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Haladás, vagy sötétbeugrás
A telepítési törvényjavaslat vitá

jában elhangzóit Eckhardt Tibornak, 
a Független Kisgazdapárt vezérének 
terjedelmes beszéde. Ámbár az or
szág érdekelt néprélegei hozzá van 
nak már szokva ahhoz, hogy az 
agrárlobogő az uj vezér kezében 
gyakran olyan frontszakaszon leng, 
ahová azt a régi vezér soha el nem 
vitte volna. Ez a legutóbbi képvi
selőházi beszéd bizonyára mégis 
széles körökben keltett osztatlan 
csalódást. Olvasmánynak is kínosan 
lehangoló ez a b.széd. Az olvasó
nak önkéntelenül az az érzése, hogy 
Eckhardt Tibor nem mélyedt bele 
a kérdésbe, nem lelte a tárgyalás 
alatt álló törvényjavaslatot a reális 
agrárpolitika mérlegére. Mondjuk 
meg ugv, ahogy van : politikumot 
látott és keresett banne. Ezért ka
landozott el a vita tárgyától messze, 
távol mezőkre, ezért robbant ki be
lőle a csalódottság epéjétől keserített 
pártpolitikai szenvedély, ezért nem 
volt ez a beszéd más, mint Össze 
sűrítése azoknak a részben egyéni, 
részben pártpolitikai forrásokból 
táplálkozó gravameneknek, amelye
ket Eckhardt Tibor különböző nép 
gyűléseken már unalomig megismé
telt.

Az az érzésünk, amikor ezt a be 
szédet nyomtatásba olvassuk, hogy 
a 3'zóuok végleg elveszítette lába 
alól a tárgyilagosság talaját. Lesik- 
lőtt arról az egyetlen szilárd pont
ról, amelyen az agrárpolitika reális 
bázist talált. Vergődött a kritikai le 
hetŐségek két véglete között : — ér
téktelennek mondta a javaslatot, 
mert nem oszt földet a nincstele
neknek és mert hozzá mer nyúlni 
szükség esetén az önmagától meg 
netn mozduló latifundiumhoz.

Azt mondotta, hogy vegyék le 
napirendről ezt a javaslatot és sür
gősen orvosolják a mezőgazdaság 
minden ismert baját. Hogy ezt az 
orvoslást milyen eszközökkel képzeli 
el, törvényben megalapozott föld*  
birtokpolitika nélkül, arra adós ma
radt a felelettel, Rossz orvosnak bi
zonyult, olyannak, aki megállapítja 
a diagnózist, de nem mondja meg, 
hogyan kell meggyógyítani a beteget.

Ajánlott ugyan néhány társadé 
lompolitikai receptet, de — minden 
él nélkül legyen mondva — ezek 
í’ikább a kuruzsló, mint a szakor 

vos receptjei. Fantasztikus források
ból 100 millió előteremtését köve
telte, azt mondotta, hogy évi 20 
millióval öt év alatt 50.000 családot 
telepítsen le. Telepítés céljaira ja
vasolta igénybe venni még azt az 
alapot is, amelyből a törpebirtok 
adóját fedezik Huszonötéves vég 
veszélyről beszélt, mintha nem az 
volna ennek a törvényjavaslatnak 
legnagyobb értéke, hogy nem rövid 
lejáratú végeladást rendez a föld
piacon, hanem megteremti az egye
dül helyes evoluoiós birtokpolitika 
lehetőségeit.

Attól a politikustól, aki egy ag 
ráipárt vezére, annyit legalább tel
jes joggal elvárhatunk, hogy a ha
ladás iramát tisztában lássa. Tudnia 
kell, hogy milyen fokúnak s/abad 
lenni annak a mozgató erőnek, 
amely a birtokpolitikát Céljai felé 
viszi. Magyarországon a birtokpoli 
tika alapépítménye és a rajta hala 
dó szerelvény szerkezete és teher*  
birókepessége pontosan meghatároz 
ható. Ezért nem lehet nincstelenek 
felé százmilliós gesztusokkal hatást 
kelteni. A birtokpolitika menetét az 
anyagi erő s a mezőgazdaság min 
denkori rentabilitása szabja meg. 
Aki meg nem felelő alapépítményü 
pályán gyenge szerelvénnyel express 
sebességet akar kifejteni, katasztró
fába viszi a rábízott értékeket.

