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A nagy vita.
Nagy vita támadt Németh 

Imre országgyűlési képviselő 
és a Magyar Nemzeti Diák
szövetség között,

A vitára Németh Imre egyik 
beszéde adott okot, melyet a 
Széchenyi Szövetség ünnepé
lyen mondott.

Miután minden vitának, úgy 
ennek is az oka, hogy a fel
szólaló szavait félreértették.

Egészen bizonyos, hogy Né
meth Imrének eszébe sem jutott 
az ifjúságot és az. ifjúsági ve
zéreket sérteni.

Kétségtelen, hogy kritikája 
nem vonatkozott általában az 
ifjúsági vezérekre, csak közülük 
egyesekre. Németh Imre nem 
nevezte ineg az egyeseket, csak 
egyesekre gondolhatott : ezek 
között sem olyanokra, akik 
vezető pozitiókat töltenek be.

Természetesnek és helyes
nek tartjuk, hogy az. ifjúság 
rendkívül érzékeny és hevesen 
reagál a legerélyesebb sére
lemre és védi vezéreit; de akik 
hosszú emberöltő távolából 
emlékeznek vissza a 30—40 
év előtti ifjúsági mozgalmakra 
— mert akkor is voltak ifjú
sági mozgalmak és vezérek -- 
azok ismernek példákat szép 
karrierekre, melyeket úgy tar
tottak be egyesek, hogy 
gedtek a 48-ból.

Ezt azután szószerint 
venni! Az akkori ifjúsági 
galmak ugyanis a 48-as 
badságeszmék irányában 
zogtak ; viaskodtak Béccsel 
nemzeti színű kardbojtokat 
követeltek ; ijccai tüntetések 
voltak az ifjúsági harcok ak
kori fő harci eszközei.

Vannak néhányan a régi 
idők ifjúsági vezérei közül, 
akik igen szép közéleti karriert 
futottak be s jól jövedelmező 
állásokat töltenek még ma is 
he ; ezek közül néhányan úgy 
tették meg a parnassusra ve
zető ut felé az első lépést, hogy 
a 48-as politikát ott hagyták 
és áttértek a 67-es alapra.

Lehet, hogy mostanában az 
ellentétek erősebbek s talán 
mélyebb világnézeti alappal 
bírnak, ez azonban nem vál- 

en-

kell 
moz- 
sza- 
mo

to2tat a lényegen ; legfeljebb 
talán annyiban, hogy ovato- 
sabbaknak kell lenni a nyilat
kozatokban.

A tanúság az egész vitából 
az, hogy az eszményeket el

Mussolini nyilatkozik 
a válságba került olasz-francia 

barátságról.
Mussolini olasz miniszterel

nök a válságba jutott francia 
—olasz barátságról a követ
kező nyilatkozatot tette:

— A La Manche-csatornán 
súlyos vihar van. Azt látjuk, 
hogy ott állást foglallak Olasz
ország ellen és érthetetlen 
szolidaritást vállaltak barbár or
szágokkal. Sőt éppen egy

Az aogol kormány több tagja azzal vádolja 
Edén külügyminisztert, hogy Genfben 

túllépte hatáskörét.
Súlyos ellentétek az angol fllsóházban.

IIAz angol kormány tagjai 
között súlyos nézeteltérések 
merültek fel Edén külügymi
niszter genfi magatartása miatt. 
A helyzet sok tekintetben ha
sonlít ahhoz az esethez, ami
kor Sir Sámuel Hoare külügy
miniszter genfi magatartása 
miatt az angol kormányban 
szintén súlyos nézeteltérések 
keletkeztek amelyek akkori
ban a külügyminiszter lemon
dását is maguk után vonták.

A kormány több tagja az
zal a váddal illette a külügy
minisztert, hogy Genfben túl
lépte hatáskörét. Ezek a mi
niszterek és a konzervativpárt

Az szebó-galia törzsek óriási lelkesedéssel 
fogadták az elönyomuló olaszokat.

iAz első olasz hadtest erilreai 
osztagokkal együtt megszállta az 
Amba Aladzsitól délnyugatra fekvő 
Col belát. Az azebo galla törzshöz, 
tartozó lakosság kitörő örömmel fo 
gadla a bevonul • olasz csapatokat, 
amelyek tovább folytatták a gallák 
gyűlölt ellenségeinek és elnyomói
nak, az. amharáknak üldözését.

