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ÉLÚFIZETÍSI ARAK :

Az ellenzék
A telepítéstől és más birtokpoli

tikái kérdésekről szóló törvényja
vaslat vitája a bizottsági tárgyalások 
befejezése után a képviselőház plé
numa előtt is megindult. Egy ellen
zéki felszólalás hangzott csupán el 
a/, általános vita első napján, de ez 
a beszéd — márcsak a szónok 
egyéniségénél fogva is — joggal te
kinthető nem csupán csak előszó
nak, hanem egyúttal tartalomjegy
zéknek is. Az összes ellenzéki fel
szólalások bizonyára ugyanabban a 
gondolatkörben fognak maradni.

Reméljük is, hogy ez igy lesz és 
akkor a vita a tárgyilagosság jegyé
ben fog lefolyni, lehetőleg politika
mentesen. Minél inkább várjuk és 
reméljük azonban ezt a teljesen tár
gyilagos légkört, annál inkább jo
gunk van azt mondani, hogy az első 
ellenzéki felszólalás szorosan meg
vonta azokat a [kereteket, amelye
ken túl a többi sem léphet.

Nem a részből az egészre való 
alaptalan következtetés eredménye
ként állapíthatjuk ilyen körülmények 
között azt, hogy az ellenzék ennél 
vitánál válaszúira került: vagy po
litikamentes marad és akkor adva 
van a vita kerete, vagy nem marad 
politikamentes és akkor kevéssé fog 
megfelelni hivatásának — annak, 
hogy — ha lehet — szakszerű me
liorációkkal tegye értékesebbé a 
készülő törvényt. Másik, már most 
megállapítható tény, hogy a kormány 
nemzeti birtokpolitikájának kritiku 
sai nem könnyű helyzetben vannak.

Bármely oldaláról tekintsük is ezt 
a törvényjavaslatot és bármilyen 
lett légyen is elképzelésünk arról a 
törvényről, amely a birtokpolitikát 
kodifikálja, az tagadhatatlan — el
ismeri az ellenzék is — hogy igen 
alapos, igen reális törvényelőkészítő 
munka eredménye. Részletkérdések 
és alapelv annyira összefüggenek és 
annyira elválaszthatatlanok, mini a 
gyökér a törzstől; — bármelyiket 
bánijuk meg, az egész fát tesszük 
beteggé!

Lényegében csak kétféle ellenve
tés képzelhető el a javaslat ellen; 
az egyik az, hogy sok az, amit 
végrehajtani akar, a másik pedig 
ennek ellentéte, az, hogy keveset 
ad. Ámde tnoodhalja e, hogy a ja
vaslat több a kelleténél, az az ellen 
zék, amely mindig radikálisabb akar 

a válaszúton,
lenni a kormánynál, amely kortes- 
biszédei során ui falvak százait, 
sőt ezreit Ígérte és sürgette? És 
mondhatja-e a javaslatot ugyancsak 
az az ellenzék kevésnek, amely 
állandóan takarékosságot hirdet és 
állandóan azt követeli a kormánytól, 
hogy az alkotások és reformok te 
rén szigorúan számoljon az ország 
megfogyatkozott anyagi eszközeivel?!

Valóban nem könnyű ezt a tör 
vényjavaslatot kritizálni ! Hiszen azt 
mindenki elismeri, helyesli és kí
vánja, hogy minél több önálló kis- 
birtok és pedig életképes kbbirtok 
létesüljön az országban. A javaslat 
alapcélkitűzése tehát valóban az 
egyetemes nemzet kívánságának fe
lel meg. A radikális ellenzék talán 
messzebb szeretné kiterjesztve látni 
a kisajátitási jogot, de ha reális ala
pokon marad, azonnal belettíkfteák 
a legnagyobb akadályba : a pénz
ügyi lehetetlenségbe. A konzervatív 
oldal viszont hiába tesz elvi dekla
rációt a magántulajdon mellett, mert 
ezt egyrészt a javaslat nem sérti, 
másrészt az. átengedésre kötelezést 
a legszüke'c b keretek közé szorítja, 
végül pedig harmadik ellenérvként 
szemben áll ezekkel az elvi tiltako 
zásokkal az, hogy nincs olyan kon
zervatív állam, amely birtokpolitikai 
célokból, tehát közérdekből ne lett 
volna kénytelen szükség esetén az 
önmaguktól meg nem mozdult föl
deket is óvatosan, de határozottan 
részben mozgósithatókká tenni.