Sem adóleszállitásokból, sem más 
célokat szolgáló alapoknak telepítés 
céljára való felhasználása ól, de még 
a vámtarifaleszállilásábol sem tud 
Eckhardt Tibor elegendő energiát 

j kitermelni arra a célra, hogy a ma
gyar nemzeti birtokpolitika haladá 
sának eXpress sebességet adjon.

Nem menti a szakszerűség szilárd 
talajáról való lecsúszást semmiféle 
túlfűtött egyéni indulat. Ez legfel
jebb emberi magyarázata azoknak 
a szuperlalivusoknak, amelyekbe a 
kisgazdapárt vezére tévedt, amikor 
nem állotté fércmunkának nevezni 
a javaslatot és az.t mondani, hogy 
ezzel a kormány romlást visz be a 
faluba. Ha Eckhardt Tibor komo
lyan vallja azt, hogy a telepítésből 
nem lehet agítációs kérdési csinálni, 
akkor nem ezt a beszédet kellett 
volna elmondania. Nem lett volna 
szabad megfontolt haladás helyeit 
sölélbeugrást hirdetnie.

A főispán melegen üdvözölte a megye 
közigazgatási bizottságának ülésén 

az uj főjegyzőt.
Dr. apalini Fernbach Bálint főis 

pán elnöklésével tegnap délelőtt 10 
órakor tartotta ezidei első közigaz 
gatási bizottsági ülését a vármegye 
törvényhatósági bizottsága. A főis 
pán megnyitójában meleg szavakkal 
üdvözölte Bácsbodrog vármegye uj 
főjegyzőjét vitéz dr. Bajsay Ernőt.

Kifejezést adott aunak a jól eső 
tudatnak, hogy az. uj főjegyzőben a 
vármegye tisztikara értékes, ügy
buzgó tisztviselőt ‘nyer. A megye 
közigazgatási bizottságának ülésén

A nagyhatalmaknak sikerült megegyezni 
a locarnói kérdésben.

Elvonult a háborús veszedelem Európa felett.
A csütörtöki nap döntést 

hozott a rajnai zóna körül 
keletkezett vitában. A locar- 
nói hatalmak között egész éj
szaka folyó tanácskozások után 
létrejött a megegyezés, amely 
szerint most már bizonyosra 
vehető, hogy a háborús vesze
delem elvonult Európa felett.

Mit tartalmaz a megegyezés.
A locarnói hatalmak között 

létrejött megegyezés lényege 
a következőkben foglalható 
össze.

1. A hágai nemzetközi bíró
ság döntését kérik, sérti-e a 
francia-szovjet megegyezés a

A nincstelenek földhözjuttatása és a 
házhelyek a telepítési törvényjavaslatban.

A földmivelésiigyi minisztérium
ban a birtokpolitikái ügyosztály su 
lyos és nagyfontosságu munkát vé 
géz most a képviselőházban tárgyalt 
telepítési törvényjavaslattal kapcso
latban. Marschnll Feienc dr. állam 
titkár és vitéz Vass Elek dr. minisz
teri tanácsos minden képviselőházi 
felszólalást szigorú bírálat tárgyévá 
teszik. Tegnap több képviselőházi 
felszólalás után az a meggyőződés 
alakult ki, hogy egyes képviselők 
kifogásolják, hogy a javaslat elha
nyagolja a nincstelenek földhöy.futla- 
lását és kizárólag a bizonyos anya
giakkal reudelkező földmi veséknek 

hivatalos funkciót első izbt-n telje
sítő főtiszlviselő meghalódoltan kö
szönte meg a működésébe vetett 
bizalmat.

A közigazgatási bizottság ülése 
folyamán dr. Szabó Szabovijevits 
Dusán alispán hosszasabban méltatta 
a nyugalomba vonult dr. Szék helyi Re
zsőt aki még a nagy Bácsmegye tiszt
viselője volt, hivatali működése úgy
szólván összeforrt a megye életével, 
jó és balsorsával.

locarnói egyezményt, vagy sem.
2. Keskeny katonamentes 

sávot állapítanak meg, amelyet 
nemzetközi rendőri haderő 
száll meg.