A harmadik olasz hadtest, amely 
befejezte tembieni feladatát, meg 

kell választani a személyektől 
s ha jók és időállók azok az 
ideálok, akkor érvényesülni 
fognak önmaguktól, vagy pedig 
megfogják találni a kiegyen
súlyozás természetes útjait.

gyarmatosító ország részéről 
történt. Minden lehetőt elkö
vettek, hogy kikerüljünk eb
ből a válságból s remélem, 
hogy ez sikerülni is fog, mert 
a válság megszüntetheti az 
olasz—francia barátságot,
amelyre a világ békéje érde
kében oly nagy szükség van.

I

tekintélyes csoportjának tagjai 
utalnak arra, hogy Edén kü
lügyminiszter múlt heti alsó
házi beszédéből világosan ki
tűnt, hogy az angol kormány 
a kőolajzárlat kérdését elej
tette. A külügyminiszter azon
ban genfi magatartásával azt 
azt a látszatot keltette, mint
ha ismét a kőolajzárlat elren
delésével fenyegetőzne.

A minisztertanács egyébként 
megvárja az olasz kormány 
válaszát a Népszövetség bé
kéltető felhívására és csak 
azután határoz további maga
tartását illetően.

•w

kezdle előnyomulását, hojjy vlérje a 
déle bre fekvő Fanaroát és Sainret.

A síréi területen állandóan folyik 
a liszlogalási akció. Az abesszin 
csapatok már nem hídnak mene
külni, mert az olasz csapatok meg 
szállták a Takazze folyó partjait.

Több abessziniai vezér már jelent 
kezelt az olasz katonai parancsnok
ságoknál, hogy bejelentse meghódo
lását és beszolgáltassa fegyvereit.

Az országgyűlés.
Az országgyűlésre sok és komoly 

teendő vár ; az idő pedig gyorsan 
múlik ; a kormány sietteti a tempót, 
hogy az élet lüktető i rama ne ma 
rádión szabályozás nélkül.

Az ipari javaslat általános vitája 
folyik.

Bocsonádi Szabó Imre arról be
szélt, hogy az Osztrák-Magyar mo
narchia idejében a magyar kézmü 
iparosság nem fejlődhetett, mert 
osztrák olcsó iparcikkel elárasztot
ták az országot. Elfógadta általános
ságban az ipari törvényjavaslatot, 
mert az. a túlnyomj részben falvak
ban élő kisiparosság helyzetén fog 
segíteni.

Fábián Béla arról beszél, hogy a 
gazdasági liberalizmus tette gazdag
gá Magyarországot.

Érd emes volna összeszedni a na
gyon visszavágyott idők ellenzéki 
lapjait; kiderülne, hogy Bartha Mik 
lós, Sovány Márton, Polónyi Dezső 
és a többi összes ellenzéki nagy
emberek koruk Magyarországát tar
tották a legszomorubb korszaknak, 
mert akkor Magyarország Ausztriá
nak szégyenletesen kizsarolt gyar
mata volt. Másfélmillió magyar ván
dorolt akkor ki.

Kinek van most már igaza Fábián 
Bélának, vagy az akkori idők leg
nagyobb ellenzéki vezérfiainak, akik
re a mostani ellenzék nagyon szeret 
hivatkozni ?

A beszédekre Bornemissza Géza 
miniszter válaszolt hosszasan. Kije
lentette, hogy a magvar kézműves 
társadalomnak van és lesz jövője. 
Mintegy 160 000 önálló egzisztenciát 
érdekel az ipari törvény. Ezeket 
fogja a törvény megerősíteni. A tör
vény az iparosság tudásának szín
vonalát akarja emelni, lehetetlenné 
akarja tenni a kontármunkát, végül 
olyanokká akarja fejleszteni a kéz- 
miiiparosság ipartestületeit, hogy 
azok valóban képesek legyenek a 
maguk érdekeit megvédeni.

