
Baja. 1S-36 január 8. Szerda Ara 8 fillér. IV. evtfliyain 5. szám.

‘■ololó* «zc. én tatalók kiadó

üt. íütll LEHEL
S?.«*.rlca*ztAlt*i; - ladóhivatal.
K-ER'-NC’I'K ’. I-Rt- 2 S7.AM

-talyban a»gv«dévr» ö prng
'i lyben «j»v hónapra 2 peni><

ciÖriZEVFSl ft»«M :

S%SB

A NÉP tiszta teljes győzelme 
BátmoíwWron; a tír. Möjzes.
Monostori Pál és János párt 

Mása,
Szombaton, január 4 én válasz

totta meg Bál monostor község kép
viselő testületi tagjait, A választás 
titkos szavazással reggel 9 órától, 
délután 4 óráig tartott.

A választásra ugv a NÉP, minta 
kisgazdapárt teljes szervezettséggel 
vonult fel ; ez a mostani titkos sza
vazás mellett megtartott választás 
igazolta, hogy azok a nagyhangú 
frázisok, melyeket a nagybaracskai 
petíció tartalmaz, nem egyebek üres 
szappanbuborékoknál. A petícióban 
ugyani-; azt álli'otta a Mojzes-párt, 
hogy reájuk valóban leadott szava
zatokon kívül még háiomszáz sza
vazójuk volt, akik azért nem tudtak 
leszavazni, mert a csendőrség állí
tólag megak dályozta őket ebben.

A bajai tárgyaláson fel is vonult 
mintegy háromszáz tanú ; de hova 
olvadtak el ezek a szavazók a mos 
tani titkos választáson?

A dr. Mojzes Monostori Pál és 
János fele tisztán a legtöbb szava
zatot id. Szlavikovils József (Jasmi) 
kapta, még pedig 214 et.

Ez a 214 szavazat azután úgy 
oszlott meg, hogy 118 szavazatot 
kapott a dr, Mojzes, Monostori Pál 
és János féle liszta azoktól a sza
vazóktól, akik a legutóbbi bajai 
tárgyaláson tanukként felvonultak s 
akiket ugylátszik még mindig ezzel 
az üggyel animáltak; viszont azon 
szavazóktól, akik a márciusi képvi
selőválasztáskor is dr. Mojzes Já
nosra szavaztak, most mindössze 
96 an voksollak a kisgazdapárti 
liszt ára.

Ezeket a valószínűségi számítá
sokat nern nehéz megtenni, mert 
hiszen minden pártnak rendelkezé
sére áll azon választóknak a név
sora, akik a március 31-iki nyilt 
szavazáskor az egyes pártokra sza 
vaztak; valamint ismeretes azoknak 
a névsora is, akik a márciusi or
szággyűlési kép viselő választáskor 
egyáltalán nem szavaztak.

Csaknem teljes bizonysággal meg 
állapítható, hogy azok javarésze, 
akik 1935. március 31 én meg 
dr. Mojzes Jánosra szavaztak, most 
teljesen tartózkodtak a szavazástól.

A NÉP lisztájára esett 287 lég 

több szavazat, amiből mintegy 230 
olyan szavazó volt, aki 1935. már
cius 31 en is gróf Teleki János orsz. 
képviselőre szavazott s mintegy 60 
olyan szavazó adta szavazatát ez. 
úttal a NEP-re, akik a képviselő 
választáskor még dr. Mojzes János 
pártjához, tartoztak.

A NÉP le nem szavazott tagjai 
legnagyobb részben erdőmunkán 
voltak; egyik részüket még mindig 
befolyásolta a kisgazdapárt ottani 
terrorisztikus magatartása s részben 
betegek voltak.

A választás eredményeként kép 
viselő testületi tagokká választották :

Rendes tagokul: Szlavikovils Jo- 
zsef 511. sz. 283 , Papp Péter (gyen 
ge) 285, Papp János (csili) 285, Hor 
váth János ((olya) 286, Kovács Jó
zsef (bognár) 286, Zrínyi József 482. 
sz. 287

Póttagokul : Béda István 348. sz 
284, Zrínyi Miklós (szikul) 284, Pál 
Miklós 444 sz. 286.