Két malomkő között őrlődnek te
hát ennek az értékes és kiválóan 
megszerkesztett törvényjavaslatnak 
kritikusai: vagy szűkíteni, vagy bő
víteni akarják a keretet és ez a 
buzgalmuk sokszoé annyira elra 
gadja őket, hogy egyszerre szeret
nének szűkíteni is, bővíteni is a ke 
reteken. És ez bármennyire gro
teszknek tűnik is fel, alapjábanvéve 
érthető, mert ha az ellenzék a saját 
ielkiismeretére hallgatna és a párt
keretek nem köteleznék, akkor ez 
a törvényjavaslat változtatás nélkül, 
egyhangúlag menne át a plenáris 
tárgyaláson, legfeljebb sliláris mó
dosításokkal.

A javaslat megbecsülhetetlen ér
téke az, hogy a „quieta non mo 
vere" alapelvvel szakítva megindít 
egy természetes . irtokelosztási fo
lyamatot. Ez a folyamat mindig az 

adott anyagi erőkhöz és a minden
kori konjunktúrához alkalmazza a 
végrehajtás ütemét. Esztendőkre 
szóló hatalmas munkát indít meg. 
Lehel, hogy egyik évben csak ezer 
ember fog uj fészket rakni a léte

A Habsburgok helytelen telepítése 
vezetett az ország feldarabolásához — 

mondotta Teleki Mihály gróf a Ház 
tegnapi ülésén.

A képviselőház tegnapi ülésén | 
Teleki Mihály gróf a telepítési ja- | 
vaslaf tárgyalásával kapcsolatban a 
következőket mondotta;

A nemzetek életében mindig nagy 
szerepei játszott a föld. Különösen 
áll ez Magyarországra, ahol a föl
det szülőföldnek nevezik. Nem por
téka tehát a magyar föld és tulaj 
donosának bele kell kapcsolódnia 
.az egyetemes magyar érdekobbo

A különböző telepítések történetét 
ismertette ezután, majd arra utalt, 
hogy a csehek 22.000 légionáriust 
telepiletiek szinmagyar területekre. 
Az Árpádok alatt helyesen folyt a 
telepítés, mert az idegeneket magyar 
falvak közelébe telepítették, úgy, 
hogy az idegenek beolvadlak, a 
Habsburgok azonban helytelenül 
telepítetlek és annak követhez

Parancsuralom, totalitás.
Valahogy kikoptak ezek a frázi

sok az ellenzéki szónoklatokból és 
cikkekből.

Elhalványultak mint a napfény 
szítiszivó hatásának kitett rongyok, 
vászondarabok.

Március tizenötödikén aztán ismét 
megjelentek némely szónokok haza
fias kitöréseiben, hogy percekre 
visszanyerjék tiszavirág életüket.

Pedig talán sohasem volt kevésbbé 
aktuális a parancsuralmi rendszer 
ellen való felszólalás, mint épen a 
48 iki esztendő eseményeinek év
fordulóján.

Tisztázzuk talán először, mi is az 
parancsuralmi rendszer ?

Azok, akik a „parancsuralmi" 
rendszer ellen ágálnak, a németor
szági nemzeti szocializmusra és az 
olasz fasizmusra gondolnak.

Hogyan keletkeztek ezek az ural
mak 7

Nem felülről, nem katonai, fegy 

sítendő törvény keretei közt, lehet 
azonban, hogy a másik évben már 
százezer uj birtoktest alakul.