Nyilvánvaló, hogy az ipari javas
lat célszerű, időszerű é$ az iparos
ság érdekeit jobban szolgálja, mint 
bármely eddigi iparlörvény és biz
tosítani fogja a kézműiparosság meg 
élhetését.

Az országgyűlés a miniszter be
szédével ért véget.
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70 én Óta kipróbált, ártalmatlan, természetes hashajtó. 
ELÉG MÁR FÉL POHtéRRL. KirPHRTÉ KISÜVEGEKBEN IS 56 FILLÉRÉRT

Hárman vették meg a városi tengerit.
2000 mázsa morzsolt tengerit 

adott el tegnap a vátos. A Máté 
háza pusz:a két első majorjából be- 
szolgáltatott búzára a Bajai Önse
gélyző Hitelszövetkezet, a Magyar 
Gabona Kereskedelmi R. T , Wei 
dinger Zsiga, Dömötör és Holczer

Március 31-li meghcnzabbitotta a kormány 
a gazdaadósok védettségét.

A kormány rendelete lehetőséget 
nyújt arra, hogy a gazdaadós, aki 
nek ingatlanairól a megszabott szol 
gált olások elmulasztása miatt vé
dettségét törölték, a védettséget 
visszaszerezhesse.

A kérelmet annál a bíróságnál 
kell előterjeszteni, amely a védett
ség megszüntetése kérdésében első 
fokon határozott.

A bizottság felhívja és figyelmez
teti a gazdiiidósokat, hogy kérel
meiket március 31-iu okvetlenül 
terjesszék be, mert a később be
adandó kérelmeket figyelmen kívül 
hagyják.

A Közfelügyeleti Ha lóság ismé 
telten közli, hogy a védettség visz 
izaáililási kérelemben elő kell ter
jeszteni azokat a bizonyítékokat is, 
melyek igazolják, hogy az adós az 
elmulasztott szolgáltatásokat utóla
gosan teljesítette. Az utólagos tel-

Nem adja el a város a búzatermését. 
Renoválások És villamosítás a Mátéháza-puszta 

majorjaiban.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester 

elnöklésével tegnap a város gazda
sági bizottsága több időszerű kérdést 
tár gy dl.

A búzaárak esésével kapcsolato
san dr. Reiser Autal gazdasági la 
nácsnok felvetette a gondolatot, 
hogy a vá ros gabonáját most érté
kesítsék. Körülbelül 2000 mázsa 
búza eladásáról volna szó.

A gazdasági bizottság hosszasabb 
vita után arra a megállapodásra 
jutott, hogy a búzát még sem adják 
el most, hanem várnak arra alkal
masabb időig.

A Mátéháza puszta VII. major
jának bérlői Staller és Pencz újabb 
bérlelmeghosszabitást kértek a vá 

I és Goldschmidt Zsigmond adtai; ár
ajánlatot. A gazdasági bizottság a 
számvevőség javaslata alapián Gold 
schmidt Zsigmond, Weidinger Zsiga 
és a Gabonakereskedelmi R. T.
500 — 500 mázsa beadott árajánla
tai fogadta el.

I jesités helyeit annak igazolása is 
: elegendő, hogy a hitelező az elmu- 
. lasztolt szolgáltatásról lemondott, 
I vagy hogy annak teljesítése nélkül 
i is hozzájárult a védettség visszaállí

tásához. Ha az adós több mint egy 
évi szolgáltatást mulasztott el, a 
bíróság a védettséget akkor is visz-

• szaállilhatja, ha a gazdaadós csak 
' egy évi szolgáltatás pótlását, illetve 
i elengedését igazolja.

A védettség visszaállítását a volt 
védellbirtokos örökőse is kérheti.

