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A javyló 
gazdasági heiiízet.

A gazdasági helyzet általá
nos javulásának sok jelével 
találkozunk. Ezek közölt leg
kézzelfoghatóbb az ingatlan
árak, főként a földek árának 
20- 50 százalékos javulása.

A nagy pénzintézetek évvégi 
eredmény-jelentéseikben szinte 
hivalkodnak a betétek emel
kedésével. De tudunk Bács
kában 2—3000 lakosságú köz
ségeket, amelyekben száz-két
százezer pengős betétek fek
szenek szinte kamatozatlanul, 
mert a gazdáknak van pénzük, 
nem szorulnak kölcsönre. Nem 
gazdáknak pedig nem szívesen 
adjak ki a pénzeket.

Jellemző tünet a részletügy- 
lelek újbóli felvirágzása. Alig , 
lehet a részletügynököket meg
győzni, hogy a helyzet általá
nos javulása, nem jelenti min
den egyes ember helyzetének 
olyan javulását, hogy már be
lemehet a kellemetlen emlékű 
részletügyletekbe.

Minden esetre a hitel és 
bizalom helyreállásának a jele 
a részletügyletek erőltetése. 
Talán legfeltűnőbb, hogy a 
textilnemüekben is jelentkez
nek már részletügyleti ajánla
tok.

Természetes viszont, hogy 
a megrendelők minden igye
kezetüket adóhátralékaik tör
lesztésére fordítják s megren
delésektől tartózkodnak.

Kétségtelen, hogy az adózó 
hatóságoknak épen az adófi
zetési képesség növelése érde
kében kívánatos volna, hogy 
az eddigi tapasztalatok alapján 
hosszabb határidős, kisebb 
részletü törlesztésekre helyez
kednének különösen kisiparo
soknál és szabad pályán lé
vőknél, mert a gazdatörvények 
eddig főként a gazdák hely
zetét javították meg s a többi 
foglalkozási ágakra való kiha
tásuk csak ezután fog jelenté
keny mértékben emelkedni.

A kisiparosság és szabad
foglalkozású egyének szem
pontjainak fokozottabb mér
tekben való figyelembevétele 
nemcsak egyéni, de kincstári 
érdek is.

Gróf Teleki János országgyűlési képviselő 
Nagybaracskán és Garán.

Gróf Teleki János országyülési 
képviselő március 14 én este részt 
vett a nagybaracskai NÉP szervezet 
nagy választmányi ülésén.

Pintér János elnök üdvözlő be 
széde után Vanka László vezető
titkár emlékezett meg a március 15- 
iki ünnepélynek jelentőségéről po
litikai, társadalmi és történelmi 
szempont', ói méltatva az 1848 as 
idők jelentőségét.

Gróf Teleki János az évforduló 
jelentőségéről való rövid visszaem
lékezés után az aktuális kül és 
belpolitikai kérdésekről tartott kosz 
szabb beszédet különösen kiemel 
vén az. osztrák miniszterelnök bu
dapesti és Gömbös Gyula minisz
terelnök küszöbön álló római lato 
gatásának jelentőségét.

Dr. Knézy Lehel várm közp. 
párttitkár felszólalása után a jelent
kező választók panaszát hallgatta 
meg gróf Teleki .János.

Március 15 én reggel kilenc órára 
Garára érkezett gróf Teleki János 
orsz képviselő ; az ünnepi misét 
meghallgatta, majd utána látogatá
sokat lett a község polgárainál.

Gegner Ádá m malomtulajdonos 
látta dékbédre vendégül. Onnan a 
népiskolai március 15 iki ünnepélyre

Az angol kormány továbbra is el van tökéivé 
arra, hogy folytatja a közvetítési kísérle
teket Franciaország és Németország között

A francia sajtó hétfőn este meg 
lehetősen kedvezőtlennek Ítélte a 
londoni helyzetet és a lapok utal
nak a francia és angol szempontok 
között tátongó ellentétekre. Az int 
ransingeant londoni tudósítója meg
jegyzi, hogy a francia és angol fel 
fogás között még mindig száz mér 
földes ür tátong.

