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EJ.OFIZEXÍ5I ARAK:

Ai agrárdemagógia elmélete.
A biitokpo'üikai törvény javaslat 

vitájában felszólalt Bethlen István 
gróf is Ex a beszéd m meggyőző 

"erő mérlegén mérve ulatla marad 
annak a másik beszédnek, amelyet 
a voit miniszterelnök a hitbizományí 
reform vitája során mondott el. Nem 
azért, mert a hitbizományi javasla
tot elfogadta, a telepítési javaslatot 
periig nem : hanem bizonyára azért, 
mert ebben az utóbbi beszédében 
bizonyos engedményeket telt a ne
hezen összekovácsolt egységes el
lenzéki front érdekében. Előbbi be
széde színesebb is, szakszerűbb is 
volt, az utóbbiban mintha megbé
nították volna, a pártpolitikai elkö
telezettségek. Igyekezett élesen el
lenzéki lenni és nagy beszédének 
befejező mondataiban éles is volt.

Minket azonban kevéssé érdekel
het a beszéd pártpolitikai éle. Szak
kérdésekről van itt szó, a pártpo
litikai szemszögből elhangzó kritika 
csak mellékzönge, csak amolyan el
haló akkordja a vezérlő melódiá
nak.

A lényeg az, hogy Bethlen István 
gróf gazdaságpolitikai világszemléle 
tével mégis csak egyedül áll, nem 
tud, (alán nem is akar beilleszkedni 
az ellenzéki egységbe. Álláspontja 
változatlanul az, hogy a nagybirtok 
elporlása körülbelül olyan jellegű 
természeti tünemény, mint a Sza
hara szikláinak eróziója. Azt mondja, 
hogy épen ezért nincs szükség ag- 
rárkodexre, hagyjuk beavatkozás 
nélkül lefolyni azt az evolúciót, 
amely meghozza a birtokeloszlás 
terén az uj rendel. Ez a felfogás az 
amellyel szembe kell helyezkednünk.

Az evolúcióba való beavatkozást 
statisztikai adatokkal alátámasztva 
ellenzi a volt miuiszterelnök és at
tól tart, hogy szembekerülnek egy 
mással a nincstelenek és a kisgaz
dák, bőséges terület nyilik^tehát az 
>iígykedéslől felfütötl agrárdernagó- 
gia részére.

Ami a statisztikai adatokat illeti, 
semmi olyat nem mondott, ami »j 
volna. A földmivelésügyi miniszter 
ugyanezekből az adatokból levont 
következtetésekre hivatkozva jelen
tette ki a javaslat tárgyalása előtt a 
R^jtó képviselőinek, hogy birtokpo- 
lit kai célokra több föld fog meg- 
U’O/dulni, mint amennyit ő, mint 
földmivelésügyi miniszter kívánatos
nak tartana. A közeljövő egyik lég 
nagyobb problémája ezért a föld 

I piac szabályozása, megakadályozása 
| annak, hogy a túlkínálat a földára- 
i kai devalválj:. Mái csak azért is 
' kell tehát agrárkodvx, hogy a nagy- 
i üzemek elporlo részeiből uj és 
' egészséges kisüzemek alakulhassa 
I nak.

De fel kell végre vetnünk kaié- 
górikus formában a kérdést, hogy 

| vájjon mi jelent több és veszedel- 
, mesebb gyúlékony anyagot. Az-e, 

ha törvény biztosítja a nép számára 
az egészséges és természetes ter
jeszkedés lehelőségét és óvatos kéz- 

. zel szükség esetén hozzányúl a moz
dulatlan nagyüzemhez, vagy ■?, ha 
a latifundium továbbra is tabu ma- 