Nincs helye a védettség vissza
állításának, ha a gazdaadós jelzá
logos tartozásai a volt védett bir
tok kataszteri tiszta jövedelmének 
200 szoros szorzatát meghaladjak, 

| vagy ha 1000 holdnál nagyobb olyan 
védett birtokról van szó, melynek 

i kataszteri tiszta jövedelme a 7000 
i koronát meghaladja.

rostól. A gazdasági bizottság, bár a 
bérlők ilyenirányú kötelezettségeik
nek mindenben eleget tesznek, nem 
találja időszerűnek a kérdést, mert 
a bérlet csak 1937 ben jár le.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
ezután felvette az eszmét, hogy a 
Mátéháza puszta majorjainak most 
már mindinkább sürgető renoválási 
munkálataival aktuálissá válik a 
majorok modernizálása, illetve a 
villannyal való berendezése is.

A tervet a bizottság helyesléssel 
fogadta.

EGY JÓKARBAN LEVŐ oldalkocsis 

motorkerékpár 
ELADÓ. Megtekinthető ; Jelki András
Ut 20 (Kiscsávolyi plébánia mellett.) 

Az Országos Mezőgazdasági 
Kiállítás látogatóit a Buda
pesti Idegenforgalmi Hivatal 

szállásolja el.
Az ezévben március 20, 25 én 

rendezendő negyvenötödik országos 
mezőgazdasági kiállítás és •• nyész- 
állatvásár látogatóinak elszállásolá- 

I sál ez cvben is Budapest srékesfő- 
! varos Idegenforgalmi Hivatala vál 
i laita magára. Az elszállásolás első- 
j .‘•orban a budapesti szállodákban és 
| penziókban történik, ahol mindenki 
: igényeinek megfelelő árban kaphat 

szállást és ellátást. Vidéki tanulmá
nyi és gazdacsoporlok olcsó csopor
tos elszállásolásáról hasonlóképen 
megfelelő gondoskodás történik.

A kiállítás időpontjában 50 szá 
zalékos kedvezményes utazásra jo 
gosiló igazolványok 1*30  pengő bé
lyeg beküldése ellenében a kiállítás 
rendezőbizottságánál (Bpest, IX Köz- 
lelek-u. 8) kaphatók. A szomszé
dos államokban biztosított utazási 
kedvezmények igénybevételére jo 
gositó igazolványok a vásár külföldi 
megbizoltainál kaphatók.

RffOBiMíálf vagy háromszobás wSllalSK házat, esetleg mellék
helyiségekkel.
Az eladónak OrttklakÚSt adnák.

CÍM a KIADÓBAN I

M 0 Z I.
„Keresget hadjárat"

Cecil B. de Millc pazarul kiállított 
csodálatos alkotása monnuinenlális 
filmprodukció. A világ első filmren
dezője szédületes technikával gran
diózuson o'dja meg feladatát. Olyan 
korlörténeimi ismeretet, annyi ta
nulmányt s mindenek felett olyan 
káprázatos millieut tár fel, hogy a 
„Keresztes hadjárat" már tömegje
lenetei miatt is szenzáció.

A Paramount nagyon mesésen 
elevenné teszik a túlfűtött izgalmas 
drámai történést.

Oroszlánszívű Riciiárdot Henry 
Wilcoxon támasztja életre markáns 
ábrázoló erővel, Monlferet marquis 
alakjában Jóséi Schildkraut utolér
hetetlen jellemrajzot ad. Jean Keith 
szultánja az egyik legélelhübb ala 
kitás. C. Aulrey Smith prófétája le
nyűgöző varázserővel szinte extázist 
kelt a Keresztért. Luvolla Joung, C 
Henry Gorgon és Alice hercegnő 
szerepében Katherine de Miile a 
legjelentékenyebb alakjai a remek 
filmnek, mely mindenesetre inkább 
fantázia, mint történelem, de fölér 
minden műélvezettel és nagyon 
megéri a ráfordított figyelmet. És 
hogy a közönség Ízlésének is meg
feleljen, a végén az előirt kis hap 
pyend sem hiányzik.

Uzletáthelyezésl
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönségei, hogy üz
letemet március hó 1 tői a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-féle helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Weichner Lőrinc
rőföskereskedő.

HÍREK
— Fölspinl beiktatás. Március

5 én iktatta be Pécs városa és Ba
ranya vármegye főispánt méltósá- 

! gába dr. Horuát István főispánt. A 
I beiktatás hagyományos külsőségek 
, között nagy fénnyel ment végbe.

