
wta, W. mőrclm 15. Vaiárnap An 8 fillér.
IV. evMiyam 63. szám.

Szerkesztőség és kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

FelelAa szerkesztő és felelős kiadó >

Dr. KNÉZY LEHEL
Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra ... 2 pengt

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Március 15 kellett vivni a gondolat sza-
• badságát; ma szabadon szár

nyal a nemzeti gondolat a 
Elérkeztünk ismét az 1848- könyvek, lapok és egyéb sajtó- 

iki március idusának évforduló- termékek lapjain ; de a hálás 
jához.

Volt idő, amikor a habsburg 
császári uralom idejében csak 
titokban lehetett ünnepelni a 
márciusi eseményeket ; azóta 
az emlekforduló ünnepélye, 
mint valami hatalmas nagy fa 
kiterebélyesedett s ma már 
nincs falu, melyben az 1848- 
iki eseményeket meg ne ün
nepelnék. Törvény avatta nem
zeti ünneppé 1848. március 
idusát: a sajtó felszabadításá
nak nagy nemzeti eseményét.

A feudális uralom, a jobb
ágyok röghöz kötöttsége, az 
ipar céhrendszerü merevsége, 
a kereskedelem osztrák gyar
mati alárendeltsége olyan gaz
dasági tespedést borítottak az 
országra, hogy valóban a nyo
morúság feszítő erejének for
radalmi kirobbanásától kellett 
tartani.

Ezek az egyébként Európa- 
Jzerte uralkodó jelenségek 
másutt valóban véres forradal
makat idéztek elő, nálunk 
azonban a szabadságeszmék 
és reformgondolatok az 1790- 
es országgyűléstől kezdve 1848- 
ig sok nyilvános közéleti és 
tudományos megbeszélésen 
mentek keresztül.

Á reformgondolatok, melye
ket az 1848. március 15-iki 
12 pont foglalt epigrammatikus 
rövidséggel össze, nem a 48-iki 
februári párisi forradalom iz
gató eseményeinek hatása alatt 
keletkeztek ; „nem olyan növé
nyek voltak azok" — amint 
Kossuth Lajos irta — „melye
ket egy rögtönös izgatottság 
hozott létre, hanem a nemzet 
fajának olyan gyümölcsei, mé
lyek a nemzeti bölcsesség és 
lankadatlan hazafiság geniálfe 
levegődben bimbóztak, virág
zottak, termékenyüitek, fejlet
tek és megértek".

lalán legszebb gyümölcse 
a reformeszméknek a szabad
uló kivívása, melynek nyolc- 
vannyolcadik évfordufójét ün
nepli ma az egész ország.

Azóta rég letűnt az az oszt
rák kamarilTa, amely elten ki

nemzet sohasem feledkezhetik 
meg a gondolatszabadság hő

Schutsciinigg és Berger-Waldenegg báró, 
Budapestre érkezett.

Közel héromórés tanácskozás a miniszterelnökségen.
Pénteken délben 12 órakor Bu

dapestre érkezett Schuschnigg oszt
rák szövetségi kancellár, valamint 
Berger- Walden egg báró osztrák 
külügyminiszter és felesége több 
előkelőség kíséretében. Az érkező
ket Gömbős Gyula miniszterelnök 
fogadta á pályaudvaron, majd dél 
után 5 órakor a Dunapalola-szálló-

Az angol alsóház ülésén egy asszony 
a háború megakadályozását 

követelte.
Az angol alsóház pénteki 

ülését váratlan incidens zavar
ta meg. Egy asszony, aki a 
karzaton foglalt helyet, hirte
len felugrott helyéről és torka- 
szakadtából kezdte kiabálni :

„Akadályozzák íneg a há
borút 1“ Még mielőtt a terem
őrök kivezették volna az asz-

Előtérben az olaszok 
az eritreai harctéren.