I rád és a nép természetes tér fogla
lása elölt továbbra is ott mered a 

i

kínai fal. Azt pedig higyje el min 
denki, aki osztályharcokló) tart : 
nem az a baj, hogy minden nincs 
télén nem lehet kisgazda. Ez az 
élet rendje. Az agrármozgalmak és 
elégedetlenségek természetes oka 
mindig az, hogy a kis- és a törpe 
birtok nem tud izmosodni. Hogy 
nem juthat földhöz, akinek sem 
anyagi ereje, sem rátermettsége, 
sem seerzőkepessége nem hiányzik. 
Kenyér és munka kell a nincste
lennek-, legfelje b még házhely, hogy 
meg legyen közte és a föld között 
az etikai kapcsokét. Erről pedig 
gondoskodik a javaslat. Házhelyet 
ad a nincstelennek és kivonja a 
munkapiac kínálatából a törpebir
tokost, akit kisbirtokossá izmosit.

Nem lehet helytálló az a követ
keztetés, hogy ez a törvény felüle
tet tár fel, amelyen majd lerakód 
nak az agrárdemagógia spórái. Ezek 
nek a spóráknak terjedéséhez első
sorban agrárdemagogok kellenek. 
Elmélet is, gyakorlat is, azt bízó 
nyitja, hogy ennek a demagógiának 
a nyomán akkor csapnak ki a szen
vedélyek szennyes hullámai, ha nincs 
gát, amely felfogja és nincs csa
torna, amely levezesse azokat. A 
készülő törvény ilyen gát és ilyen 
csatorna lesz. Ha nem állja a föld 
szerzés útját a megmerevedett lati 
fundium, ha megvan a lehetőség 
arra, hogy az államhatalom jogos 
igényeket mér legelhessen, sokkal 
könnyebb lesz az amugyis hitelet 
vesztett agrárdemagógiának törvény 
erejével torkára forrasztani1 a szól, 
mint akkor, ha fatalista kényelem 
mel továbbra is kitartunk a puieta 
non inovere elv mellett.

Ditzaibumoi adóit a föitpánnak a vármegye 
az installációs közgyűlésről.

Ünnepi aktus előzte meg 
tegnap délelőtt Bácsmegye kis- 
gyűiését. Dr. Szabó-Szabovlje- 
vits Dusán alispán meleghangú 
üdvözlő beszéd kíséretében át
nyújtotta az elnöklő dr. apa
tini Fernbach Bálint főispán
nak a vármegye installációs 
közgyűlésén elhangzott beszé
deket és a közgyűlés egész 
lefolyását megörökítő díszes

Tények, melyek beszélnek.
Európa tagadhatatlanul iz

galmas napokat élt át.
Hitler határozott, fellépése 

olyan külpolitikai helyzetet te
remtett, mely könnyen vezet
hetett volna háborús összeüt
közéshez.

A hadiipar zsoldjában álló 
újságok minden tőlük telhetőt 
•lkövettek, hogy a helyzetet 
elmérgesítsék és nagymérvű 
fegyverkezések szükségességé
nek kényszerképzetét oltsák 
be Európa egyébként is izga
tott népeibe.

Genfben a kartelszerüen 
szervezett hadiipar ellendiplo
máciája már várta a delegátu
sokat, hogv megszokott és köz
ismert eszközeivel befolyásolja 
őket.

Azonban közbelépett az an
gol kormány — élével az uj 
királynak — aki semmiesetre 
sem akarta uralkodásának úgy
szólván első hónapjait háború
val kezdeni s erélyes fellépé
sével kivittek, hogy a népszö
vetség tanácsülését nem Géni
be, hanem Londonba hívták 
össze.

A francia-német viszály sor
sa tulajdonképen azzal dőlt el, 
hogy az angol akaratnak sike
rült Londont megtenni a tár
gyalások központjává.

A másik fontos tény volt 
az angol király közvetlen be
avatkozása.

Bár az angol alkotmány in
kább reprezentatív szerepet ad 
a királynak, mégis a király 
egyéniségétől függ, hogy sors
döntő pillanatokban, milyen 

albumot.
Az album díszes kiállításban 

fedőlapján a megye és a Fern
bach család címerét is meg
örökíti.