— Helyesbítés. A vármegyei be
helyettesítésekkel kapcsolatban teg
nap irt közleményünket annyiban 
helyesbitjük, hogy bajsai Vojnits 
László dr. behelyettesítése a II. fő
jegyzői állásra még nem történt 
meg és igy közleményünk ezen 
része ídőelőiti.

—- Álláslemondás. Dr. Szenlpé 
terv Gyuláné sz. Prágay Magit m. 
kir. pénzügyi titkár neje lemondott 
a bajai m. kir. adóhivatalnál viselt 
dijnoki állásáról tizenkét évi szolgá
lata után járó végkielégítési jogával 
egyetemben Helyére a m. kir. pénz
ügyminiszter Prágay Erzsébet okle
veles tanítónőt nevezte ki a bajai 
adóhivatalhoz dijnoknőneh.

— Iskolaszonet. A bajai zárda 
elemi polgári leányiskolájában és 
tanítónőképzőjében ma Vojnits M. 
Aquina általános főnöknő névnapja 
alkalmából szünetel a tanitás.

— Gyűjtés. A polgármester érte
síti Baja város közönségét, hogy a 
IV. Károly király emlékmű bizott
ság részére r dunaparli emlékmű 
rendbehozatalához szükséges anyagi 
eszközök részbeni megszerzése cél
jából 1936 évi április hó 5. napján 
urnákkal és perselyekkel Baja vá- 

; ros terüleléu pénzbeli adományok 
gyűjtésére engedélyt adott.

— Az asszony kötelessége tö
rődni azzal, hogy bélmüködése rend
ben legyen, amit pedig ugv érhet el, 
ha naponta reggel éhgyomorra egy 
félpohár természetes „Ferenc JÚZief” 
keserűimet iszik, amely enyhén és 
kellemesen, pontosan és biztosan 
szabályozza az emésztés folyamatát.

Divatárut Kötöttárut
Tdeton sitm: i88. legolcsóbban

REINHAROT DIVATCSARNOKBAN

Rövidárut
Telefon síim: 188.

BAJA.
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Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó 
ékszert érát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTOK
órás és ékstgrssspél.

Erzsébet kiralyné-ucta 21.

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

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

Óra vásáriás es javítás csak szakembernél.
PsntDta.i iáró férfi as női karórák 2 évi jótálíással már 6 pangötő!.

Régi ékszereket, tőit aranyat es briüiánsköveket a legmagasabb áron veszek.
Eil

— Névtielyesbités. Tegnapi 
számunkban vitéz Bajsay Ernő be- 
helyettesilelt megyei főjegyző nevét 
nyomdahibából levesen Bajlaynak 
szedtük. Helyesbiliük.

— Március 15 e ax Alsóvárost 
Olvasókörben. Az Alsovárosi Ke 
resztény Olvasókor március 15 én 
este fél 8 órakor a >zabadságiinnep 
emlékezetére ünnepséget és halva
csorái rendez. Az ünnepi szónok dr. 
Nicolaus Béla th. bizottsági tag. 
A vacsorára benevezés 120 pengő.

— Könnyebb baleset érte a 
görög királynét. Kirill nagyher
cegnő temetésén Erzsébet görög ki 
rálynét kisebb baleset érte. Amikor 
a temetési szertartás befejeztével 
Erzsébet királyné lefelé jött a sír
emlék lépcsőin, az alsó lépcsőfok 
egyikén elcsúszott, leesett és arcát 
beleülölle Mária özvegy román 
anyakirályné gépkocsijának hágcsó 
jába. Erzsébet királynénak az ülő 
dés következtében szála fölött véres 
seb támadt, de szerencsére a sérü
lés nem súlyosabb természetű.

URÁNIA
Március 6
Március 7
Március 8

Cecil B. De Mille
garandiózus alkotása

Keresztes 
hadjárat.
Krisztus kalonáiníik hősi 
eposza 16 felvonásban

Főszereplőit :

Henry Wilcoxon 
Loretta Young 
Jan Keith
C. Aubrey Smith 
J Schildkraut 
Katherine De Mille 
Montagu Lőve
C. Henry Gordon 
Allan Halé

Híradó.