A fontos az, hogy megnyílt a 
nép számára a járható ut a föld
szerzéshez !

menye volt, hogy egybetartozó nem
zetiségű területek keletkeztek, ame
lyek végül is az ország szétdarabo 
lásához vezettek.

Ezután a földreform ügyével fog
lalkozott, amely emelte a törpebirto
kosok számát, pedig a törpebirto
kokon nem rentábilis a termelés vi
szont nem gondoskodott a közép
birtokok alakításáról és kisbirlokok- 
tól. Ei u ctf/u a jelenlegi javaslat
nak, amely három célt szolgál: nem
zeti, gazdasági és szociális szempon
tot. A javaslat védekezést jelent az 
egyke ellen. Kedvezményt ad a több
gyermekes családoknak, röghöz akar
ja juttatni a cselédséget. Kisbirtok- 
ká alakítja a törpebirtokot, amire 
nagy szükség van, mert a törpebir
tok termelésénél rendkívül nagy az 
ingadozás.

veres hatalomra támaszkodva jöttek 
létre ezek, hanem hosszú évek agi- 
tatórius munkájának, vezéreik szinte 
emberfeletti, eltanulhatatlan és le- 
másolhatallan szuggesztiv, sajátosan 
egyéni vonzóerejének hatásaképp.

Németországban titkosan fogana
tosított népszavazás népszavazást 
követett, mig végre is a hatvan 
milliós népakarat óriási többséggel 
állt Hitler Adolf mögé.

Ami tehát Németországban törté
nik, az nem a nép ellen történik, 
hanem a népakarat adta személy 
szerint a hatalmat Hitler Adolf 
kezébe.

Az olasz fasizmus sem a töme
gek ellen alakult, hanem épen a 
törnegakaratot juttatta uralomra 
Mussolini személyében.

Már a régi Róma ismerte ve 
szélyes időkben az egy személyre 
alapitott parancsuralmi rendszert — 
akkor diktatúrának nevezték — de
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akkor még egészen más volt a jogi 1 
tartalma.

És vájjon nem mondhatjuk e jog
gal, hogy a világ végzetesebb és 
veszélyesebb időt nem élt még át, 
mint épen napjainkban ?

Az olasz abesszin háború, a né
met francia ellentét, az orosz kom 
munizmus, a Dunavölgy problémái 
— háttérben a hadikapitalizmus ki
elégíthetetlen profitéhségével — 
olyan veszélyeket rejtenek maguk
ban, melyekkel való megküzdésre 
csak az összes nemzeti erőket egy 
kézbe összefogó hatalom képes.

Ugyanez történt 1848 bán is. Ami
kor a nemzet léte forgott kockán, 
a teljhatalmat Kossuth Lajos kezébe 
adta a nemzet.

Az a hallatlan erőfeszítés, melyet 
a nemzet 1848-ban ki tudott fejteni, j 
csak úgy sikerülhetett, hogy akadt • 
a nemzetben egy Kossuth Lajos, 
aki bámulatos szónoki tehetségével, 
egyénisége magával ragadó erejé
vel, hirdetett eszméinek igazságá
val maga mögé tudta tömöríteni a 
nemzetet és egy célra összpontosi 
tóttá nemzete minden lelki, szellemi, 
gazdasági erejét.

Mi ueküi.U nőm avuharl ÁR nem 
lehet mást látnunk Hitler és Mus
solini személyében, mint egy német 
és egy olasz Kossuth Lajost.

Annakidején Kossuth Lajos kezé
ben központosult minden hatalom, 
épen úgy mint ma Hitlerében, vagy 
Mussoliniében; de azért senkinek 
sem jut eszébe a 48 as idők Kos
suth Lajosát „parancsuralmi" rend 
szer megalapítójának nevezni

A „parancsuralmi'*  szónak van 
valami önkényuralmi, deszpotikus 
mellékize — de mondhatja e bárki, 
hogy a szinte példátlanul puritán 
életű Mussolini és Hitler bármely 
tényében van-e bármily csekély moz
zanat, mely egyéni, anyagi, vagy 
hiúsági célokat szolgálna ?