A szépmüvü album terve, 
Miskolczy Ferenc festőművész 
elgondolása. Az albumot a fő
ispán melegen megköszönte és 
láthatóan örömmel fogadta.

tartalommal tölti meg az an
gol királyi jogkört. VIII. Edu- 
ard érezte, hogy az európai 
civilizáció sorsa fordul meg az 
angolok magatartásán s köz
vetlen beavatkozásával bizto
sította a békét számunkra.

Mussolini sanctio ellenes 
magatartása volt a harmadik 
tény, mely döntőleg hatott az 
események kialakulására.

A helyzet nyugodt megíté
lését teszi számunkra végül 
lehetővé Gömbös Gyula mi
niszterelnök római utazása.

Az a tény, hogy a kormány 
feje nyugodtan hajija végre 
heteken át előkészített külpo
litikai programját, igazolja, hogy 
háborús veszedelem nem fe
nyeget bennünket.

Bár kis ország lettünk, mégis 
egész Európa figyel azokra az 
eseményekre, melyek ma Ró
mában lejátszódnak.

Az egész nemzet hittel és 
bizalommal kiséri Gömbös 
Gyula miniszterelnököt, mert 
tudja és érzi, hogy jó utón 
vezeti az országunkat.

Megindultak az amerikai 
elnökválasztási hadiáratok.

Az amerikai elnökválasztási 
hadjárat megindult. Borah sze
nátor nagy beszédet mondott, 
amelyben az esetleges európai 
háborúban a teljes semleges- 
ségi politika hívének mondotta 
magát, mely hallgatósága kö
rében nagy tetszéssel találko
zott.
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Meghalt Bodicii Sán
dor a neves bajai 

harangöntő és óra
gyáros.

Baja város iparostársadalmának, 
de az egész városnak gyásza van. 
Meghalt Bodiesi Sándor a neves 
bajai harangöntő és óragyáros. Or
szágszerte híresek voltak a kitűnő 
gyártmányú Bodicü-harangok ; a 
bajaiak közül sokan emlékeznek 
még Bodiesi Sándor óragyárára is, 
melynek kiváló készítményei meg 
Amerikáig is eljutottak. A valami 
kor igen tekintélyes számottevő ha
rangöntő mester lelkes verselgelö is 
volt. Egyidöben Baján is nagvilágot 
látlak a poétikus lelkű Bodiesi bá 
esi hazafias költeményei. Bodiesi 
bácsi már esztendőkkel ezelőtt le
tette a tollat, sokat betegeskedett. 
Életének 73-ik évében nagy részvé 
tét keltve meghall. A jónevü bajai 
harangöntő mestert ma, szombaton 
délután 4 órakor temetik a Buda
pesti ut 30 számú gyászházból a 
Rókus temetőben levő családi sír
boltba a katolikus egyház szertar
tásai szerint. Az engesztelő szent
mise áldozatot hétfőn reggel 8 óra
kor a belvárosi templomban fogják 
lelke üdvéért bemutatni.

Március 25-én különvonat 
indul Bajáról Budapestre.

A mezőgazdasági kiállításra 
szerdán, március 25-én oLoó 
vásári különvonat indul Bajá
ról Halason át Budapestre. A 
jegy ára oda-víssza 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 jegy irodában.

A tompái bőrösök zsarolási és sikkasztási 
háborúskodása a bajai törvényszék előtt.

Vámos Lajosné és a fia ifj. Vá 
mos Lajos tompái bőrkereskedők 
sikkasztás miatt feljelentették Seres 
Sándor tompái szücsmeslert, aki vi
szont Vámosékat zsarolás miatt je 
lentette fel. Mindhárman a törvény
szék elé kerüllek.