Az ellenzéki listán szerepeltek : 
Szlavikovics József 526 213, Mo 
nostori Pál 3 210, id Szlavikovics 
József (Jasmi) 12. 214, Monostori 
János 3. 201, Szabó József (haran 
gozo) 124. 210, Laki István (Kova- 
rics) alvég 212, Gál János (Péter 
fia) 24

Póttagok : Szabó József asztalos 
40. 212, Horváth Pál (Tolyko) 212, 
Vida József (l)aia) 20, Molnár Jó
zsef 71. 212.

Mindenesetre jellemző tünet, hogy 
még a saját lisztájukon is legkeve
sebb szavazatot Monostori Pál és 
Monostori János kaptak.

A választás megmutatta, hogy a 
polgárság komoly munkára, nyuga
lomra vágyik s elfordult azoktól, 
akik állandóan az elégedetlenséget, 
a nyugtalanságot szítják.

De igazolja egyben annak a mun
kának az értékét is, melyet a Nem
zeti Egység végez. Az igazi népi 
demokratikus munka az, amely a 
nép legszélesebb rétegeit igyekszik 
bevonni a nemzetért való munkába; 
a Nemzeti Egység munkája tulaj
donképen nem egyéb, mint a rend
szerbe foglalt társadalom öntevé 
kenysége ; ezek szerint nyugodt lé 

l> kkel állapíthatjuk meg, hogy nem 
volt politikai rendszer, mely demok 
ratikusabb l< lí volna a Népnél, mert 
hiszen a NÉP a nép minél szélesebb 
rétegeire iám. szkodik.

A Nemzeti Egység gazdasági cso
portjára különösen nagy hivatás vár 
a közeljövőben, amikor a földre 
form végrehajtására kerül majd a 
sor. /X bátmonosfori, nagybaracskai, 
dávodi, hercegszántói földigénylő 
kef, kisgazdákat az igen jól mű
ködő Mélykúti Főidőéi lő Hitelszö

Szerdán délután érkezik Bajára az új főispán
Szerdán délután öl óra tájban étkezik Bajára apa tini dr. Fernbuch 

Bálint. Bácsbodrog vármegye és Baja város ui főispánja unokabályja, 
gróf Teleki János orsz. gyűl- képviselő kíséretében, s kél napot Baján tölt.

Borzalmas g^ermektragétíia 
Bátmonostoron.

összezúzó:! egy kilenc éves kislányt a tíarálőgép.
Borzalmas gyermektragédia 

játszódott le vasárnap délben 
Bátmonostoron az egyik ház
ban. Németh Júlia 9 éves kis
lány és egybarátnője a szom- 
szédosházábanlevö motoros da
rálógép mellett játszadoztak. 
A kis Németh Juuska játék 
közben ráült a darálógép úgy
nevezett transmissiós szijjára. 
A szij elkapta a kislány ru
háját s belerántotta a darálóba,

Őrét Teíeki János üjéws válasza 
a bátmonosfori TO szervezethez.

Szlavikovils József községi bíró, 
a Fátmonoslori Nép elnöke, a vá 
laszlmány nevében újévi üdvözletei 
küldött gróf Teleki János orsz. kép 
viselőnek, aki a következő levéllel 
válaszol! : Az elkövetkezendő uj esz- 

’ tendőre minden jó! és szépet, ered 
! ményt és megelégedést kívánok Ön- 
1 n«‘k és az. elnöklete alatt álló vá 

lasztmánynak, valamint Bálmonos
tor minden foglalkozású választó
polgárának.

Kötelességem, hogy a példátlan 
terror ellenére is dacos magyar aka
rattal, a magyar egység mellett har
coló és kitartó bátmonosfori híve 
inknek is megköszönjem azt a tá
mogatás!, ragaszkodást és meleg 
szeretetet, amelyet ebben az évben, 
talán a legnehezebb sorban tengődő 

vetkezet példájára szövetkezetekbe 
kell tömöríteni, hogy a kis tőke
erővel rendelkező földmunkások, 
kisgazdák a saját szövetkezetük ré
vén tudjak megszerezni azt a tőkét, 
mely a gazdálkodás megkezdéséhez 
feltétlenül szükséges

A józan magyar polgár gondol
kodva él, nem ül fel üres frázisok
nak s mint a b.<!monostori titkos 
választás eredménye is mutatja, 
azok mellé áll, akik nem hangos
kodnak, hanem komolyan dolgoz- 

j nak a népért, nemzetért.

! s mielőtt még segítség érkezett 
volna, összeroncsolta a szeren
csétlen kislányt.