Az olasz repAlök bombatámadásokkal nyugtalanítják 
Beienne Merid dedzsasz hadseregének főbb gyOlakezö 

helyeit.

repülök 
i tavak 
Addisz- 

között. A meghódolt galla 
törzs fegyveres csapatai győ 
guerilla műveleteket végez-

A harmadik olasz hadlest előre
tolt különítménye elérte Fanaroál. 
A repülők bomhákat vetettek le 
Encetkab vidéken és Kvéramtól 
délre nagyobb ellenséges táborokra.

A izomáli lrarctéren a 
folytatták tevékenységüket « 
vidékén meg Negelli meü - 
Abéba 
boruna 
zelmes 
tek.

Balé 
dennap

vidékén a repülőgépek min 
. ....... r bombavelésekkel nyu||l«la- 
niliák Beiene Merid dedzsasz had 
seredének íőbb gyülekező helyeit.

seiröl : Petőfiről, Jókairól, Iri
nyi Dánielről, Klauzál Gábor
ról és a nemzeti gondolat any- 
nyi más hőséről, akik 1848. 
március 15-én szabaddá tették 
a magyar reformeszmék szá
mára a sajtót. Dr. K. L.

ból a miniszterelnökségre hajtatott 
Schuschnigg kancellár és Btrger- 
Waidenegg báró, ahol Gömbös 
Gyula miniszterelnök és Kánya Kál
mán külügyminiszter fogadta a két 
államférfit. A két állam kormány- 
férfiainak tanácskozása este 8 óráig 
tartott. A tanácskozást ma szomba
ton folytatják.

szony egy kis dobozt dobott 
a képviselők közé. Miközben 
a teremörök a kijárat felé ve
zették hátrafordult és ezt ki
áltotta a képviselők felé :

„Maguk rosszabbak a struc- 
coknál és nincs semmi sütni- 
valójuk".

Arusszi délabessziníw tartomány
ban a hét hözepén öt olasz repü 
lőgép bátor haditéttet hajtott végré.

Az Öt olasz repülőgép messze 
az abesszin arcvonal mögött, a tar
tomány belső részében, égy tiép/s 
falu határában 1’eSíállott Két olasz 
tiszt, aki ért a bennszülöttek nyel
vén, beszédet intézet a lakossághoz, 
amelyben hangoztatták, hogy Olasz
ország mennyivel hatalmasabb és 
erősebb, mint a négus. A benszülöt- 
tek egyrésze azonban bujtogatni 
kezdett az olaszok ellen s amikora 
tisztek látták, hogy a tömeg egyik 
része fenyegető magatartást tanúsít, 

gépfegyverek fedezete mellett visz- 
szatértek a repülőgépekhez és simán 
felszállottak.

Etiópia és Olaszorság kö
zött közvetlen tárgyalások 
nem lesznek.

Olasz hivatalos körök ismét a leg
erélyesebben cáfolják az olauí- 
abesszin fegyverszünetről az utóbbi 
napokban elterjedt híreket.

Az etióp kormány pedig azt a 
híresztelést cáfolja, hogy Etiópia és 
Olaszország között közvetlen tár
gyalások indultak meg.

Hitler.
Kétségtelen, hogy mai napjaink

nak. mondjuk óráinknak, de lehet, 
hogy korszakunknak is legneveze
tesebb alakja Hitler Adolf, a né
metek vezére, kancellárja, államfője.

Az angol király trónralépő rádió
szózatát bizonyos megértő, szeretet
teljes kíváncsisággal hallgatták és 
olvasták világszerte ; Hitler szózatát 
szorongó lélekkel, lélekzetet vissza
fojtva, valami döbbenetes fenségér
zettel fogadta, hallgatta és olvasta 
az egész világ.

Hitler beszéde a német nemzeti 
öntudatot sugározta ugyan magából, 
de amellett mélységesen emberi 
volt.

Az ember nyilatkozott meg be 
szédében levetkőzve minden fensé
ges külsőséget ; államfői pózt ; két
ezer év óta nem volt történelmi 
alak, aki az egyetemes embert any- 
nyira értékeltetni, kifejezni és rep
rezentálni tudta volna szinte biblikus 
mélységgel — mint ebbén a pilla
natban Hitler Adolf.