A vád szerint Vámosék Seresnek 
különböző szőrmeárukat adtak át 
olyan megállapodással, hogy Vámo
sék követelése mértékileg a szűcs 
saját árukészletével felelős. Vámo 
sék ilyen feltétellel adtak át Seres
nek 7 darab juhbört is, hogy ab 
ból ifjú Vámosnak bekecset készít
sen.

Seres egyik kötelezettségének sem 
telt eleget. Vámosék többször is

Világkonferenciára hívják össze a locarnói 
hatalmakat.

A német nagykövet Vili. Edwardnál.
Pénteken délután Parisban és 

Londonban egyidejűleg hozták nyil
vánosságra a locarnói hatalmak kö
zött létrejött egyezmény tervezetet. 
Az egyezményben a hatalmak kije
lentik, hogy a locarnói szerződés 
továbbra is érvényben marad és fel
hívják Németországot, hogy terjesz- 
sze a vitát a hágai nemzetközi dön
tőbíróság elé, de ismerje el előre 
is kötelezőnek annak döntését. Az 
egyezmény szenzációja az, hogy szó 
sincs benne a rajnai vidék kiürilé 
séről.

Adócsalás miatt megbüntettek egy bajai 
molnárt és a segédjét.

Adócsalás vétségének vádjával 
állott a bajai törvényszék előtt ifj. 
Tóth Lajos vízimolnár és Greksa 
János molnásegéd. Az volt ellenük 
a vád, hogy a vámörlési könyveket 
meghamisították, illetve kettős köny
vet vezettek, egyiket a maguk, má
sikat a forgalmi adóhivatal számára. 
Ebben azonban nem szerepelt ben
ne minden tétel.

A törvényszék előtt Greksa Já 
nos azzal védekezett, hogy elhunyt 

sürgették a szűcsöt és mikor látták, 
hogy eredményt nem érnek el, ja
nuár 2 án beállítottak Sereshez és 
elvitték a készletében levő összes 
bőrt. A szűcs ekkor zsarolásért tett 
ellenük feljelentést. A lörvényszé 
ken azonban Vámosék felmutattak 
egy írást, mely megerősíti Seressel 
szemben hangoztatott megállapodá
sukat.

A bajai büntető törvényszék dr. 
Linzer-tanácsa a tegnap megtartott 
törvényszéki íőtárgyaláson Vámosé
kat az. ellenük emelt vád alól fel
mentette Seres Sándort sikkasztá
sért 1 heti fogházra Ítélte. A vád
lott fellebbezett.

Világkonferencia lesz.
Felszólítja az egyezmény Német 

országot arra, hogy vegyen részt 
azokban a tárgyalásokban, amelyek 
során a Hitler március 7-i emlék
iratában foglalt javaslatokat vitat
nák meg. Ugyancsak szenzációs az 
egyezménynek az a része, amely 
világérlekezletre hívja össze a ha 
talmakat.

Ribbentrop Vili. Edwardnál.
VIII. Edward angol király pén

teken délben kihallgatáson fogadta 
. Ribbentrop nagykövetet.

gazdája id. Tóth Lajos utasítására 
cselekedett és nem volt arról tudo
mása, hogy a könyvek adatai nem 
egyeztek. Ifj. Tóth Lajos kijelentette 
hogy csak nemrégiben került a ma
lom élére és a történtekről nem 
tudott.

Kihallgatták az ügyben Tisza völgyi 
Dezső pénzügyi s. titkárt és Thurjay 
József pénzügyi főfelügyelőt, akik az 
adócsalást a könyvek átvizsgálása 
nál észrevették. Több kisebb tétel-

I ben mintegy 80 pengő körüli adó
I eltitkolás történt.