A segélykiáltasra berohan- 
1 lak a szülök és leállították a 

motort, de már késő volt. A 
kislánvt a bajai mentők a köz
kórházba szállították, de már 
nem lehetett rajta segíteni.

A borzalmasan összeroncsolt 
; kislány röviddel a beszállítás 
után kiszenvedett.

j bácskai igaz magyaroknak köszön
hetek.

Én mindig a hálát tartott aro a 
| magyar ember legelső tulajdonságá

nak és erényének s igy Ígérhetem 
i Önnek és a mellettünk harcoló és 

kitartó magyar véreinknek, hogy 
■ soha el nem felejtem a bátmonos- 
1 toriaknak a magyar ügyért folyta

tott nehéz küzdelemben azt a ba
rátságot, amit velem szemben az 
első perctől kezdve tanúsítottak.

Engedje meg kedves biró ur, 
önnek és a bálmonostori magyar 
véreinknek az 1936. évre sok bol
dogságot, eredményt, megnyugvást 
és végre gazdaságilag jó ével is kí
vánjak őszinte szeretettel és barát
sággal hívük

gróf Teleki János s. k. 
orsz, képv.
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Bácskai Magpir Bál.
nak még megvigasztalni sok vigadó 
magyar lélek hiszi, képzeli még 
majd el, mintha épen neki itták vagy 

I rója íródott volna az a bizonyos 
j szép magyar nóta.
; Azután ui nótákat énekelt, mu- 
| zsikált, amelyek én -n olyanok, mint 
| a régiek. Hisz*  ' az emberek, asz 
; szonyok, lányok, a szivek mindig 
I egyformák és mindig akadnak majd 

lányok, asszonyok, akik tesznek 
róla, hogy még soká ne halljon ki 
a szép magyar nóta.

A régi nótái ói a „N- m én let 
lem hűtlen hozzád . . ." „Amióta 
asszony lettél ..." „Úgy megyünk 
el egymás melle tt . . .“ ,.Megöleltem 
a karót . ,,Elkerülsz mert asz-
szonv vagyok . . ." „Féltelek a szél 
tői . . .“ „A hajnal már nem simo- 

, gat . . „Sóhse lettem volna, az 
amivé lettem . . .“ az újabbak kö
zül : ..Okos ember volt, aki a sze-

| relrnet ki*.  lálta . '* kezdetű dalait 
adta elő

Mondanunk sem kell, hogy a kö
zönség mindig vele énekelt s na
gyon melegen ünnepelte a m tgvar 

i dal hivatott művészét : Ányos Lacit. 
1 Gondán Felicián tanár köszönte 

meg Ányos Lacinak, hogy tekintet 
tel a rendező egyesület altruista és 

| kulturális céljaira, honorárium nél
kül jött el Bajára, mely városhoz 
felesége származása révén kedves 
szálak is fűzik.

Ányos Laci dalaival elnyerte a 
Petőfi társaság Vigyázó diját, a 
Fráter Lóránt társaság arany ko
szorúié*.

A Magyar Bál sokáig kedve s em
léke marad a bajaiaknak és bács
kaiaknak.

A terem magyaros díszítéséhez a 
Reich Farkas cég járult hozzá anyag 
kölcsönzésével és a Csábi Károly 
gyönyörű torontáli szőnyegeivel.

A régi káprázatos megyei bálok 
hangú Hlát köz.elitette nvg az a Ma
gyar Bál, melyet a Baja Bácskai 
Közművelődési Egyesület a Bajai 
Frontharcos csoporttal karöitveszom- 
bat este a Központi Szálloda ősz 
szes helyiségeiben rendezett.

Magyaros jelleget a bálnak a sok 
nemzeti dekoráció, a , Hiszek Egyel" 
imádkozó nőalak teljes nagyságú 
képe s a zenészek valamint a teljes 
kiszolgáló személyzet magyaros ru
hája adta, őszintén megvalljuk szí
vesebben vettük volna, ha a sok 
— egyébként nagyon elegáns, diva
tos uszályon esti ruha helyeit, több 
szép magyar női ruhát láttunk vol
na a bálban.

„Bámulatos!" hallottuk egyre- 
másra a hangos felkiáltást „mennyi 
a szép leány, szép asszony Bajai) 
és Bácskában !"