Szatmári Tibor xongoramü*  
vész és Földes*/firnold  sareonka- 
müvésx csütöitcki együttes estéje 
az idei hangverseayévad Isgna- 
gyobb zenei attrakciója. Ke llemes 
meglepetést szerez a Liszt-Kör a 
bajai zenekedvelő társadalomnak, 
amikor egyszerre két ilyen nagy mii 
vészt sikerült egy együttes bajai 
hangversenyre megnyernie. Földesy 
ma kétségtelenül a legelső magyar 
gordonkaművész, „a magyar Caselo”, 
Szatmári Tibor pedig a fiatalabb 
zongoraművész nemzedék sorának 
az élén h riad. Ezért lesz valóban a 
legn agyobb zenei attrakciói a két 
kiváló művész csütörtöki bajai es- 
léje.

— Terjed az országban a lép- 
fene és a sertésorbánc. A földmi- 
velésügvi minisztérium február else- 

; jei kimutatásához képest egv hónap 
■ alatt a mai napig terjedt a lépfene 

és a sertésorbánc, megszűnt a ta 
kanvkór, a ragadós száj- es köröm
fájás és erősen csökkent a sertés- 

I pestis.

( 0 R S0
Március hó 8-án
Március hó 9-én

EDGÁR WALLACE
a világhírű angol iró ragyogó 

filmje. •

B0SAMB0
(Lázadás Afrikában)

Izgalmas film 12 felv.

Főszerepben:

Paul Roberson és 
Nina Mae Mc. 

Kinney.

Híradó! Híradó!
iiuOüíl

1 iiwll

Meghűlésnél, 
náthaláznál, torokgyulladásnál, man- 
dolalobndl, fülkatarrusnál, valamint 
idegiojdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fel pohár természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz nagyon 
jól tesz, meri a gyomorbélcsaloi mit 
alaposan kitiszt Hja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emésztést 
biztosit. Egyetemi orvoslanái ok vé
leménye szerint a Ferenc József 
viz hatása gyors, kellemes és meg
bízható, s ezért használata járva 
nyok idején is igen célszerűnek bi
zonyul.

— Ausztria világszerte vásáról 
gabonát. Osztrák rendelésre egy 
hajórakomány rozs érkezett Lettor
szágból Triesztbe, ahonnan vasúton 
szállítják tovább Ugyancsak rozsot 
vásárol Ausztria Svéd és Észtor
szágban is, mig búzaszükséglete je 
lenlös részét Argentiniában és Ju
goszláviában készül lekötni. Szerbia 
különösen hajlandó erre az üzletre, 
tekintve, hogy magyar gabona! si
kerülne általa az osztrák piacról ki 
szorítania.

SZÜLŐ-. GYÜMÖLCS- ÉS KELT
GAZDASÁG.

Gyümölcsfák tavaszi metszése.
Ritkaságszámbamenő korai és 

meleg tavasz alaposan összesülitetle 
a tavaszi munkákat, alig áll a reo 
de kelésünkre 1 — 1 fél hét, hogy az 
elmaradt faápolást és permelezést 
elvégezzük.

Itt az ideje a gyümölcsfák alai.itó 
és t-. rmörerrt.őZésének ideje is. 
Alakilómetszést alkalmazzuk a fia
tal 1—3 éves fákon, hogy azokon 
a koronaágak, — a jövő termései
nek a hordozói, — szépen és erő
sen kifejlődnek Ez a munka mind
járt a kiüllelésnél, illetőleg az azt 
követő tavaszon veszi kezdetét. Az 
almáslermésü csemetéknél a vesz- 
szők ’ő — *0  ét levágjuk, mig a 
csonthéjasoknál a vezérvesszőt hosz 
szabra 30—40 cm, az oldalvezére
ket rövidre 5—6 szemre metszők 
vissza. A gyümölcsfák második és 
harmadik éveben ezt a munkát 
megismételjük. Ekkor már a fák 
növekedése fogja meghatározni a 
metszés mikéntjét. Az erősebben 
növő íácskákat hosszabbra, a gyen
gébben növőket rövidvbbre met
szők, hogy ezáltal is erősebb nőve 
keJésre serkentsük.