3. A francia határon a fran
cia terület egy kis részét, jel
képes angol és olasz csapatok 
szállják meg.

4. Gyakorlati megegyezést 
létesítenek az angol-francia és 
olasz vezérkarok között.

5. A locarnói egyezményt 
újból megerősítik.

A javaslathoz német részről 
még sok kívánnivalót fűznek.

az erősítésére törekszik. Ennek a 
kérdésnek helyes megvilágítása cél
jából a földmivelésiigyi minisztérium
ban szerzett információnk alapján a 
következőket jelenthetjük :

Ha a törvényjavaslat rendelkezé
sein figyelmesen végigtekintünk, tel
jes bizonysággal arra a inegállapí 
táara kell jutnunk, hogy ez a javas
lat egyaránt szolgálja a bizonyos 
anyagi erőkkel rendelkezők és a 
földnélküliek érdekeit is.

Ha ennek a javaslatnak a ren
delkezéseit a nincstelenek szempont
jából vizsgáljuk, azonnal meg kelt 
állapítani, hogy a javaslat a szabad
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kézből és elővásárlás utján megsze
rezhető földeken és az államot meg 
illető vagyonváltság földeken és 15 
millió pengő erejéig köztartozás-hát
ralékok fejében leadásra kerülő föl 
deketi kívül a fősulyt a túlterhelt, 
eladósodott nagybirtokok bizonyos 
részének, felhasználására helyezi.

Feltétlenül biztosilja a nincstele 
nek érdekeit a iavaslat hosszabb 
időn át való fokozatos végrehajtása, 
amely módot ad arra, hogy a ke
nyérnélkülivé váló cselédség és 
munkásság kellő időben másutt ta 
láljon elhelyezésre, de a javaslat 
pozitív rendelkezései is segítségére 
sietnek a földnélkülieknek.

Erősíteni kívánja a jav. slat az 
úgynevezett földbérlő szövetkezete
ket is, amelyeknek szervezési és 
igazgatási költségeit a telepítési alap 
vállalja, hogy igy is segítségére si 
essen a földnélküliek ama vágyának 
a beteljesítéséhez, hogy megtehessék 
az első lépést az első föld felé,

A fentiekből világosan Iáiható, 
hogy a telepítési törvényjavaslat nem 
hanyagolja el a földnélküliek érde
keit, de nem akar egy-két hold tisz
tán adósságra juttatott földdel bir
tokpolitikái csinálni. Mert az ilyen 
birtokpolitika a megélhetést úgy sem 
biztosítaná, de annak 100 százalékos 
adósságterhe a mai válságos idők
ben a legrövidebb időn belül úgy 
is biztosan megfosztja a gazdáját a 
földjelöl.

Pedagógiai szemi
nárium a bácskai 

községekben.
Bncsbodrog vármegye közigazga 

tási bizottságának ülésén dr. Ortay 
József kir. tanfelügyelő a követke
zőket jelentette :

A szokásos pedagógiai szeminá
riumi előadásokat a körzeti tanító
ság és lelkészség bevonásával János 
halmán február hó 19 én, Bácsal 
máson pedig 20 án megtartottam, 
A pedagógiai szemináriumi előadá
sok a tanügy egyöntetűségét és a 
tanítóság továbbképzését vannak hi 
vatva szolgálni. Ezen előadások 
tárgysorozatába értekezések és min- 
tatanitások vannak felvéve, atnelye 
kei hozzászólás és vita követ, 
ennélfogva nagy kulturá is értékűek.

Súlyos terhet jelentenek a vármegye 
pénzügyi helyzetére az erősen 
megnövekedett nyugdíjterhek

A megye közigazgatási ügymene
téről, dr. Szabó Szabovljevits Dusán 
alispán kedvező képet adott.