Elismeréssel hajiunk meg a ren-
dezőség ötletessége előtt azért, mert 
hosszas, sablonos müsorszámok he
lyett, a Prachár Laci rövid hazafi
as szavalatán es a kis Prachár Dóri 
baba bájos magyar táncprodukció 
ián kivül egyetlen számot iktatott 
be műsorába : Ányos Laci kiváló 
dalköltőnk énekét és zenéjét.

Művészetének örök ifiuságát je
lenti, hogy még mindenki Ányos 
Lacinak dédelgeti, holott ma már, 
mint Ányos László — azonkívül, 
hogy porta és zen-szerző — minta 
Magyar Zeneszerzők Szövetkezeté
nek igazgatósági referense, a ma
gyar zenekultúrának tekintélyes po
zíciójú hivatalos reprezentánsa is.

Amikor egyéniségének szeretetre- 
méltóságával megkérdezte hallgató
ságát : régi vagy ui dalokkal kezd 
je e meg műsorát ?

„Regivel . . régivel . . .* ’ hangzott
a felelet; de alighogy eljátszotta, 
elénekelte a maga édes-bús magyar 
dalait, a szerző, az alkoto, u terem
tő sajátosan egyéni közvetlenségével, 
szivbemarkoló magyaros zamatu dal
lamával, ritmusával — épen az if 
juság volt az, amely kórusban éne
kelte utána.

Az ő szép magyar nótái nemzeti 
kincsei dalköllészetünkm k ; sok 
busongó szivet vigasztallak és fog-

KÍCSSda
Hoehn Alfréd!

Ma egy hete Baián még kevesen 
tudlak, de ma már sokan tudják, 

1 hogy hoehn Alfréd, a Liszt Ferenc- 
Kör január 9 i csütörtöki hangver- 

i senyének miivésze a németek lég 
nagyobb zongoraművészeinek sorá
ba tartozik. Akik hallották már Bu- 

j dapesten játszani, azt mond;áb, hogy 
■ játéka szinte ellentéte Károk i Gyu

la játékának, csupa erő és palhosza 
annak lágy lírájával szemben. Min
denesetre igen érdekes tanulmány 

i lesz a két nagy zongoraművész já 
i jékát összehasonlítás tárgyává len 

ni és ezáltal gyönyörködve tanulni 
. A jegyárusítás szerdán kezdődik 
l rí Wagner könyvkereskedésben.

. . . facsemetéket is 
cyáinozok I

Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
j szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

A lakás vizsgáin i díjtalan.

Ssivgártíásták báj^s 
előadása 

as Ipartestületben.
A karácsony hangulatát vará

zsolta az Iparlesliilet előadási ter
mébe vasárnap délután P. Szigli 

\ Theofil ferences áldozópap szivgár- 
I distáinak az Alsóvárosi Szivgárda 
' Szent Kapiszlrán III. Csapatának 
1 bájos szereplése. A szívvel, lélekkel 
! megrendezett szép előadás nemc.su 

pán a hitoktató lelkes láradozásá- 
nak gyümölcse volt, a közönség is 
tel/es gyönyörűséggel élte a kis gór 
dislákkal a szép előadás „Áron 
karácsonyának" cselekményét. Bá
tor Jenő, Jeszenovics J., Hományi 
M, Pefresevics K, Kérdő Katalin, 
Márily Karoly, Schauer Etel és 
Csilics Sándor alakították a főbb 
szerepeket sok kedves igyekezettel. 
Külön csemege volt a szépen meg 
rendezett előadásnak a szállásvárosi 
iskola háromszólamu gyermokkóru 

j sónak vitéz Keszthelyi Orbán tanító 
vezetésével bemutatott énekszerep 
lése. Az előadást nagy közönség 
nézte végig

HTREK
Január 8-án délután 5 órakor a 

Misszió gyűlése az egyesületi 
székházban.

Január 9 én este 8 orakor a Liszt 
Ferenc Kör hangversenye a 
Nemzetiben

Január II -én a Bajai Evezős Egye
sület zártkörű jelmezes és ál
arcos bálja a Nemzetiben.

Január 11'én Fodrász-bál a Köz
pontiban.

Január 12 én délután 3 órakor dr. 
Árpás Feierre előadása a Krisz
tus Király Szövetség Szent Imre 
internálasában

Január 14 én délután 4 órakor a 
Mansz választmányi ülése az 
egyesületi otthonban.

— Kitüntetés. Bedils György 
bácsalmási m. kir. állampénztári ta
nácsosnak a kormányzó a főtaná
csosi címet és jelleget adományozta.