Ugyanazok a magas erkölcsi tör
vények és puritanizmus jellemzik 
Hitler és Mussolini egész magán
életét is, mint Kossuth Lajosét,

Ma nehezebb időt élünk mint 
48 bán ; Német- és Olaszország vas 
egységben állnak vezéreik mögött ; 
a gúnyos „parancsuralmi és totali- 
tásos" kritikák némuljanak el, mert 

igenis nekünk is szükségünk van 
arra az egységre, melyet Kossuth 
Lajos megtudott teremteni ; de en
nek az egységnek nemcsak a par
lamentben kell meglenni, hanem 
magában a népben is s ezt teljessé, 
totálissá lenni olyan munka, amely 
nemcsak nem ellenkezik a 48-as 
eszményekkel, hanem épen azok 
szelleméből folyik.

A német delegáció szerdán indul 
Londonba.

Kedden egész Berlin érdeklődése 
London felé irányult és mindenki 
várta, hogyan dönt a német kor
mány az újabb meghívás tekinteté
ben. Az már biztos volt, hogy a 
német kormány a meghívást elfő 
gadja, csak még aziránt nem tör
tént a délelőtti órákban döntés, 
hogy ki lesz a német delegáció ve 
zetője ? A késő déli órákban sze
reztek értesüsülést a német külügyi 
hivatalban arról, hogy a birodalmi 
kormány elfogadta az angol meg 
hívást és a német kiküldötték szer
dán délben repülőgépen mennek 
Londonba.

A német delegáció vezelője Rib- 
bentrop nagykövet lesz, aki igen 
előnyös angol összeköttetésekkel 
rendelkezik.

Az első közös értekezlet, amelyen

A kedvezőtlen népesedési statisztika azt 
mutatja, hogy Baja város lakossága kive
szőiéiben van, — mondotta dr. Zákányi 

Andor tisztifőorvos.
Dr. Zákányi Andor tisztifőorvos 

Baja város népesedési statisztikáját 
legutóbbi jelentésében igen megdöb
bentőnek vázolta.

Megállapítását — mondotta a tisz 
tifőorvos — arra alapi ja, hogy a 
születések száma úgyszólván nc-m 
több, mint a halálozásoké.

1935. évben a születések száma 
volt 438, a halálozásoké 488, ebből 
idegen 88 halott. A szaporodás 50 
fő, az idegen halottak leszámításá
val 38. Ha a népmozgalmi adatokat 
vizsgáljuk, a születések számának

Sem a nemzeti szocializmus, sem 
a fasizmus nem kiviteli cikkek, de 
a nemzeti egység megteremtése tör
ténelmi szükségszerűség.

A mai és a 88 év előtti állapotok 
között az a különbség, hogy akkor 
az egységet az egy esztendő nagy 
hazafias felláugolása teremtette meg, 
ma pedig módszeres munkával kell 
arra törekednünk.

| már a német küldöttek is részt 
vesznek, csütörtökön lesz.

Mértékadó német körökben nagy 
I megnyugvással fogadták az angol 

meghívást, mert ezzel nyilvánvalóvá 
vált, hogy a válságos hangulatot 
enyhébb légkör váltotta fel, amely
nek megtisztult levegője megköny 
nyiti a kibontakozást. Természete
sen még hosszadalmas vitára lehet 
számítani, mert a francia álláspont 
— főképen belpolitikai okokból — 
még nagyon merev, a belga állás
foglalás is eléggé merev és mindkét 
állam elsősoiban Londontól vár 
messzemenő biztosítékokat. Annyi 
azonban lény, hogy a mostani meg
enyhült helyzetben német részről 
nagy bizalommal tekintenek a fej
lemények elé 

zuhanásszerű esése tapasztalható az 
utóbbi években.