Az .dóbefizetések zavartalanul 
történnek A pótadóbói az elmúlt 
évi februárban 36 077 pengő folyt 
be, az idén valamivel kevesebb, ami 
az. egyes adóalapok beszüntetésére 
vezethető vissza. Útadóból az elmúlt 
hónapban 7000 pengővel több folyt 
be, mint a megelőző februárban.

A vármegye nyugdíjalapját az 
utóbbi időben történő sorozatos 
nyugdíjazások erősen igénybevetlék, 
sőt kimerhették. Emiatt a forgóalap 
tőkéből is bizonyos összeget fel

Váltoiates és tanulságos tesz Budapesten 
a mezőgazdasági kiállítás „Zöldmező" 

csoportja.
A március 25 én Budapes

ten megnyíló országos mező
gazdasági kiállításnak az utóbbi 
években egyre fokozódó siker
rel rendezett része a „Zöld
mező" gazdálkodási csoport, 
amely a korszerű rét- és le
gelőgazdálkodás, a szántóföldi 
takarmánytermesztés módjai
ról és eszközeiről nyújt tájé
koztatást.

Az idei „Zöldmező" kiállí
tás az előkészületek után ítél
ve, a múlt évit felülmúló si
kerrel kecsegtet, nemcsak a 
kiállításra kerülő anyag gazda
sága, hanem annak megkapó 
és élénken szemléltető elren
dezése miatt is. Az idei kiál
lítást az összes „Zöldmező" 
szövetségek és egyesületek 
karöltve rendezik.

Az egyes részek közöl első 
helyen áll : „Az Alföld törté
nete zöldmező gazda szemmel" 
cimü, mintegy 36 négyzetmé
ter területet magában foglaló 
szemléltető modellsorozat, 
amely az Alföld 10 vármegyé
jének mezőgazdasági művelési 
ágak szerinti megoszlását tün
teti fel. 

kellett használni, de az adóbefize
tések mérve szerencsére olyan, hogy 
aggodalomra ok nincsen.

Az alispáni jelentésnek ehhez a 
részéhez hozzászólt Roseaberg Má 

' tyás földbirtokos. Újra felvetette a 
I tervet, hassanak oda, hogy a Nagy- 

Bácska elszakitásával a csonka me- 
: gyére háramlóit nyugdijterheket 
' vegye ár az államkincstár.

A főispán megígért?, hogy szí
vesen eljár az ügyben, azonban 

, eredményre aligha lehet számítani. 
I Az alispán szintén annak a néze

tének adott kifejezést, hogy a dol- 
í got előbbre segileni nem lesz könnyű.

Egy falusi tejszövetkezetet 
ábrázoló pavillonban nyernek 
elhelyezést a termelési részek. 
A kiállítás keretében lesz a 
tejgazdasági csoport, amely a 
tej és a tejtermékek termelé
sére és értékesítésére vonat
kozó tudományos tájékoztatást 
adja meg, ugyanitt tej- és tej
termékkóstoló is lesz.

Március 25-én különvonat 
indul Bajáról Budapestre.

A mezőgazdasági kiállításra 
szerdán, március 25-én olcsó 
vásári különvonat indul Bajá
ról Halason át Budapestre. A 
jegy ára oda-vissza a Mező
gazdasági Kiállításra szóló be
lépőjeggyel együtt összesen 
6 pengő 10 fillér. A különvo
nat Bajáról indul reggel 6 óra 
10 perckor, Budapestre érke
zik 11 óra 31 perckor. Vissza
indul Budapestről 23 óra 20 
perckor, Bajára érkezik 4 óra 
12 perckor.

Az utazásra jelentkezni a 
jegyek előjegyzésével lehet a 
Menet jegyirodában.

Bácskában az elmúlt évben 
majdnem háromszor akkora 
volt a sertéspestisfertözés, 
mint 1934-ben, — mondja 
dr. Nagy Nándor föállatorvos.

Bácsbodrogvár megye közigazgatási 
bizottságának ülésén nagy feltűnést 
kelteti dr. Nagy Nándor vármegyei 
főállalorvomak a megye állalegész 
«égíigyéről adott jelentése melyben 
a következőket mondotta :

A fertőző állatbetegségek közül 
a vármegyében ezévi január és feb
ruár hónapban előfordult sertéspes
tis 5 községben, 9 udvarban, a ser- 
tésorbánc 2 községben, 2 udvarban.