„Nem akarok katonai győzelme
ket ünnepelni, akkor vagyok bol
dog, ha más győzelmeket ünnepel
hetek. Mi borzalmas dolognak tart
juk a háborút. Ma egy harminc 
centiméteres gránát 300Ö márkába 
kerülne. Ha ehheí hozzáfétfzek még 
másfélezer márkát, felépíthetek be
lőle egy tiiúnkáslakásos háttal.

Ha egy millió gránátot halomoa 
rakok, ez még lávolftil sérti tiem lesz 
emlékmű,

De ha egy millió házat építik 
német munkások számáía, akkor 
ezzel emlékművet állítok magamna'k 
— tiiondja Hitler."

Ez rt gondolát képbe foglalva 
megfelel Veféscsagiti „Sipka ftofog-
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bán minden csendes,, világhírű képe 
eszmei, tartalmi mélységének ; ér
telmi jelentőségének.

Hitler a világtörténelem legna 
gyobb szabású békeajánlatát tette a 
világnak.

„Meghívjuk a világot: jöjjetek 
hozzánk, nézzetek meg bennünket 
és mondjátok meg mitől féltek."

„Nem mindig lesz Németország
ban államférfi, aki ilyen nehéz órá
ban 67 millió embert tud képviselni 
a világ elölt."

Hitler súlyos szavai ma a 
hajnali harangkongás tisztaságával 
áradnak szerte a világban. De ab
ban tévedt Hitler, hogy 67 millió 
német nevében beszélt; amiket mon
dott azok a ma emberének szivé
ből fakadt igazságok nemzetiségi 
vonatkozások nélkül.

Az apostolok nyelvének tisztasá
gával áradnak szét szerte a világba 
Hitler békeszózatának tiszta csen
gésű szavai. Fakadjon nyomában 
békesség a jó szándékú emberek
nek !

Dr.KL.

URÁNIA
Március
14-15-16-17-én

CAFE
MOSKVA

a címe a Magyar Filmiro
dában befejezett magyar 
filmdrámánknak.

Főszerepben :

Tőkés Anna 
Csortos Gyula 
Kiss Ferenc 
Vértes Lajos 
Tímár József 
Somogyi Husi 
Gárdonyi Lajos 
Juhász József

Kisérőfilmje :

,,CUCARACHA“

A Földesy-Szatmári hangversenyről.
A Nemzeti Szálló terme tnárc. 

12-én nagyon szép és értékes zenei 
eseménynek volt a színhelye. Föl
desy Arnold, a világmárkás gor
donkaművész, oly magas nívójú 
műsort mutatott be, amely méltó 
volt nagy művészetéhez. Már Beet
hoven A-dur szonátájával megnyer
te hallgatóságát, Locatelli régi olasz 
szonátájával pedig valósággal lázba 
ejtette. És sikere a műsor második 
felében előadott kisebb müvekkel; 
Kodály: szonáta, Popper: Fonódal, 
Granados: Spanyol tánc stb. csak 
fokozódott, végnélküli tapsokat vált
ván ki. Nem túlozunk, ha azt Írjuk,

30 millió pengőt fizettünk Romá
niának kukoricáért.

Az elmúlt év végéig statisztikai 
feljegyzések szerint több mint 30 
millió pengő értékű tengerit hoztunk 
be, főképen Romániából. Megdöb
bentő szám ! Megdöbbentő azért, 
mert olyan cikkért adtunk külföldre 
pénzt, amit az országban magában 
is termelhettünk volna. Nem telik 
sok mindenféle nyersanyagra, mert 
kukoricáért kellett kiadni.

Állandó volt, különösen régebben 
a panasz, hogy mezőgazdaságunk 
azért nem virágzik, mert túltermelés 
miatt a terményeket nem lehet el
adni és a tengeri egy részét mégis 
majdnem minden évben külföldről 
kell behoznunk. Behozunk olyan 
takarmányt is, különböző olajpogá
csákat, amelyek könnyen volnának 
kukoricával helyettesíthetők! Hát 
miért nem termelünk elegendő ten
gerit ? Miért lehet az, hogy mindjárt 
6 millió métermázsa tengerihiány 
mutatkozzék egy félév alatt? A 
szárazság egymagában ezt nem menti. 
Másutt van a hiba I
Tengeritermelésünk rendszere rossz. 