A metszés kivitelénél ügyeljünk 
arra, hogy a középen egyenesen 
felfelé növő fővezér vessző minden

kór megmarad.on, az évenkénti met
szésekkel mindig egy-egy emeletet 
kíp’z.unk az o d .! > ezére kból, ame
lyekei mindenkor kifelé aiíó rügyre 
meis-ünk -. Us/a a fő ve/érs essző 
arányában 3, esetleg — íőkepen 
almáster ím'süek nél — 4 eves munka 
következtében erős terebélyes és 
bőséges terméskilatásokkrtl kecseg
tető gyümölcsfákat fogunk kapni.

Termóremetszést jóformán csak 
az őszibaracknál szoktunk alkal
mazni. A gyümölcsfák lermőremet- 
szése nagy körültekintést igényel s 
annak végzéséhez föltéllen szaklu 
dás kel! és nagy általánosságban a 
gyümölcsfákat nem is melszük, a 
rügyképzés és termésszabályozását 
rábízzuk a természetre.

Tömegtermesztésre alkal
mas gyömölcsnemek és 
fajták.

Az Országos Pomológiai Bizottság 
helyi szakembereknek bevonása után 
tanácskozások alap án Bácska nyu 
gáti részebe, Baja, Sükösd, Gara, 
Hercegszántó vidékére az alábbi 
gyümölcsnemeket es gyümöiC'fajtá- 
kat ajánlja t üneglermesztésre :

Kajszibarack fajták : Magy.r kajszi, 
kései rózsabarack, nagyszombati.

Csertsznycfajlák : Májusi korai, 
jabohiai ropogós, germerdorfi óriás, 
glocker óriás

Meggy fap’Áu : Fekete spanyol 
meggy, pády üvegmeggy, ostheimi 
meggy.

Diófáitok : Kötöttebb és magasabb 
fekvésű talajokon Sebeshelyi göm
bölyű és más jó bevált helyi fajták.

Wn-fajták : Piros Asz.lrakáni,Enfz 
rozmaring, Téli piros pogáncsa, Jo- 
náthán, Török Bálint, N-mes szer 

: csika.
Köríefajták : Júliusi esperes, Diel 

vajkörle, Vilmos körte, Hardy vaj
körte, Bőse kobakkörle.

Szilvafajták : Besztercei szilva, 
Besztercei muskolál szilva, Olasz 
kékszilva, Nyári aszaló.

I .aptulajdooos : 
Or. K tt f Z V L E ti fi L.

Itt az idő ! I 
; Rendeljen I

Elsőrangú gyümölcsfát, díszfát, dísz
cserjét, bol.orrózsát. fenyőt, örökzöld 
cserjét. futónövényt stb. szállít az 
állandó állami ellenőrzés alatt álló

Unghváry László
Faiskola RT., Cegléd.

Budapest: iroda : IV , Veres Pálné-
Í utca 8 Telefon: 883 31.

Képes árjegyzék ingyen
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesti ül, Eternit udvar Telefon 290.

2 eves
vwsa

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajes 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 2-töl márc. 9-ig 

GYflRMaTÍ EMII
Dr. MAKRAY LÁSZIÖ

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ulca 13.

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

DOROGI 
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris
töigy

> 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gőmbfát 
lágy

aprított akácfa 3'5C
aprított tölgy és szilfa 3'20

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tűzifanagykereskedők

Telefon: BAJA Telefon:
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojátbrikettet.

koktzbrikettei, tatai tzalontzenet, 
budapesti elsőrendű gázkskjwt.

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, 
hivja fel telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

I Rádió-ét villany szerelést
r legolcsóbban, legpontosabban csak
S KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél

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

Kedvező fizetési feltételek.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lakg béraUtÓSUál.
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 

modern kivitelben készülnek.

Nvovnatnlt Bakanek ás Goldbertfer könyvnyomdájában Ham,