Valamennyi lap egyöntetű véle
ménye szerint az angol kormány 
továbbra is el van tökélve arra,

Megtört az abesszine'í ellenálló ereje.
Abesiziníában olyan najly a két- 

séjbet-séz, amilyen a háború kitö
rése óta mé|( nem volt. Mindinkább 
megerősödik az a meggyőződés, 
hoijy az abesszin badsergek ellen 

ment; majd az ipirtestülelet kereste 
fel, ahol az egybegyüll iparosok 
elén Wirlh Adóm ipartestületi elnök 
üdvözölte s köszönte meg megjele
nését.

Gróf Teleki János orsz. képviselő 
válaszában hangsúlyozta, hogy mint 
a Matheosz vezetője maga is ipa- 
ro sághoz tartozónak érzi magát. 
Mindig a kisipari sokéri harcolt és 
ellene van a nagyipar kisiparosokat 
elnyomó túltengő gazdasági befo
lyásának.

Hangsúlyozta, hogy az állam jó 
léte és boldogulása nem a nagy
iparra, hanem a kisemberek, a kis 
iparosok boldogulására van alapítva. 
Kérte a jelenlevőket, hogy tájékoz 
lássák a helyi kisipari problémákról.

A felszólalásokra adott válasza 
bán az ipari novella vonatkozó ren 
delkezéseire mutatott rá gróf Teleki 
János orsz. képviselő.

Dr. Knézy Lehel várm. központi 
páriilkár az. iparteslületek jelentő 
ségére mulatott tá felszólalásában.

Az iparlestület igen lelkesen és 
melegen ünnepelte gróf Teleki Já
nos orsz. képviselőt, aki az ipartes
tületi ülés után még néhány látoga
tást felt a közelben lakó párthi 
veinél.

leket Franciaország és Németország 
közöd, sőt a Paris Midi úgy tudja, 
hogy Edén már felvette a diplomá
ciai érintkezést Berlinnel.

Anglia — a Paris Midi szerint — 
semmi körülmények közölt sem 
akarja a francia együttműködést 
feladni, de nem akarja megszakí
tani Németországgal sem az érint 
kezest, viszont a francia kormány 
al pjában veve szintén nem akar 
felégetni minden hidat és nem fogja 
otthagyni a londoni konferenciái 

álló ereje végképpen megtört. Ma
kacsul tartja magát az a hir, hogy 
az abesszin haderő, mint szervezet, 
voltaképpen már megsemmisült, 
vagy csak igen laza kötelékek

. tartják össze.
Azt is beszélik, hogy az olaszok 

I állandó bombázása, amelynek célja 
a negus hollétének megállapítása 
volt, irtózatos hatást tett és hogy a 
veszteségig js> rom hason iil hatatlanul 
súlyosabb, mint amilyent hivatalo
san bevallanak.

Az olasz csapatok folytatják elő
nyomulásukat, Nogarra felé. A csa
patokat útjukban nem akadályozza 
sem a rendkívül nehéz terep, sem 
pedig a nehezen elviselhető éghajlat.

Oktalan 
pusztitás&k.

Lesújtó oktalanságról beszélnek 
j azok a sajnálatos dolgok, melyek 

minő sűrűbben és sűrűbben fordul 
nak elő a város külső kör'eleiben, 
de még a belterületén is.

A városi hatóság a közcélnak 
megfelelően igyekszik, ahol csak 

i szükséges, az utak 'ps úttestek mellé 
; hasznos lombfákat ültetni. Ezt a 
i hasznos munkát szükségtelen bő

vebben kifejtenünk, de mindamellett 
! ki kell emelnünk azt, milyen fontos 
I ez. a közegészséget illetően is. Ami

kor a város a kiültetéseket elvégez
teti, akkor jönnek az ismeretlen 
lettesek és kilördeléssel tizedelik, 
de sokszor meg is felezik a fiatal 
fácskákat. Páratlan ostobaság, nagy
fokú gonoszság és meg kirívóbb 
jeiketlenség kell az ilyen szégyen
letes dologhoz, kitörni fácskákat 
akkor, amikor azok még nagy ápo
lásra szorulnának. Az ilyen eliu- 