Szaporodásunk évtizedek óta ne
gatív, láthatjuk, hogy a város lakos
sága évtizedek óta nem szaporodik 
természetes utón. E szomorú tényt 
a statisztikai adatok kétségtelenül 
igazolják. Mig 1930 bán a születe
tek száma volt 557, addig 1935 ben 
438, több mint százzal kevesebb 
akkor, amikor a lakosság száma 
bevándorlás utján legalább 1000 
lélekkel szaporodott.

Megdöbbentő ez a kép és bizto

san mutatja, hogy a város lakossága 
kiveszőiéiben van. Ennek okát nern 
lehel csak a nehéz anyagi viszo
nyokban keresni, itt az erkölcsi 
okok is oly mérvűek legalább, mint 
a nehéz megélhetési viszonyok. Nem 
vigasztaló az a tudat, hogy a halá 
lozások száma évről évre csökken 
és a békebeli halálozásokén jóval 
alul marad. Mig a békeévekben 
19.000 lakós közül évente 600—700 
elhalt, a halálozások arányszáma 
30—35 ezrelék volt, addig ma 29 
ezer lakosból 450—500 az elhaltak 
száma, ezek közül is kb. 100 ide
gen. Az évi halálozások arányszáma 
17 ezrelék. 1935 ben az idegen ha
lottak leszámításával 13 ezrelékre 
esik, ami még országos aránylatban 
is igen jónak mondható.

Fellázadtak
az abesszinek.

Elkeseredett csata dúl Amba- 
Aladzsi környékén.

Addisz Abebából érkező hírek 
szerint az északi és a déli fronton 
fellázadtak az abesszin csapatok. A 
lázadás oka hir szerint az ellátás 
hiányában keresendő, mert s»z olasz, 
bombavelő repülőgépek elvágták az 
abesszin utánpótlási vonalakat. Igen 

I sok abesszin csapat elhagyja a harc 
teret és visszavonul Abesszínia bel
sejébe. A visszavonuló csapatok ut 
jukban mindenfelé rabolnak és fősz 
lógatnak.

Mulugeta herceg seregének sok 
szökevénye a fővároshoz közeledik 
és ezek életüket eddig is rablások 
ból tartották fenn.

A négus Ebada hercegre bízza 
Mulugeta herceg szétzüllött csapa
tának újjászervezését. Ebada herceg 
eddig Desszie kormányzója volt. A 
négus átvette egy nagyobb csapat 
parancsnokságát és megkísérli ezzel 
a csapattal az olasz előnyomulás 
feltartóztatását.

Abesszin körökből származó ér
tesülés szerint elkeseredett csata 
dúl Amba Aladzsi környékén. Hir 
szerint a négus személyesen vezeti

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

kedvező részletfizetésre is.
KerUlje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és aBI karérék 2 évi Jétélléssal mér 6 p«n»ÖIOI.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21. ________ .....
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek



M36. március 19
6AJA-BAC5KA 3

Aki kellemes éjszakát akar eltölteni, fhanaau nAII_,A 
aki olcsón akar szórakozni az a 0^96 -ba
VILÁGVÁROSI VARIETÉ MŰSOR BeléPÖdij, borravaló, ki-

szolgalási dij, zenetanyér " 1 " 1 s 
Budapest legszolidabb tánchelyisége.

Uiabb női holttestet fogtak ki a Dunából 
Szeretőiénél.

Tegnapi számunkban hirt 
adtunk arról, hogy a baja- 
bataszéki vasútvonal mellett a 
Holt-Dunaágból egy 60—70 
év körüli női hullát fogtak ki.

Tegnap viszont Szerelnie 
alatt egy egy jól öltözött fiatal 
női holttestet fogtak ki a Sze
retnie alatti Dunából,

Dr. Versényi Jenöné városi 
tiszti főorvos cseudörjárör kí
séretében kiszállt a helyszínre 
a délután folyamán, ahol meg
állapította, hogy a hulla 16—

Elfogtak a bajai detektívek egy tyuktolvajt, 
aki nyolc rendbeli baromfilopást ismert be.