Ifj. Tóth Lajost 1 heti fogházra 
és 14 pengő pénzbüntetésre, Greksa 
Jánost 1 heti fogházra és 44 pengő 
pénzbüntetésre Ítélték, azonban a 
fogházbüntetést mindkettőjüknél fel
függesztették. Az Ítélet jogerős

Baján tart lelkigyakorlatos 
missziót dr. Magyarász Ferenc 
a híres cisztercita egyházi 

szónok.
Bajára jön dr. Magyarász 

Ferenc hittanár, bakonykop- 
pányi cisztercita plébános, a 
hírneves egyházi szónok. Dr. 
Magyarász március 24-től 29 ig 

j a belvárosi plébánia templom
ban tart lelkigyakorlatos mis
siót. A szentbeszédeket min
den délután 7 órakor tartja. 
A bevezető szentbeszéd már
cius 24-én délután 5 órakor 
lesz, eite 7 órakor kizárólag 
a háztartási alkalmazottak, 
25 én este 7 órakor nagyleá
nyok, 26-án a szegények, mén- 
helyi nevelő szülők, szegény 
(stefániás) anyák, 27-én gyári 
munkások és inségmunkások, 
28-án a férfi ifjúság számára 
beszél. A szentbeszédek után 
minden este gyóntatás. Az 
ágyban fekvő betegek számára 
27-én és 28-án délelőtt oszt
ják ki a szentségeket.

A négus utrakelt 
Dessziéböl az északi 

harctérre.
Godzsamban újból fellángolt 

a lázadás.
Olasz repülőgépek megsemmisí

tettek egy abessziniai repülőgépet a 
Gondariól északkeletre fekvő dabali 
síkság felett.

A Szomáliái harc éren két olasz 
gép Neghellitől északra Addisz-Abe- 
ha irányban felderítő tevékénységet 
végzett és közben bombákat dobolt 
Ghebire és a gobai nagyjelentősé
gű utánpótlási raktárakra.

A lázadás Godzsamban ismét 
erőien fellángolt. Az abesszin kor-

Minden múlandó. 
Az 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 járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontaian fára férfi és aél karérák 2 évi jétéllással már 6 paniAKU.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21. ________
Régi ékszereket, tört aranyat es brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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CSODASZÉP TÜNDÉRKERTJÉT
REMEK MŰSOR REGGEL 5-IG TÁNC

Budapest legkedveltebb családi szórakozóhelye.

mány több godzsami papot tnegbi 
zott, hogy kezdjen tárgyalásokat a 
fellázadj törzsfőnökökkel. A meg 
besz.élések nem vezetlek ered
ményié.

Megerősi ették azt ; hirt, hogy 
a négus minden előzetes híradás 
nélkül, a császári gárdával uírakelt 
Dessziéből az. északi harctérre. Az 
uj főhadiszállás helyét legnagyobb 
titokban tartják. Azt hiszik, hogy a 
négus uj tartózkodási helye az 
Asiangi tó környékén lehet.

HÍREK
— Holnap lesz a szállásvárosi 

elemi hazafias előadása. Holnap 
vasárnap délután fél 4 órai kezdet
tel a szállásvárosi állami elemi is
kola növendékei az Ipái testület 
nagytermében hazafias ünnepélyt 
rendeznek. A növendékeit bemutat
ják a „Kis vitézek" című háromfel- 
vonásos hazafias gyermekszinmíit, 
azonkívül énekkel és szavalatokkal 
szerepelnek. Közreműködik az iskola 
háromszólamu énekkara is.

Március hó 19-én,
Március hó 20-án,
Március hó 2l-én,
Március hó 22-én,

A „Hindu lándzsás" testvérfilmje

Szudáni 
őrjárat

Egzotikus dráma 12 f.

Főszerepben :

Gary Grant, 
Claude Rains, 
GertrudeMichael 
Kathlen Bürke.

—ww
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— fi megyei ülísek ügyrendje. 
.4 most megállapított ügyrend értei- 
méhen a vármegyén a jövőben a

' hisgyiilés minden hónap első szer
dáján délelőtt fél 10 órakor lesz, a 

i közigazgatási bizottság ülését ugyan- 
j az napon délelőtt 11 órakor fogják 
, lefolytatni. Az időpont csak ünnep 
| esetén változik.