I gaszkodott virtusra csak a meggon- 
1 dolatlanság, az önmagái fékezni nem 

tudó nyers erőszak fsa legsötétebb) 
ostobaság képes. Sok esetben a 
borközi állapot is elősegíti ezt a 
dolgot, no meg a bosszú, amikor 
éppen hatósági közegek házai előtt 
űzik a visszaélést a facsemeték ha
ramiái

Az ilyen cselekmények szigorú 
megtorlásáról szó sem lehet, mert 
ezek az ismeretlen hősök nagyon is 

! vigyáznak arra, hogy ismeretlenek 
maradjanak. A hasznos fák védel
mének oktatását ott kellene kéz 
deni a családi kőiben, folytatni igen 
nagy súllyal az iskolákban. Valaho
gyan bele kellene nevelni a serdülő 
ifjúságot annak tudatába, hogy 
lombfa nélkül még az élet is sivá- 

! rabb és hogy a fácskók megcsonki- 
j lása a legrutabb visszaélés a lehe-
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tétlennel szemben. Persze, hogy az 
• fa kellően tudná magát védeni, 
ha oda koppinlhatna a támadó kör
mére, vagy a fenekére, ez bizonyára 
lehűtené a tördelő haramiák vir- 
tusságát. Hiszen énélkül is rendkí
vül sok visszaélést kell elszenved
niük az utcák és utszélek fáinak, 
amíg igazi hasznosságukat kifejthe
tik. Az éretlen gyermekhad, sok 
esetben felnőttek is, az utca fájá
nak törzsén próbálja ki bicskájának 
az élét, ha pedig balta -<an a ke
zükben, meg nem állják, hogy a 
fába bele ne csapjanak. Mennyit 
•zenved még ezentúl az utca fája, 
vigyázatlan kocsisok neki hajtanak, 
talicskát, tragacsot neki tóinak, úgy 
hogy utón útfélen láthatók a fák 
sebhelyei. Ahol pedig kecskék is 
szabadon csatangolnak ott egyene
sen lehetetlen fiatal akácfák neve 
lése, mert ez az élhetetlen rágcsáló 
kegyetlenül lebŐrözi azokat.

Egyéb hatásosabb eszköz hiján 
csak kérő szóval fordulhatunk a 
facsemeték pusztítóihoz, hogy ré 
szesitsék kíméletben az utcák és 
utak fáit. Hiszen egy ép és szép 
zöldelő fa látásán felvidul a szem, 
felemelkedik a lélek, közelebb érzi 
magát a nagy Teremlőhöz. Aki fe- 
lülmulha lián böicseséggei alkotta 
meg a legpasányabb teremtményeit 
is. Hisszük, aki ezt felismeri, az 
oknélkül sohasem fog egyetlen fács- 
kát sem megsérteni, vagy kitörni.

K. V.

Nagy lelkesedéssel ünnepel
ték Hercegszántón március 

tizenötödikét.
A lómai katolikus iskola szom

baton tartotta hazafias ünnepélyét. 
Nemzeti imádságunk nyitotta meg 
az ünnepélyt, mely után az első 
Osztályosoktól kezdve a VI. osztá
lyosokig a tanulók egész tömege 
vonult fel a színpadra. A lányok 
legnagyobbrészt magyar ruhába’vol- 
tak öltözve. A kisebbek az ártat
lanok kedvességével, a nagyobbak 
Szépen hangsúlyozott szavalatukká! 
vívták ki a sok tapsot. Az V—VI. 
Osztály énekesei több hazafias éne
ket énekeltek. Nagy Zímbó Ferenc 
adm. lelkes, hazafias beszédben bűz 

ditotta a tanulóifjúságot a gyakor 
lati hazaíiusságra, kiemelve, hogy a 
kötelességteljesités, a hazáért való 
tökéletesebb munka a hazafiasság 
kezdete. Az iskolás gyermekek csa
kis ezíel tudják még most szolgálni 
hazájukat. A himnusz hangjaival ért 
véget az ünnepség.

