben 
. történt, Pap Lajosné, akinek férje 

már évek óta Amerikában él, uj- 
j szülött gyermekét pusztakézzel meg

fojtotta és elásta a kertben. A csend- 
1 ötök kiderítettek a gyermekgyilkos- 
| ságot és a gyilkos asszonyt, akivel 

kiásallák a kis holttestet, letartóz- 
' látták.

Körből. Az elnöki indítványt több 
hozzászólás után a közgyűlés elfő 
gadta.

A könyvtárnoki jelentés után az 
elnök bezárta a közgyűlést, majd 
rövid szünet után megnyitotta az. 
Ipartestület rendes évi közgyűlését. 
A tárgysorozat első és második 
pontjában Pestuka Ferenc felolvasta 
az elnöki jelentést. Ismertette a ve
zetőség egy évi munkásságát és 
kérte a tagokat, hogy továbbra is 
támogassák a jelenlegi vezetőséget.

Az elöljárósági jelentés után dr. 
Honfi Gyula jegyző felolvasta az. 
1935. évi zárószámadást és a >zám- 
vizsgálóbizottság jelentéséi.

Dunai Frigyes alelnök meleg sza
vakkal kérte a közgyűlési tagokat, 
hogy névmagyarosilási kérelmüket 
minél előbb terjesszék fel a vezető
séghez, mert mint mondotta a ba
jai iparosságnak még túlnyomó ré
sze idegenhangzásu neveket visel. 
Az alelnök indítványát egyhangúlag 
magáévá tette a közgyűlés.

Kényes báliruháit tisztítója és festője PÁLCSICS.



(íA.IA-HACbKA 3
936 február

Mincen múlandó, 
Az ékszer maradandó
Fkszert órát ajándéknak. ___ 

sziklai mIímőü'" 
órés es ékszerésznél.

Erzsébet királyné-uaa 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező résziét fizetésre is.
Kerülje a fsiö^letjes basszasíkod ást pantatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernéL
Pontosan járó férfi ex hői karórák 2 évi jótállással már & penqéthi.

brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
A tárgysorozat utolsó pontján a 

liszt újítás szerepelt. A választást a 
késő esti órákban hirdették Isi. A 
megválasztott tiszlikír neve a kő 
vetkező : Pesluka Ferenc kádár
mester elnök, Dunai Frigyes fod
rászmester alelnök, dr. Ernszt Lajos 
ügyvéd ügyész.

Elöljárósági tagok lettek : Babics 
József lakatos, Batlernay József 
hentes, Bálind Sándor bádogos, 
Eisenhulh Sebestyén csizmadia, Hau- 
ser István férfiszabó, Kemény József 
női fodrász, Kovács József rnüszövö, 
Kozma Ferenc asztalos, Kurta Isi 
ván női szabó, Puck Ferenc kovács. 1

Számvizsgálók : Fekete Ignác
szabó, L’chler Miksa cipőfehőrész- 
készitő, Nuszpl József papucsos és 
cipész.

Elöljárósági póttagok: Bardóczy i 
Béla sülő, Dobler György férfi sza 
hó, Fehér Lajos fazekas, Gyuroso- 
vits Sándor kövező, Heilman János 
esztergályos, Hideg Lajos szobafestő, 
Kalanits Antal kefekölö, Mául Lő 
rinc kötőszövő, Osztheimer Pál mii 

| uránia
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Szerda—Csütörtök
A francia filmek koronája

Nagy Ka i ő 
ezidei első filmszereplése

Lázadás 
a bagdadi 
sivatagban 

(Hazaáruló)
Egy kiírd csapat lázadás 

£ története 10 f.

! Főszerepben:

Nagy Kató és
PierreRichardWilm

\ Kisérőíilmek;

Izéméi verseny
es í-

Itio de Janeiro

szerész, Sarosy József borbély, A kérvényben feltüntetendő; a tag- 
Schádt József asztalos, Schlagharn- sági igazolvány szama, a név, poli
mer Richárd vi Lnyszerelő, Vagvftl- 
gyi Jmos tetőfedő.

Asztma és szívbetegség, 
mell és tiidöbai, görvély- és an- j 
golkói, a bőr megbetegedései és fa- 
iiinknlózis eseteiben a mindig kel
lemes hatású let m é s z e l e s 
„Ferenc József**  keseriiviz az 
emésztőcsatornát alaposan kitisztítja 
s a gyomor és belek működését ki 
tűnőén szabályozza. Hírneves vu 

: rópai és amerikai klinikusok tuber- 
kulótikus egyéneknél tapasztalták, 
hogy a betegség kezdetén jelentkező 
székrekedések a Ferenc József víz 
használata folytán lényegesen eny 
hűlnek.

Szabadkai gimnazis
ták kommunista 
szervezkedése.

Több kommunista diókot 
letartóztattak.

A szabadkai rendőrség már na 
pok óta nyomozást folytatott egy 
nagyarányú diák kommunista szer
vezkedés ügyében. A nyomozás 
szálai szabadkai állami szerb gim
náziumba vezettek, ahol most több 
diákot, hetedikes és nyolcadikoso
kat letartóztattak. A szabadkai ál
lamügyészség fogházába vitték a 
diákokat, akiket nagyarányú kom
munista propagandával vádolnak.

, A leleplezett kommunista sz.ervez-
■ kedés ügyében az iratokat Belgrádba
■ küldték az államvédelmi bitóságnak, 
. hogy a szabadkai vagy belgrádi bi-
i róság vizsgálja ki a diákok vörös 
| szervezkedésének ügyét.