A bajai államrendőrség már 
régebb idő óta erélyesen nyo
mozott a bajai baromfilopások 
kiderítése ügyében, mert több 
Ízben felmerültek olyan gyanú
okok, hogy a tolvajlások elkö
vetője ugyanaz a személy.

A nyomozások most azután 
eredménnyel jártak. A detek

URÁNIA
Március hó 19-én,
Március hó 20-án,
Március hó 21-én,
Március hó 22-én,

A „Hindu lándzsán" testvérfilmje

Szudáni 
orjarat

Egzotikus dráma 12 f.

Főszerepben :

Gary Grant, 
Claude Rains, 
GertrudeMichael 
Kathlen Bürke.

—a Híradós — 

18 ev körüli jól öltözött és 
jól ápolt nö, körülbelül 4—8 
hétig volt a vízben és körül
belül 150 cm. magas. A város 
hullaszállító kocsiján beszállí
tották a Kálvária-temető ha
lottas házaba. A hatósági vizs
gálat megállapította, hogy kü
lönös ismertető jelet, Írást vagy 

| ékszert a halottnál nem talált.
A csendörség és rendőrség 

erélyes nyomozást indított a 
kifogott nö személyazonossá
gának megállapítására.

tívek bravúros munka után 
elfogták Lakatos János 29 éves 
napszámost. Éppen akkor ütöt
tek rajta, amikor lopott kaka
sát főzte. A bizonyítékok súlya 
alatt Lakatos beismerte a lo
pást. Előadta, hogy a közel
múltban éppen nyolc helyen 
követett el baromfitolvajlást.

CORSO
<K=~=g X—=3

Március 22-én,
Csak erős idegzetűeknek I

A
szfinksz

Rendkívül erős bűnügyi 
történet 10 felvonásban

Főszerepben :

Lionel Attwiil
Kísérő filmje :

Lányok a 
gyönyör

hajón
Ragyogó kiállítású ope
rett 10 felvonásban.

Éjjelen ót ételmaradékok nyomón 

fokozottan képződnek baktériu

mok, melyek fogainkat megrontják. 

Ezért okvetlen tisztítsa fogait este le

fekvés előtt is. A Kalodont fogkrém 

sulforicinoleat tartalmánál fogva 

eltávolítja a veszélyes fogkövet.

Fogtisztiíás este- 
különösen fontos

Minden ízben több darab szár
nyast zsákmányolt. A barom
fit azután a felesége házról- 
házra járva, vagy a piacon 
árusította, a többit elfogyasz
tották. Lakatos a helyszínen 
mindenütt eljátszotta a lopást 
és a rendőrök bámulva látták, 
hogy a tolvaj alaposan meg
dolgozott zsákmányáért, mert 
helyenkint 3 méteres fakerí
téseket átmászott a baromfi
ért. A rendőrség a nyomozás 
befejezése után Lakatos Istvánt 
átadták az ügyészségnek.

HÍREK
— Hazafias ünnepély Szentjá- 

nOSOn. Szentjánoson szép ünnep
séggel emlékezlek meg március 15- 
érő). A nemzeti újjáéledés napján 
az iskolában az ifjúság tartalmas 
hazafias ünnepélyt rendezett. Az 
előadott énekek, szavalatok között 
különösen a „Múlt, jelen, jövő" c. 
ifjúsági színdarabnak volt nagy sí 
kere. Az ünnepség magva Palotás 
Ferenc tanító tartalmas beszéde 
volt.

— Kis ügyeket tárgyal a me- 
gyegyülés. Bácsmegye törvényha
tósága pénteken délelőtt 10 órakor 
tartja márciusi rendes kisgyülését 
dr. Fernbach Bálint főispán elnök
lésével. A kisgyülésnek összesen 36 
tárgya van, ezek közül csak 5 a 
fellebbezés. Legtöbb tárgya van Já
noshalmának, mely 7 üggyel áll a 
kisgyülés elé. A kisgyülésnek ko
molyabb jelentőségű tárgya ezúttal 
csak néhány von.