A görög keleti iskola vasárnap 
d. e. II órakor tartottá meg haza
fias ünnepségét. A községi elöljáró 
ság, csendörség és egyéb közületek 
előtt. Az ünnepélyt Tomics Lőrinc

Női holttestet fogtak ki a bajai 
Dunából.

A rendőrség és a csendörség erélyesen nyomoz a rejtélyes 
vízi hulla ügyében.

A fürdőszezon még elég 
messze van, de már ember
életet követelt a Duna.

A baja-bátaszéki közúti híd 
őre jelentette a rendőrségen, 
hogy a Holt-Duna, illetve a 
Rezéti-Dunaágban egy emberi 
holttestet vetett fel a viz. Ki
emelték az úszó hullát s a 
hatósági vizsgálat megállapí
totta, hogy a halott 60—70 
év körüli nő, A hulla mintegy 
két hete lehetett a vízben, de 
semmiféle külső sérülés nyo
mait, melyből bűntényre kö
vetkeztethettek volna, nem 
észleltek rajta.

A 160 centi magas, széles
arcú, fitos orrú, ősz hajú nő

Interjú Kishonti Józseffel a bajai 
énekművésszel.

Közös műsoron Németh Máriával, Lauri Volpivel, 
Teiko Kivával és Giglivel.

Mindig több és több szó hangzik 
a bajai származású énekművész : 
Kishonti József szerepléseiről. A 
nagy jövőjű fiatal bajai művész a 
Baja-Bácskának adott interjúban 
igen színes és gazdag művészeti 
programról Rzámol be.

A közeli időkben igen elfoglalnak 
újabb szerepeim és vendégfeílépé- 
teim. Mostantól kezdve március 26- 
ig, vagyis 17, 18, 19, 24, 25 és 26. 
napjain az „Erdélyi" magyar szín

g kel. lelkész nyitotta meg magyar 
és szerb beszéddel. A himnusz el- 
éneklése után a kis óvodásoktól 
kezdve minden osztálybéli tanuló 
közül több szavalt magyar és szerb 
nyelven váltakozva. „A magyar ima" 
éneklésével fejezték be az ünne
pélyt, melyről a sokaság azzal a 
nyugodt érzéssel távozott, hogy 
Csupity Brantsiláva tanítónő kezei
ben a gyermekek alapos hazafias 
nevelésben részesülnek.

szeremlei magyar népviselet
ben volt. Vizbefulásakor elöl- 
gombolós, kékes csikós paraszt 
mellényt, fekete kötött szvet- 
tert, fekete szoknyát, hasonló 
színű karton kötényt sötétkék 
fejkendöt, csikós fehér vászon
inget ugyanilyen alsószoknyát 
viselt. Semmiféle olyan írást, 
melyből személyazonosságára 
következtethettek volna, nem 
találtak nála.

A bajai rendőrség a csend
őrséggel karöltve nyomoz a 
holttest közelebbi adatai után, 
mert valószínűnek látszik a 
feltevés, hogy a halott nő a 
közelkörnyékből való lehetett.

házban a „Piros bugyelláris"-ban 
játszom.
Március 21-én a „Tosca"-ban Né
meth Máriával és a világhírű olasz 
tenoristával Lauri Volpiral egyszer
re vendégszerepelek a Várori Szín
házban ; 'szerepemet olaszul éne
kelem.

Március 22-én a Rádió műsorán 
énekelek; 27 én a Nemzeti Színház
ban a „Liliomfi" premierjén szere
pelek.

A tavasz folyamán minden estéin 
lekötött. Ez idő alatt a Városi Szín
házban játszom.

Április 30 án délben az Ákom 
kvintettel szerepelek a Rádióban és 
én énekelem a szólókat. 31-én a 
Városi Operában a Pillangó kis
asszonyban egyszerre énekelek 
Teiko Kivavel a híres japán éne
kesnővel.

Április 3 án este ismét a Rádió
ban énekelek. Egy órás ,,Magyar 
nóta" műsorom lesz cigányzeneki- 
sérettel. Németh Ignác, a bajai kar
nagy újabb népdal egyvelegét fo
gom bemutatni.