A vármegye állategészségügyi 
helyzete a mull évben lényegesen 
kedvezőbb volt, mint az 1934. év
ben. Sertéspestissel fertőzve volt 
1934 ben 602 udvar, a múlt évben 
274. Sertésorbánc előfordult 1934- 
ben 176 udvarban, a múlt évben 
67 udvarban. Az állategészségügyi 
viszonyok javulásával csökkent a 
a védőoltások száma is.

1934 évben sertéspestis ellen, a 
szimultán eljárás szerint beoltottak 
30.254 sertést, a múlt évben 19.116 
darabot. Sertésorbánc elleni védő 
oltásban részesült 1934 ben 27 534 
sertés, a mull évben 14 922 darab.

A betegségek csökkenése részint 
a kellő időben alkalmazott védőol
tásoknak tulajdonítható részint pe
dig azon körülménynek, hogy a kis 
gazdák is nagyobb megértési tanú
sítottak a hatósági óvintézkedések 
végrehajtása körül.

A gazdaközönség ilyen irányú fel 
világositása érdekében az állatorvo 
sok 27 népies előadást tartottak a 
múlt évben a vármegyében.

— Szabad szeretnem T Courihs 
Mahler a szív és a szerelem nagy 
írónője „Szabad szeretnem?" cimü 
kétkötetes nagy regénye lesz a Mil
liók Könyve 411—412. száma, Garda 
Rahneck és Rena Persick szerelmé
nek, szenvedésének és boldogságá
nak mozgalmas története ez a bájos 
regény. Megjelent a Milliók Könyve 
legújabb száma, ára 20 fillér, kap
ható mindenütt. Előfizetési ára ne
gyedévre 13 regény — 2 P 40 fill. 
Kiadóhivatala Budapest, VI , And- 
rássy ut 16.

Minden múlandó, 
bt ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járd órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan lárt férfi és női karérék 2 évi Jótállásnál mér 6 pangttél.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat es brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
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Nagy müvészsikere volt a 
Szekszárdon hangversenyező 
Schmidt Ferenc bajai zene és 

énekművésznek.
A közelmúltban Szegeden kívül 

Szekszárdon a Mansz kuiturdélulán- 
ján hangversenyezett Schmidt Fe 
renc az isméit nevű bajai zene- és 
énekművész. Schmidt Ferenc ver 
senyhaimonikán játszott és művész
sikerére jellemzően a szekszárdi 
„Tolnamegyei Újság" a következő
ket írja: „Mindenki kérdőleg te
kintett a ritkán látott hangszerre, 
volt valami a levegőben, ami az ér
deklődést és kíváncsiságot jelezte. 
Amikor Schmidt Ferenc a bajai 
ferences zárda zenetanára, orgona 
művész széthúzta a koncert harmo
nikát és azon Verdi : Trobuadur í 
nyitánya, valamint sajátszerzeményü i 
harmonika koncertje és „Magyar 
táncának" hangjai búgtak fel, min
denkinek arcáról a csodálat és el
ragadtatás volt leolvasható.

Még a karzati ifjúság hangos be
szélgetése is elnémult és hatalmas 
tapsorkán jutalmazta mid'jn szám 
mán Schmidt Ferencet, aki ezen 
a koncertharmonikán oly gyönyö
rűen tudta kihozni a hangok ma
gasságát és mélységét, finomságát I 
és feldübörgő erejét mintha nem is 
annak a kis hangszernek, hanem 
egy hatalmas orgonának hangjait 
hallottuk volna. Oly viharos volt a 
tetszés, hogy még reádást is keleti 
adni.

Későbben Veidi Veber Wagner 
operaegyvelegek és az Ő suj.it szer 
zeményü Impropfu és Magyar est 
bűbájos hangjai csendüllek ki a 
koncerlharm<>i.ikából művészi elő 
adásban,

A szűnni nem akaró taps sokáig 
tombolt, úgy hogy egy ráadással 
meg kellett toldani műsorát

HA PESTRE JŰN.

uiCAPRI
OKVETLEN ÍJ É Z Z E MEG AZ

(VI., Teréz körút 34.)
CSODASZÉP TÜNÖÉSfKERTJÉT

REMEK MŰSOR REGGEL 5IG TÁNC
Budapest legkedveltebb családi szórakozóhelye.