Megnemfelelö vetőmag, hiát yos mű
velés, felesleges töltögetés és föké- 

Masirevich Szilárd az 
uj londoni magyar 
követ átadta megbí
zólevelét Vili Edward 

angol királynak.
Vili. Edward király pénteken ün

nepélyes kihallgatáson fogadta Ma
sirevich Szilárdot, az uj londoni 
magyar követet, aki ez alkalommal 
bemutatta megbízólevelét. A szoká
sos formaságok után a király hosz- 
szabb beszélgetést folytatott Masi
revich követtel.

hogy Földesy ma áll kongeniális 
művészete csúcspontján, amellyel 
felejthetetlen szépségeket tárt fel.

Szatmári Tibor zongoraművész, 
pompás alkalmazkodó kísérőnek 
bizonyult és brilliáns technikával 
előadott szólószámaival is hozzájá- 
iult az est fényének emeléséhez, 
melynek gyönyörű befejezését Liszt: 
Funcernilles hatalmas tolmácsolásá
val nyújtotta.

Gyönyörű est volt, amely telt há
zat érdemelt volna meg. A Liszt Fe- 
renc-Kör mindenesetre ismét telje
sítette kötelességét tagjaival szem
ben.

' pen pedig a kapálások számával 
való takarékoskodás mellett a fő
hiba abban keresendő, hogy nem 
trágyázzuk megfelelően a tengerit. 
Pedig a tengeri nagytömegű testének 
felépítéséhez nagymenyiségü növényi 
táplálóanyagra van szüksége és hon
nan vegye azt a tengeri, ha kalászos 
után kizsarolt földbe kerül és ha 
csak immel ámmal trágyázzuk is
tállótrágyával, műtrágyával meg soha. 
Pedig a tengeri fészektrágyázása ma 
már megoldott kérdés, azzal olyan 
eredmény érhető el, aminek követ
keztében a tengerit termő terület 
megnövesztése nélkül is ellátható 

| volna összes kukorica szükségletünk, 
inségesebb években is.

Csak ennek a lehetősögnek fel 
nem ismerése, Pató Pálszerü gon- 
doskodnson múlik, hogy mezőgaz
dasági ország létünkre nálunknál 
alacsonyabb fokon álló agrárország
ból kell ily en nagyösszegü pénzért 
kukoricát behoznunk és mintegy 
adót fizetünk annak az országnak, 
amely Nagymagyarország területének 
nagyrészét bitorolja.

HÍREK.
- Meglátogatta a Mlsptn a 

vlroiháia és ai tllamrendérség 
Igyasztályalt. A közigazg.iási bi, 
lotlság ülése után dr. apatini Fern- 
bach Bálint főispán meglátogatta a 
váró.háza valamennyi ügyosztályát 
éa bivatalhelyiaégét. A főispán meg
ismerkedett a tisztviselői karral ás 
betekintést nyert ai egyes ügyosz
tályok munkakörébe. A városháza 
után a főispán az államrendőraég 
tisztikarát látogatta meg.

— * Flscher alapítvány Igaiga. 
lÚságl taglal. A város a Fischer 
3ámuel-féle alapítvány igaxgató.á- 
gába dr. Reiser Antall rendes, Vá- 
mos József közgyámot póttagul kül
dötte ki. A megbízatás 2 évre szól.

— Nyugdíjazott tisztviselő. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter a 
kir. tanfelügyelőséghez beosztott 
Farkas Ernő irodasegédtisztet több
rendbeli szabálytalansága miatt feb
ruár hó 14 én folyó évi március hó 
elsejei hatállyal nyugdíjazta

— A tanügy köréből. Solymár 
István józsefvárosi áll tanító, aki 
folyó évi január 17-től betegszabad
ságon volt működését február hó 
22-én újból megkezdte.