A közeljövőben ugyancsak a Vá
rosi Szinházban Giglivel Grace Mo- 
ortval és Erna Saackal énekelek.

Régebb idő óta tárgyalunk Szilágyi 
Györggyel a bajái mozi tulajdono
sával egy áprilisi bajai vendégest 
ügyében.

Március 15-ike 
Garán.

Gara községe lobogódiszt öltött 
az 1848 iki március 15 ének évfor
dulója alkalmából. Aránylag sokkal 
több lobogót lengetett a szél mint 
Baja városában. Egész sereg falu
széli kis nádas házat láttunk kisebb 
nagyobb zászlót a házakon vagy 
legalább is nemzeti szinü szaílagot 
az ablakokban

Tresz Márton plébános ünnepi 
I misét celebrált az évforduló alkal- 

1 mából, melyen részt veit gróf Te- 
I leki János országgyűlési képviselő, 
' Sxalay Tibor központi h. főbíró, 

Dr. Jelich Mihály, dr. Knézy Le
hel ügyvédek, a tisztikar, az előljá 
róság, a helybeli intelligencia, az 
iskolák és a polgárság nagy szám 
bán valamint a helybeli vámőrség

Tresz Márton plébános az oltár
nál mondott mélyen szántó, izzó 
magyar hazafias beszédet, melyben 
a magyar hazához való hűségre és 
vallásos életre buzdította a hallga
tóságot.

A helybeli ifjúság a tornaterem
ben rendezte a maga március 15 iki 
ünnepélyét. Levett kalappal hajiunk 

i meg az előtt a hazafias szellem előtt, 
mely a garál március 15 iki ünne- 

| pélyen megnyilatkozott. Az ottani

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Éksiert érát ajándéknak._________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
KerOlje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járd érájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Paetosan Járó férfi és rAI karórák 2 óul Jólóllóssal mór 6 van|«tál.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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lanteítületelc vezetői Mária Krizóst- 
4otn és Máiia Julietta kedven nő
vérek, Schaál Ferenc, Lajtai Nán
dor községi tanítók, Priszlinger köz
ségi kántor, vitéz Mészáros Mátyás 
levente oktató örlállói és munkásai 
a magyar nemzeti gondolatnak.

Hazafias versek, a megszállt terü
letek magyarságának szenvedéseit 
feltüntető színdarabok következtek 
egymás után sorfa.

A szereplő leányok mind magyar 
rühában voltak ; az elszakított ré
szeket szimbolizáló fiúcskák is ma
gyar ruhát viseltek.

Iskolás leáhyok, fiuk, leventék 
meglepő tisztasággal és helyes ma
gyar hangsúllyal beszéltek, szavaltak 
és énekeltek magyarul.

A hazafias ünnepélyen részt vett 
gróf Teleki János országgyűlési kép
viselő is.

Az ünnepély végén Tresz Már
ton plébános intézett buzdító be 
szédet az ifjúsághoz és megköszönte 
gróf Teleki Jánoé orsz. gyűl, kép
viselőnek, hogy az ünnepélyén részt 
vett.

Budapesti nagyvállalat keres Baja 
és környékére, magánfelek látoga
tásában és akvizicióban jártas in*  
itelllgens helyi körzet-megbízottat 
íix, napidij és vasúti jegy szolgál
tatásával. Csakis képzett, jómegje- 
lenésü, nős urak nyújtsák be rész
letes ajánlatukat ,,Pozíció" jeligére 
a lap kiadóhivatalába.

URANIA
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 Nusi 
Gárdonyi Lajos 
Juhász József

Kisérőfilmje:

„CUCARACHA"

Baján lesz a mező
gazdasági bizottsá

gok gyűlése.
Baja és Bácsmegye gazda

sági életében fontos jelentősé
gű lesz az a megmozdulás 
melyre a három mezőgazdasági 
bizottság készül.

Április 18-án délelőtt 9 óra
kor a városházán tartja együt
tes gyűlését a bajai, a bajai- 
jásási és a bácsbodrogvárme- 
gyei mezőgazdasági bizottság. 
Az időszerű mezőgazdasági 
problémák tárgyalására hívták 
egybe a három bizottságot.