- Főfájás, rosszullét ideges
ség, hOChontiriáS állapotok gyak
ran a legrövidebb idő alatt meg
szűnnek, ha bélmiiködésünket reg
gelenként fél pohár természetes 
„Ferenc József**  keseriivizzel rend
ben tartjuk.

— Nyugalomba vonul a bács- 
borsódi főjegyző. Április 1 tői 
nyágalomba vonul id. Markovich 
Béla bácsborsódi vezető jegyző. Tel 
jes nyugdíjigénye huvi 364 pengő 
törzsfizelés és 57 pengő lakbér. Az 
alispán indítványára a 40 évi köz
szolgálat után távozó tisztviselőnek, 
aki a legnehezebb időkben is példá
san megfelelt feladatának, a vár
megye kisgyülése elismerését tolmá
csolja.

Március 22-én,
Csak erős idegzetűeknek!

Rendkívül erős bűnügyi 
történet 10 felvonásban

Főszerepben :

Lionel Attwill
Kisérő filmje ;

Lányok a 
gyönyör

hajón
Ragyogó kiállítású ope
rett 10 felvonásban.

A legegészségesebb fogókat is 

meglazítja a fogkő, ha azt idejé

ben el nem távolítjuk. Ezért hasz

náljon rendszeresen Kalodont fog* 

krémet, mely hazánkban egyedül 

tartalmaz sulforicinoleatot, — ezt a 

milliószor kipróbált fogkő elleni szert

A fogkő a fog 
pusztulását okozza I

Székelési zavarok, 
vastagbélhurut, puffadtság, félelem
érzés, bódul tság, migrén és ál tahi 
nos rosszullét esetén a rendkívül 
enyhén ható természetes 
„Ferenc József**  keseriiviz a gyo
mor és a bélcsatorna tartalmát 
gyorsan kiüríti, a bélmirigyek mü 
ködését élénkíti, a vérkeringést elő 
mozdítja s tarlós megkönnyebbülést 
szerez. Gyomor és bélspecialisták a 
Ferenc József vizet, úgy férfiaknál, 

; mint nőknél é gyermekeknél teljes 
' eredménnyel alkalmazzák.

1 — A Move gyűlése. A Move
Bajai Társadalmi és Sport Egyesü
let holnap vasárnap délután 6 óra
kor a Központi tánctermében gyű- 

j lést tart. A tagok pontos megjele- 
j nését kéri az elnökség.

— Nyugdíjazott vármegyei tiszt 
viselők. Több nyugdíjügyet intézett

I a vármegye kisgyülése. Április I tői 
nyugalomba vonul Földes Izsó bács
bokodi körállatorvos. Havi nyugdija 
204 pengő. Ugyancsak ápr. l-lől 
nyugdíjba lép dr. Habermann An
dor csálaljai községi orvos. Teljes 
nyugdíja havi 204 pengő.

HÁROMSZOBÁS LAKÁST 
keresek mellékhelyiségekkel.

Cím a kiadóban !

SZŐLŐ , GYÜMÖLCS- ÉS KERT
GAZDASÁG.

Mészkénlé.
A múltban említett bordódén kí

vül a legelterjedtebb házikészitésü 
szer a mészkénlé.

Mészkénlevet 1 rész égett mész, 
2 rész kénpor és 10 rész víznek 
egy órán át való forralásából kap 
juk. (Pl. 1 kg. mész, 2 kg. kénpor, 
10 kg. viz) Főzésre csak vasüstöt 
használhatunk. A főzés történhet 
szabadban is, az előre t Ikésíitett 
tűzhelyre ráhelyezzük az üstöt, moly 
legalább egyharm.addnl legyen na
gyobb mint a főzni szándékolt mész
kénlé mennyiség, (Pl. ha 20 litert 
akarunk főzni úgy 30 literes legyen) 
mert forrásközben különben kifut. 