Március
Március
Március 
Március

hó 
hó 
hó 
hó

19- én,
20- án,
21- én,
22- én,

A „Hindu lánd/.sás" testvérfilmje

Szudán! 
őrjárat

Főszerepben :

Gary Grant, 
Claude Rains, 
GertrudeMichael 
Kathlen Bürke.

oHiradóo

HÍREK.
— Iir. Istentisztelet. Pénteken j 

délután az istentisztelet háromnegyed 
6 kor kezdődik.

— Venizelosz volt görög mi
niszterelnök szerdán reggel meg
halt. Venizelosz volt görög minisz- J 
tereínöh szerdán reggel Parisban 
meghall. Venizelosz halálát szö
vődményes náthaláz okozta. Való 
szinti, hogy holttestéi Parisban szen
telik be es azután Kréta szigeteié 
szállítják, hogy ott örök nyugalomia 
helyezzék.

— Nyugdíjazás. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Schőn An
tal bácsbokodi rk. kántorlanilót fo
lyó évi március hó 1 ével nyugdíj 
ha helyezte.

— Uj iskolagofldHoksng Mada
rason A madarasi áll elemi iskolai 
gondnokság újjá alakult. A mada
rasi áll. el isii, gondnokság ui el
nöke: dr. Schopper Antal madarasi 
rk. esperes plébános a taniigy érté
kes és lelkes apostola.

Március 22-én,
Csak erős idegzetűeknek!

A
szfinksz

Főszerepben :

Liorse! Attwill
Kisérő filmje :

Lányok a
gyönyör

hajón
Ragyogó kiállítású ope 
rett 10 felvonásban.

— Ideges emberek gyomor- és 
bélbajánál, naponta reggelizés élőit 
egy félpohár t e rm é s z e ( e s 
„Ferenc József**  keseriiviz kissé 
felmelegi've régesrégóla bevált há
ziszer, amely a székletétel és az 
anyagcserét még megrögzött esetek
ben is igen kellemesen szabályozza.

■— Betegszabadságon. Sálói 
Szabó Anna kelebiai áll. és Maulh- 
nemé Kelle Maliid rémi rk. tanító
nők betegszabadságon vannak.

— Tavasznyitó József nap. A 
gazdaember naptárában március 19 e 
jelenti a tavasznyitót. És külön je
lentősége van e napon annak is, 
ha szép az idő és annak is, ha zord. 
„Sándor, József, Benedek zsákban 
hozza a meleget11 mondja a néphit. 
Az idei Sándor és a Szent József 
nap is kicsit keményre virradt ugyan, 
de szerencsére a mezőgazdaság ta
vaszi kilátásainak még nem ártott 
meg. Nem is árthatott, mert naptár 
szerint a hivatalos tavasz március 
21-én kezdődik.

— Névváltoztatás. Bagó Sándor 
I a Központi Szálloda pincérje bel- 
I ügyminiszteri engedéllyel nevét 

„Bankuti‘*-ra  változtatta.
— Ha van a kisgyüiés a vár 

megyeházán. Bácsmegye törvény
hatósági bizottsága márciusi rendes 
ki-gyűlését a vái megyeházán. A kis 
gyűlés tárgysorozatában 36 ügy sze
repelt.

— Biróválasztás volt vaskuion. 
Vaskuton ui bírót és uj elöljárosá 
got választottak. Rulscher István 
lett az uj biró, albíró Ersam Jakab, 
közgyám Jick Kereszlély, pénzlá 
rosok Sebőn Keresztély és Ruhcher 
Mátyás, esküdtek : Strahi Antal, 
Siéhii Mátyás, Péter Ferenc, Welch- 
ner István, Ribár Péter és Zórity 
Péter.