HÍREK.
— Akiknek kiadó lakásuk van 

(akár bútorozott, akár nem) jelent
sék azt be március hó végéig dél
előtt 9 és il óra között a városi 
idegenforgalmi hivatalban (városháza 
emelet 4.) mert már többen jelent
keztek vidékiek megfelelő lakásért. 
8 —10 lakásra már május elsején 
valószínűleg szükség lesz.

-- Megkívánták a csirkehúst. 
Áz elmúlt éjszaka Jókai Antal Szent 
István király ut 4 számú házának 
gazdasági udvarában tolvajok jártak 
és megdézsmállák a baromfiállo
mányt. A csirketolvajok négy tyú
kot és egy kakast vittek el.

CORSO
«e=sr «e=ac >=a»

Március 22-én,
Csak erős idegzetüekhek!

szfinksz
Rendkívül erős b,ünűgyi 
történet 10 felvonásban

Főszerepben :

Lionel Attwill
Kisérő filmje:

Lányok a 
gyönyör

hajón
Ragyogó kiállítású ope 
rett 10 felvonásban.

— Nőgyszőtnyolcvan halál gyer
meket oltottak be himlő ellen. 
Az elmúlt hónapban a óárosi tiszti 
főorvosi hivatal összesen 480 gyér- I 
mekel részesített himlő elleni védő- , 
oltásban. A difléria elleni kőtelező 
védőoltások igen jó eredményt mu- ' 

j latnak, a dillériás megbetegedések 
! száma jóval alatta van a néhány év 

előttinek. A legutóbbi évben tapasz- I 
tolt 48 megbetegedési eset egészen j 
enyhe lefolyású volt és jobbára azok ' 

I közölt fordult elő, akik előzőleg vé- 
| dőoltásban nem részesültek.

— Kukoricatolvajok. Alföldy Já- 
i nos gabonakereskedő jelentette a 
; rendőrségen, hogy a tulajoonában 

levő Török utca 13 számú tengeri
szint feltörték és éllopták három 
mázsa morzsolt tengerijét.

— Zsebóratolvajlás. Viszmeg 
Márton uj postaalliszt Kenderesi-u. 
24. számú lakásából elloptak egy 
double zsebórát.
- Ellopták a mosdóját. Gold- 

berger Simon rőföskereskedőnek az 
Árpád utca 28. számú ház nyitott 
folyosóján hagyott kékzománcu mos
dófelszerelését ellopták.

•— Magas vérnyomás és vérke
ringési zavaroknál reggel éhgyo- 
mórra egy kis pohár természetes 
„Ferenc József**  keserüviz nagyon 
jót (esz, mert a beleket minden meg
erőltetés nélkül csakhamar kiüríti, 
dz anyagcserét biztosan felfrissíti 
és igen kellemes közérzetet teremt.

SZÍNHÁZ.
A Békéscsabai Városi Színház 

Baján.
E hó 24-én kezdi meg Károlyi 

János, a békéscsabai „Városi Szín
ház" jónevű Igazgatója, saját zene
karral bíró operett és drámai lársu 
latávaí, a Központi Színházban, a 
Bécsi Tavasz c. operett Újdonság 
bemu atásával, sziniévadját. A lár- 

i sulal műsorán kizárólag itt még nem 
játszott prózai és zenés művek sz.e 

. repelnek. Kürthy Kálmán a társulat 
főtitkára már városunkba érkezett 
és rövidesen megkezdi a bérletgyűj 
tést.

BAJA-BÁCSKAI 
K'űZMÜ VELŰDÉSI 

EGYESÜLET HÍREI:
A „FAUST**  Lehotai Árpád és 

Szabó Margit a Nemzeti Színház 
művészeinek vendégszereplésével 
április hó 18-áfl d. u 4 és este 8 
órái kezdettel kerül sünre a Bnja- 

| Bácskai Közművelődési Egyesület 
előadásában, Szeritiványi Béla ren 
dezésében. Jegyek az egyesület he
lyiségében már most élőjegyezhelők. 
Az előadást azért kellett élhalas/- 
tani, mert április hó 10 ikéig Káro
lyi operetté társulata játszik Baján.