— Az idén elkéstek a tavaszi 
vetéssel. A földmivelésügyi minisz
tériumba érkezett jelentések szerint 
a gazdák a sok esőzés miatt kés
nek a tavasziak elvetésével. A szán
tás az ország legtöbb vidéken lehe
tetlen a rossz utak és a föld nagy 
nedvessége miatt. Homokos talajo
kon a szántó vető munka folyik, 
vagy már befejezést nyert. Az őszi 
vetésű buzo, árpa és rozs igen jól 
teleit és erőteljesen fejlődik. A gyü
mölcsfákban csak néhol észlelhető 
kisebb fagykár.

Izületi csínnál és ischiásnál, 
neuralgikus és arlhritikus fájdalmak
nál egy pohár természetes 
„Ferenc József**  k»s»-rüvi/. reggel 
éhgyomorra bevéve, gyorsan elő
mozdítja a gyomor és a belek mű
ködését s igen könnyű, lágy szék
leteiéi, jó emésztést és kellemes 
közérzetet biztosit. Orvosi vélemé
nyek egyöntetűen dicsérik a 
Ferenc József viz rendkívül enyhe 
és jóllevő h-lásat vese , hólyag , 
pror,tata és végbélb? jóknál, továbbá 
sérvben szenvedőknél is.

— Akiknek kiadó lakásuk van
(akár bútorozott, akár nem) jelent
sék azt be március hó végéig dél
előtt 9 és 11 óra között a városi 
idegenfurgaimi hivatalban (városháza 

i emelet 4.) mert már többen jelent
keztek vidékiek megfelelő lakásért.
8—10 ír.kasra már május elsején 
valószínűleg srükség lesz.

—- A bajai takarmánypiac. Ba
ján a mai takarmány piacra a réti 
szénából közepes mennyiséget hozlak 
be. Az elsőrendű réti széna mázsája 
6 50—7 pengő, a másodrendűé 5.50 
— 6, a takarmány szalmáé 2 50—3 
pengő volt.

— Elveszett egy darab barna 
bőrtárca Romvári István névre ki
állított gépjármüvévé ői igazolvány
nyal. A rendőrség felhívja a meg- 

| találót, hogy a törvényes következ
mények terhe alatt az államrendőr
kapitányságra szolgáltassa be.

— Akinek a szívműködése ren
detlen, úgyszintén az, akinél a vér
nyomás emelkedésének tünetei mu
tatkoznak, úgy érhet el erőlködés 
nélkül megfelelő könnyű székelést, 
ha reggel éhgyomorra egy kis po 
hár természetes „Ferenc József**  

I keserű vizel iszik

Laplulaidonus:
»r. LE H f*  L.

Vesseknyi és Rózsa utca 
sarok ház 32 éve fennálló 

korcsma és szatócs 
üzset 

szabadkézből eladó.
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I Tíz évi házbér összege 
I egy családi ház értéke!
g Mindenkinek lehet saját háza I g 

q Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, g
tatarozásoknál is. A

g Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul I 1 
g Kertvárosi építési villalat ffi
H Schwarcz Dezső, építési vállalkozó «
m BAJA, Budapesti-ul, Eternit udvar Telefon 290. m

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

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

b száraz

Saját termelésű tűzifa 
akác hasábfát 
kőris 
tölgy ..

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

éves
Váű?SU ' s.urhos nyár hasábul
• wgv.ww füz hasábfá,

kemény gömbfát 
lágy 

aprított akácfa 
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedök

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Éjjeli 

szolgálatot tart reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva márc. 16-tAI márt. 23-lg 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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.
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

I**  *** í
gRádió-és villanyszerelésig 
| legolcsóbban, legpontosabban csak fl 

í KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél I 
eszközölhet. g

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

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

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautósnál. 
Telefon 375. — Baja, KlgyO-utca 18. szám.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

N vám a ín H Reiiwnek Goldbrtder k6uwnvomdáiáb«n Rh