— Elismerés. A N einzeti Mun 
ka védelmi Intézmény helyi szerve- 

1 zése és továbbfejlesztése érdekében 
kifejtett önzetlen és izzó haza fiság- 
ló] áthatolt tevékenységéért dr. 
Nagy Gábori, N<gy Baracska község 
főjegyzőié' dicsé, ő elismerésben ré
szesítették.

— Gyomor és bélhurut, az 
emésztés hiányossága, erős bomlási 
és erjedési folyamatok a gyomor- 
bélhuzamban, bélbaklérium- és gyo 
morsavlultengés az enyhe természe
tes „Ferenc József**  keseriiviz hasz
nálata állal legtöbbször rövidesen 
megszűnnek.

— KisOstösök figyeímébn. Ér
dekes és máris erőteljes mozgalmat 
inditotj meg Kamaránk igen agilis 
tagjai, Rásonyi Papp Gedeon piri- 
tói birtokos a gyümölcsszesz kisiis- 
tön való kifőzése érdekében. A moz
galom azt a célt szolgálja, hogy a 

| kisiist ismét engedélyeztessék. Eb- 
; ben a tárgyban Rásonyi Papp Ge

deon 'ié' körlevelei intézett az or
szág kispalinkaíőzőthez. A mozgalom 
iráni érdeklődők forduljanak közvet
lenül Rásonyi Papp Gedeonhoz, Pir- 
tóra.

SZÍNHÁZ.
a Békéscsabai Színház 

vendégjátéka.
Szokatlan érdeklődés nyilvánul 

meg Károlyi János társulatának 
bajai szereplése iránt, miután az 
ide érkezett hírek szerint ezúttal egy 
egészen kiváló művészegyüttes játé
kában fogunk gyönyörködni. Az első 
előadások műsora oly grandiózus, 
hogy válogatni sem lehel u darabok 
között. Ezeket mind meg kell nézni. 

Műsor:
Kedden—szerdán Dán Lya, a bé

csi volksoper coloia turprimadon 
nájának vendégfelléptével Monlmar- 
trei ibolya, Kálmán Imre operettje.

Szerdán délután 4 órakor olcsó 
helyárakkal Én és a kisÖcsem ope
rett.

Csütörtök Dán Lya felléptével 
Mórica grófnő nagyoperett.

i Péntek Kondor Erzsi felléptével 
! Simon Judit színmű.

Szombat—vasárnap Dán Lya fel- 
i léptével Bécsi tavasz opereitujdon- 
1 sóg. Vasárnap d u. 4 órakor olcsó 
I helyorakkal Aki mer az nyer című

l.apn»ia|duno8 ;
Os. K M E X V LEH El.

Vesselényi és Rózsa utca 
sarok ház 32 éve fennálló 

korcsma és szatócs 
üzaat 

szabadkézből eladó.

HáROMSZÖbáS LAKÁST 
keresek mellek hely iségek kel.

Cím a kiadóban I

Uzletátheiyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönségei, hogy üz
letemet maicius hó i ől a 
váiosí székházba, a volt 
BlumbiTger-féle bel}iségbe 

helyezem át, 
almi mélyen leszállított ára
kon logok továbbra is áru- 
■ itt ni.

Mély liszlt-le.llel

Welchner Lőrinc
rőföslu resV.v dö.
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke !

Mindenkinek lehet saját háza I
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA. Budapesti ül, Eternit udvar : : Telefon 200.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Laios 
férfi szabónál 

(Sugovicaparth

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

száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

a Házhoz szállítva száraz

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát
kőris 
tölgy

5. szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy 

aprított akácfa 
apritott tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tűzifanagykereskedők

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

2 éves 
vágású

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
mírt. 16-tél márt. 23-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet, 

kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
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!

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky béraUtÓSRál. 
Telefon 375. — Baja. Klgyó-utcn 18. szám.

iRádió-és villanyszerelést; 
legolcsóbban, legpontosabban csak jj 

í KRICSKOVICS és Sitté cégnél I 
Á eszközölhet. iíeszközölhet.

A Corso mozi mellett.
Modern hálózati készülékek és

Kedvező fizetési

telepes rádiók raktáron.M

ífeltételek. Tel.: 242.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

NvnmafnH Baimnek Goldberger kftnwnvomdáKbar) Baja.