— A Szentistváni Olvasókör 
holnap, vasárnap este 7 órai kéz- 
dettel körhelyiségében a Ditelján- 
féle volt nagy vendéglőben március 
15 e emlékezetére lársasvacsorál 
rendez.

— Lobogózzék fel a házakat 
március 15 én. A hatóság felkéri 
a háztulajdonosokat, hogy március 
15 e alkalmával házaikat lobogóz
zák fel.

CORSO
Március hó 15-én,
Két hatalmas film egy 

műsorban.

Leg-

Afrika
A legizgalmasabb 
expediciós film

Kísérő film

Egy csók... 
és még 

valami...
Bübájós zenés vígjáték

Főszereplő:

Eggert Márta
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Itt az idő! 
Ültessen I

Elsőrangú gyümölcsfái, díszfát, dísz
cserjét, bokorrózsát, fenyőt, örökzöld 
cserjét, futónövényt stb szállít az 
állandó állami ellenőrzés alatt álló

Unghváry László 
Faiskola RT., Cegléd.

Budapesti iroda : IV., Veres Pálné- 
utca 8 Telefon: 883-31.
Képes árjegyzék ingyen.

V——i.....
— Honositisukat kérik a me

nekültek. Csíncsák Fülöp bácsal
mási születésű borbélymestert a 
szerbek kiutasították. Csíncsák Fü- 
löpnek a város exisztenciát akar te
remteni és a belügyminisztériumtól 
segélyt számára, hogy iparát tovább 
folytathassa és üzletet nyithasson, 
azzal a kikötéssel, hogy egy kiuta
sított menhelyi fiút üzletében kiké
pezni tartozik. — Kojov-Olta János 
újvidéki menekült ugyancsak bajai 
községi kötelékbe felvételét kéri. A 
honosítási kérelmekhez a város hoz
zájárult.

— Hol született Dankó Gábor 
a híres bajai cigányprímás. A 
bajai közönségből bizonyosan csak 
kevesen tudják, hogy Dankó Gábor 
a híres bajai cigányprímás, aki vé 
gigmuzsikálta úgyszólván az egész 
müveit nyugatot nem kis dicsőségére 
a magyar és részben a bajai név
nek, 1846 bán a Flórián utcának 
abban a házában pillantotta meg 
először a napvilágot, amely ma 
Teész Imre felsővárosi plébános tu
lajdonában a plébánia hivatal cél
jait szolgálja: A világhíres magyar 
cigánymuzsikus 1902 ben Délameri 
kában, Brazíliában hunyt el.

— A zárdaiskolák ünnepségei. 
A Miasszonyunk Iskolanővérek In
tézetében ma tartották meg a már
cius 15 emlékünnepségét. A zárda 
elemi iskolája délelőtt, a polgári 
leányiskola és a tanitónőképző dél
után folytatták le zárt keretek kö 
zött megrendezett ünnepségüket.

— Az Iparos tanonciskola ün
nepélye. A bajai iparos tanoncis 
kóla holnap délelőtt 10 órakor a 
belvárosi elemiben rendezi hazafias 
ünnepségéi.

— A fiú kereskedelmi hazafias 
ünnepsége. A bajai m. kir. állami 
négyévfolyamu Türr István fiú felső 
kereskedelmi iskola önképzőköre 
március 15 én hazafias ünnepséget 
rendez a következő műsorral. 1. 
Hiszekegy. (Karének.) 2. Petőfi: 
Nemzeti dal. Szavalja Gancsov Já
nos I. é. I. 3, Ünnepi beszéd. Irta 
és felolvassa Lőrincz Gábor IV. é. t.
4. Szalhmári I.: Mi nem feledhetünk. 
Szavalja Schmidt Károly IV. é. t.
5. Terey S.: Uj talpra magyar. 
Szavalja Balázsdi József II. é. t.
6. Himnusz. Közének.

— Két szobás konyhás lakás 
minden mellékhelyiséggel azonnal 
kiadó. Szeul Imre tér 4. szám (gim
názium mellett. Dr. Polgár rende
lőiénél.)

Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás, gyomorégés, csalánki
ütés, i osszulléf, fejfájás, idegizgal
mak, álmatlanság esetén a természe
tes ..Ferenc József * keserüviz meg 
szünteti az emésztési zavarokat, fer
tőtleníti a gyomrot és beleket, a 
vérkeringést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet Az egyetemi 
klinikákon végzett kisérlelek bizo 
nyitják, hogy alkohol isták a 
Ferenc József viz használata foly 
tán étvágyukat majdnem teljesen 
visszanyerik.

— Egyesületi közgyűlés. A Ba
jai Kereskedő Ifjak és Magántiszt
viselők Egylete f. hó 22 én, vasár
nap délelőtt 10 órakor, határozat
képtelenség esetén, f. hó 25 én szer
dán délután 3 órakor tartja rendes 
évi közgyűlését, Katona József utca 
3 sz. alatti helyiségeiben. Tárgyso
rozat a következő: 1. Elnöki jelen
tés. 2. Titkári jelentés. 3. Pénziá- 

i ros jelentése. 4. Gazda jelentése. 5. 
i Könyvtáros jelentése. 6 Ellenőrök 
jelentése. 7. Számvizsgálók jelentése. 
8. Esetleges indítványok. 9. Tisztu- 

; jítás.
■— A polgári fiú iskola szabad

ság Ünnepe. A városi polgári fiú
iskola ma délelőtt ünnepelte a ma
gyar szadság napját. Az ünnepség 
délelőtt fél 10 órakor kezdődött az 

' intézetben. Előtte a tanulóifjúság a 
tanári kar kíséretében a belvárosi 
plébánia templomban ünnepi isten
tiszteleten vett részt. Az iskolai ün
nepségen a márciusi nagy napról 
Nagy Ferenc tanár emlékezett.

— Béirenyheség és kínzó fő
fájások, a máj és az epeutak bán 
talmai, gyomor és bélhurut, arany
eres bajok és végbél megbetegedései 
esetén a természetes „Ferenc JÓZieff" 
keserüviz gyorsan és biztosan meg 
szünteti a hasiszervek pangását.

— Már Bugacon is készül a 
Muzeum. Mikor készül Baján I 
Bugacon, Kecskemét homokbucká
ján is készül már muzeum, igaz 
hogy csak Bugac állat és növény
világát mutatja be; nálunk azonban 
még mindig nem történt semmi a 
megyei és városi muzeum felállítása 
ügyében.

— Bérbeadott a város egy volt 
vitézi telket. A Mátéháza-pu«zta 
III. majorjából a város 24 hold volt 
vitézi telket adott ki Schoblocher 
Jánosnak és társainak. A bérlők 
holdankint 1 mázsa búzát és 2 
mázsa morzsolt tengerit fizetnek 
haszonbér fejében. A város kisgyü 
lése a bérbeadáshoz hozzájárult.

— Nem a lámpa ára lényeges, 
hanem a lámpa által fogyasztott 
értékes áram mennyisége. Minden 
lámpa vételárának sokszorosát fo
gyasztja áramban — gazdaságos és 
takarékosan tehát csak akkor vilá
gítunk. ha azt a lámpát választjuk, 
melynek áramfogyasztása a legcse
kélyebb, fénye viszont a legjobb. 
Ilyen lámpa Magyarországon a 
Tungsram Duplaspirállámpa.

— Éles lógyakorlatok. A kato
naság március 28-án a kékhegyi 
harcszerü lőtéren éles lövészetet tart. 
A lövészei kezdete 8 órakor, vége 
4 órakor. Lőirány Siikösd felé. A 
rendőrség figyelmeztet mindenkit, 
hogy a saját testi épsége megóvása 
érdekében is kerülje a fenti időben 
az említett területet.

SZŐLŐ , GYÜMÖLCS- ÉS KERT
GAZDASÁG.