HÍREK.
i Február 20 án délután 3 órakor 

Baja város közgyűlése a város
. házán.
I Február 21 én délután 5 órakor a 

Mansz teadélutánja az. egyesü 
leiben.

.... Vasúti kedvezményt kap
nak a Frontharcos Szövetség tag
jai. A kereskedelemügyi miniszté
rium az Országos Frontharcos Sző 
vétség tagjai részére 33 százalékos 
vasúti kedvezményi ad. A kedvez
ményt igénybevevő bajai tagok a 
Frontharcos Szövetség bajai főcso
portja elnökségének véleményező 
sével ellátott kéréssel fordulhatnak 
a Szövetség országos elnökségihez. 

tos lakaim s a kiindulási állomáson 
kívül az utazás végcélja. A bajlátsi 
formaruhával rendelkező f.ontharco- 
sok a kérelem elbírálásával előny 
ben részesülnek. Az igazolványok 
igénylésével egyidejűleg ■— további 
intézkedésig — 70 fillér kiállítási és 
porlódij, postai bélyeget keli csa 
tolni. A vasúti kedvezményes je
gyek már igényelhetők

— Pélsmeriöai missziós útra 
megy egy kalmsaegyhazmegyei 
lelkész. Fekete Fere ,c dun pUaji 
káplán, a kalocsai egyházmegye lel 
késze gióf Zichy Gyula éisek m 
g ’délyévei több theologus társával 
rövidesen hajóra száll, hogy a dél- 
amerikai Maranhan városába (Bra 
zilia) menjen az. ottani magvaiság 
lelkiéletének vezetésére. Ezenkívül 
missziós munkásságot is fognak ki
fejteni a kalocsai egyházmegyei lel 
készek.

— Elveszett egy borítékban özv. 
B Dcz.c- L'-ijoSf.é állampolgársági iga 
zolványa, 4 d'b. keresztlevél, 1 há 
zassági levél és 1 d. rab határátlé
pési igazolvány. A rendőrség fel
hívja a megtalálót, hogy a törvé
nyes következmények leik? alatt az 

j államrendői kapitányságra szo’gál- 
tasst be.

— Elveszett egy darab arany 
pecsétgyűrű A rendőrség felhívja a 
megtalálói, hogy a törvényes kö
vetkezmények terhe alatt az állam- 
rendőrkapitánysug/a szolgáltassa be.

-■ Axarcbőrt elcsúfító számos 
tisztctaians<<g, mint gyulladásos 
pú osságok, pörsenések és pállaná 
sok, amelyek elegíelen emésztés kö
vetkeztében támadnak, a természet- 
adta „Ferenc József**  keseriiviz 

\ használata a ital — reggelenként fél 
pohárral — rövidesen eltűnnek.

1 .aptulajdonoa :
(>». £i H SS V L E ii E L.

Uzletáthelyezés!
Ét tesitem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blumberger fele helyiségbe 

helyezem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru 
silani.

Mély tisztelettel

Welchner Lőrisic
rőföskereskedö.

SPORT.
BtfSC. BTK-BSE 10:8

Nagy meglepetésnek számit a 
hosszú idő óta meccslrériing nélkül 

• álló BSE etedmenye o fővárosi csa
pattal szemben, akik legtöbbje tü
neményes technikai felkészültséggel 
produkált és az alsó súlycsoportok
ban Podany, Bandi, Zsűri és Rup- 
csics győzelmei kevés remeny volt 
a lisztes eredményre, mikor \Onódy 
II. nagyszerűen verte az ifj. bajnok 

‘ Farkas Ili al, maid Nyiraty, Onody 
III es Ricz szereztek pontokat

A Uem-.eii Bajnokság eredményei:

Hungária — Budapest Zugló 3:2 2:2.
Ferencváros Törekvés 8:1 5:0 

Budafok—Phöbus 3:2 1:2 
Újpest—Attila 4:0 2:0 

Bocskai—SB1C 3:1 1:1 
Kispest—Szeged FC. 2:1 1:1 

III. kér. FC. - Budai 11 1:0 0:0

Február hó 23-án
Február hó 24-én
féagj' íartansi műsor!

Ge-orge 0’Brien

Vadnyugati 
kalandjai

2 részben, 20 felvonásban.

i. rész:

fi?, idegen lovas
h rész:

fi fekete maffia

I Híradó! Híradó!
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat

ISchwaicz Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Budapesti-ul, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva 
febr. 17-töl febr. 24-ig 

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára 
■BBaBasnsaHtE&sras&tare?! ksöss

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska művesnél vásárolhat 
Erzsébet királr.é-utca 13.

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia 
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

eves 
vágású

b száraz
Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónk 

(Sugovicasart). wrrarKavron it i ’im iiiib mi imr

DÖRÖGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, tatai szatonszenet, 
budapesti elsőrendű ^ázkokszot.

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 «c~í «g~£’ k

|Rádiő-és villanyszerelést |
|j legolcsóbban, legpontosabban csak
i KRICSKOVKS és SiDÓ cégnél I
W eszközölhet. í

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

g Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. j

Nyomatott Bakanelr Gold be 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky b 6 í a U t 6 S11 á I. 
Telefon 375. — Baja. Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek *.  Goldberger
; könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

rtfer kftnvvnvomdíiában