Közgyűlés. A Baja Bácskai Köz
művelődési Egyeátííet f. hó 22-én 
d. e. 11 órai kezdettel tartja rendes 
évi közgyűlését a Központi nagytér 
mében a már közölt tárgysorozattal.

bán a kezdődő influenza
jelei. Ilyenkor hívjon orvost 
és addig is vegyen be 1—2 

ASPIRIN
Z'px TABLETTÁT
[bAYEr] Minden tabletlón lóiható a „Bayer* kereszt. 
X. q J mint a megbízhotósóg jele.

Gyógyszertárakban kapható

Tekintettel arra, hogy e közgyűlé
sen alakul meg a muzeum és könyv
tár szakosztály, a vezetőség felkéri 
mindazokat, akiket a bajéi muzeum 
vagy könyvtár kérdés érdekel a 
közgyűlésen megjelenni szívesked
jenek. Határozatképtelenség esetén 
a közgyűlést 29 én ugyancsak a 
központi nagytermében d. e. 11 
órai kezdettel tartjuk meg, amikor 
a közgyűlés a megjelentek száma
rányára való tekintet nélkül a köz
gyűlés határozatképes lesz.

Bajai Képző és Iparmű
vészek állandó Kiállításé.

A Baja-Bácskai Közművelődési 
Egyesül. ( Saját helyiségében (Zichy 
Bódog ler 6) április hó 1 étől kez
dődően a bajai képző és iparművé
szek munkáiból állandó kiállítást 
rendez, mely naponta d. e. 10-től 
1 ig és d u. 4 tői este 7-ig a kö
zönség rendelkezésére áll.

Laptülajdouos:
Oi, KHEZY LE H ÉL.

Vesselényi és Rózsa-utca 
sarok ház 32 éve fennálló 

korcsma és szatócs 
űziet 

szabadkézből eladó.

Uxletáthelyeiés I
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-töl a 
városi székházba, a volt 
B'utnberger fele helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rő főnké retkedé.
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í Tíz évi házbér összege
? egy családi ház értéhe!

Mindenkinek lehet saját háza!
g Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,

tatarozásoknál is.
m Feltételek, tervek, költségvetések díjtalanul!
éj Kertvárosi építési vállat

ÍSchwarcz Dezső, építési vállalkozó 
HÜíA. Budapesti-u>, Eternit udvar Telefon 290.

3 «£==: «=í 3=3

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
ssa

Máté Lajos
férfi siafeéRsl 

(SuuovicaparO.

éves sxiírkosssyér 
fűz hasáb
akác „ 
szil .. 
kőris „ 
és gömb 
vegyes apritött 
kemény tűzifa

E5

1 y?

h száraz

TV

Telefon : 
városi iroda 42.

Saját termelésű timfa:
akác hasábfát 
kőris
töígy

> szil „ 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbiéi 
iágy

.. aprított akácfa 3’50
Házhoz s. allsfta szaraz a5Jri!e?1 tö|gy és SZi|fa 3-20 

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

Wlesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

2 éws 
kásást!

Ijjeíi 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 1$ tőimére. 23 ;®
Dr. MAKI?ftV LÁSZLÓ

GTRRMATí EMU
gyógyszertara

OOOOGi

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

sajtolt ho^sz, tojás szén, 
dió szén;

HÉOTKS részvénytársaság MAI Fl-ÓKJM
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet.

kolmbrikeítet tatai szeisnue^et, 
budapesti eisSrendü gázkokszot

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

GRÜKHÜÍés TÁRSA BAJA.
Telefon 160. Csukott

Ha utazni alrar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
VMISIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

—-- •• ----— ■*- ----- ----------------------------

í iádió-éi villany szerelést q 
legolcsóbban, legpontosabban csak fl 

í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél I 
eszközölhet.

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

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

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lakj? bé?«üt©SRél. 

Telefon 375. — Baja. KigyO-utca 18. szám.

Bakanek e< Goldberger
könyvnyomdája

Sasa, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakon ek bt Goldbe.rtfer könyvnyomdáiéban Baia.