Permetezószerek.
A korszerű gyümölcstermesztéssel 

csak abban az esetben tudunk lé
pést tartani, ha a növény életkörül
ményeinek minden tekintetben ele
get teszünk, azt a kártevőktől és 
kórokozóktól megóvjuk. Az éles 
verseny és az alacsony gyümölcs
árak arra késztetik a termelőket, 
hogy a munkákat mind leegyszerű
sítsék és a védekezést minél ol
csóbbá tegyék. Ezt célozzák a házi 
permetezőszerek is. Ilyen háziszer 
pl. a bordódé vagy meszesrézgálic- 
oldat. Ennek készítése már régóta 
átment a köztudatba s a gyárak 
állal forgalomba hozott gombaölő
szerek mint amilyen pl. a bordofix 
stb. tökéletesen pótolja és helyette
síti és annál lényegesen olcsóbb. A 
bordoilé a gombakárlevőknek 100 
százalékig biztos ellenszere. Újabb 
vizsgálatok azonban kideritették, 

] hogy a régi készítési módja mellett, 
— amikor a mésztejet öntötték a 
rézgálic oldathoz a gombaölő hatása 
lényegesen kisebb volt és gyorsab
ban is ülepedett, mintha a keverést 
fordítva végeztük volna.

A szer elkészítésével külön nem 
foglalkozom, hisz annak készítésé
vel mindenki tisztában van. Elké
szítésénél az a fontos, hogy töké
letesen ki legyen közömbösítve, 
vagyis elegendő meszel adjunk hozzá. 
Ennek ellenőrzésére szolgál a piros 
lakmuszpapír, mely megkékül abban 
az esetben, ha elegendő a mész az 
oldatban. Ha színváltozás nem állana 
be, akkor még meszel kell tennünk 
a folyadékhoz.

Kajszibarack fajták.
Vidékünkön legjobban diszlő kaj

szibarack fájták, mint azt már egy- 
régebbi cikkünkben ismertettük: 
a Magyar legjob ■, kései rózsaba
rack, Nagyszombati kajszi.

Magyar legjobb az alföld isme
retlen helyéről származó, erősen fej
lődő, korán és bőventermő, hideg
nek ellentálló fajta. A gyümölcse 
nagy narancsvörös, pirossal bespric
celt. Szállítást jól bírja, hazai és 
külföldi piacokon keresett. Érési 
ideje julius első harmadában van.

A kései rózsabarack augusztus
ban érik, nagy sölélvörös színű. A 
szállítást jól birja és külföldön ke
resett gyümölcs. Kevésbbé elterjedt 
a nagyszombati kajszi. Dunántúlról 
származik. Igen nagy halvány na
rancsszínű, piros belehelés nélkül, 
főképen házifogyasztásra alkalmas, 
mert busa puha.

Van erre 
szükség?

Fogfájós gyakran elhanyagoló; 
következménye.Tisztítsa fogait 
rendszeresen Kalodont-fog- 
krémmel. A Kálód ont enyhe
habja és finom tisztítóanyaga 
a fogzománcot hófehérré teszi. 
Hazánkbcn egyedül a Ka lö
dön t tartalmaz fogkő ellen

— A bajai fogházak februári 
forgalma. A bajai ügyészség feb
ruári forgalma a közepesnél mozgott. 
Letartóztattak összesen 123 egyént. 
Fegyházra ítéltek kettő, börtönre 
kilenc, elzárásra nyolc, előzetes le
tartóztatásra négy, vizsgálati fogságra 
kettő egyént. Őrizetben van egy fi
atalkorú, Fellebbezés alatt állott két 
ügy-
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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
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290.

2 éves 
vágású

h szársz
Házhoz szállítva száraz

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tűigy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gőmbfát 
lágy

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

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
mire. 9-töi márt. 16-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnel vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet, 

koktzbrikettet. tatai tzalontzenet, 
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.
(JANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

I Rádió-ét villanyszerelést!
| legolcsóbban, legpontosabban csak j)

I KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél j 
eszközölhet. y

í A Corso mozi meliett. Öl
J Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.

|| Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. ^ 

Nyomatott Bakanek én Goldbertfer könyvnyomdájában Baja.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautósnál. 
Telefon 379. — Baja, Kigyé-utca 18. szánt.

Bakanek e< Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