A meszel apió darabokra össze
törjük, az üstben a kériporral ala
posan összekeverjük és ráöntjük a 
szükséges vízmennyiséget és lassú 
keverés mellett egy óta hosszat for
raljuk. Ügyeljünk arra, hogy a for
rás abba ne mát adjon és a kipá- 
rolgolt vízmennyiséget meleggel ál
landóan pótoljuk. Forralás végén 
kapunk egy sötét meggyvörös fo
lyadékot, amelyet azután felhasz
nálhatunk permetezőié készítésére. 
A főzéshez használt anyagok, vala
mint a forralás keresztülvitele kö
vetkeztében az okiéit nem egyforma 
töménységűre sikerül ennek meg
felelően annak hígítása is más és 
más. Ennek megállapításai a hasz
nálják a Baume-feie fokmérőt és a 
lent közölt adatok alapján a hígí
tást elvégezhetjük :
B fok a tözslé. 1 lit. kell víz

télen : nyáron:
24 5 — lit. 52— lit.
23 4 5 .. 48— „
22 4 25 45— „

' 21 3 75 42— „
20 35 39— ,,
19 3 25 „ 36 — „

Ha fok mérőnk nincsen nem kö-
velő nl<: < 1 nagy 1 úbát, ha a téli per-
mclezéshez minden hl. vízre 20 lit. 
mészkénlevet öntünk nyáron viszont 
2 litert.

A mészkénlé télen nuróhalásánál 
, fogva mint rovarirlósz.er jön tekin- 
I telbe, nyáron csupán mint gomba

ölő anyag használható tisztán. Ha 
azonban arzéntartalma anyagokat 

I (Vinarzii) is keverünk hozzá akkor 
: a rovarok pusztítására is fellehet 

használni. Schwzinfurti, Uránia zöl
det azonban nem szabad keverni 
hozzá, mert erősen perzselő permet- 
levelet kapunk. Mészkénlé perme
tezési e csak ólmozott bi'hejü gépe
ket s abwd esik alkalmazni mert a 
vörösrézgépt-kel szabad csak alkal
mazni inéit a vöiösrézgépeket rö
vid használat u án szétinarja. Ha 
egyszerre nagyobb mennyiségű 
mészkénlevet főzünk, azt vas, üveg, 
cserépedényben sokáig eltarthatjuk, 
ha a feis ínére olaj, agy zsírréte
get helvevünk.

LapHiiajdnnos ;
0 «. K H £ I V l f « « L.
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul! 

Kertváros! építési vállalat
Schwascz Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290.
- SE£»«G==S«EF-. B

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ijieli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. ti. nyílva 
már?. 16-tói márc. 23-ig 
Or. MfiKRRV LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL
gyógyszer tára

osaoGi
sajtolt koksz, tojás szén.

dió szén

éves szumosnyar 
fűz hasá?> «
akác .,
szil .. 
kőris „ 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

legalkalmasabb ajcíndékot

Szabó Gé z a
puskamüvesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

í-S

utazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
IfANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

r

SBFfiE

legolcsóbban, legpontosabban csak [j|
KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél l 

eszközölhet. B
Iy A Cofso mozi

^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^ 

g Tel.: 242, Kedvező fizetési

mellett.

feltételek. Tel.: 242.

------------------------------------14K=S£ «K==£ D

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy „
szil „
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

ÍWiesel Sándor és Fia
fatermelök és tűzifanagykereskedők

Telefon : 8A1A Telefon :
tűzifa telep 195. Haynald-n. 13. városi iroda 42.

O Házhoz szállítva száraz

Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető laky bé r a UtÓ Sfi ál. 
Telefon 375. — Baja, KlgyO-utca 18. szám.

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
. ......

M vonla főtt Ftaiunek Goldberger kön wnvomdá iában Rnia.