— A megye közigazgatási bi
zottságának Ülése. Bácsbodrog 
vármegye közigazgatási bizottságá
nak most esedékes januári ülését 
még nem hívták össze. A közigaz
gatási bizolt ág ülésének időpontja 
egyelőre bizonytalan.

— Pintér Imre mérnök előadása. 
Pintér Imre okleveles bajai építész
mérnök vasárnap délelőtt a Tago
sításról beszelt a bajaszenlislváni 
Levente Otthonban. A kérdés ala
pos tanulmányozását bizonyító ruti- 
nirozollságra valló értékes előadás
nak megérdemnlt sikere volt.

— Újra Sebet kérni a védettsé
get. X gazdatartozások rendezése 
tárgyában kibocsátott miniszteri ren
delet értelmében a védettség visz- 
szaállitására irányuló kérelmek be
terjesztését 1936. március 31 ig meg
hosszabbították. A kérelmet annál 
a bíróságnál kell valamennyi érde
keltnek elő*  rjeszteni, mely a vé
dettség megszűnését kimondotta

— Mindazon mérgezési esetek 
leküzdésénél, melyeket romlott éte
lek okoznak — tehát főleg husmér- 
gezés vagy gombamérgezés elő
fordulásakor — a gyorsan haló 
természetes ,,Ferenc József**  kese- 
riiviz azonnali használata rendkívül 
fontos segédeszköz.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát karácsonyi aj|n<iéknak_ 

sziklaímáríon" 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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.
Pontosan járt férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengéiéi.

es brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

nemc.su
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A vér felfrissítése
céljából — kioáltkép középkor u fér 
fiuknak és nőknek — ajánlatos né
hány napon ál koron reggel pgy po 
húr természetes ..Ferenc József" 
keseriiuizet inni. Világszerte rende 
I i k az o r v o s o k a valód i 
Ferenc József viz használatai, mert 
ez szabályozza a bélmiiködésl, elő
mozdítja a gyomoremészlést, fokoz
za az anyagoséi ét, javítja a vérke 
ringést, fokozza az anyagcserét, /a~ 
vítjv, a vérkeringést, megnyugtatja 
az idegeket, egeszseges álmot hoz. 
és ezáltal uj életerőt teremt.

— Uj malomföcilener. F-h r 
Miklós oki gépészmérnök, ki ma- 
lainellenőii minőségben már hosz- 
sziil'b ideje teljesít szolgálatot a 
b«j«i pénzügyi kirendeltség malom- 
osztályánál és legutóbb sí .e.iel 
tette le a m jlomfőelh nőri vizsgál, a 
pénzügyminiszter jeleni*  gi állomás 
h*  Ivének meghagyásával, malom 
főellenőrré nevezte ki.

— A nő szociális feladatai ba
jai viszonylatban. Rónay Petra a 
Szociális Testvérek társasága buda
pesti központjának illusztris s, onoka 
vasárnap este ,,A nő szociális li la 
d-<lai" címen értékes előadást tar
tott a Katolikus Egyesül--s székhá
zában. A tartalmas előadási, mely 
a nő szociális tevékenységének gaz
dag programját ölelte fel, nagyszámú 
közönség hallgatta végig

uhania
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Január 7-én,

újjáéledt
magyar film

gyártás legjobb, 
legszelle m es*?.  b b vigjá Iék a

Az elnök
kisasszony

Ragyogó zenés víg
játék 12 felvonásban.

Főszereplők :

Muráti Lili. 
Jávor Pál, 
QombaizögiE.,,
Habos Gyula, 
Törzs Jenő.

Híradók.

R gyászoló csatád.

szül. Polák í'.’Jtréli i.

Fájdalomtól megtört szívvel jeli ötjük, hogy a 
legjobb anya, testver és nagyanya

f. hó 5-én nemes lelkét visszaadta az. Útnak. Dija 

tetemét f. hó 7-én d. e. 10 órakor helyezzük nagy
baracskai izr sirkertbe örök nyugalomra.

i — A Bajai E ■■ ezös Egyesület jel
mezes és álarcos báljának rendező 
ség*-  vz utón is kéri a meghívottat, 
hogy as/'alfogkilásait a rendező*  ég-

I gél minden nap este 6—7-ig n bál- 
| irodában (Nemzeti Szálló I. em. 14) 

nrielő b leközölni szíveskedjék.
Kiéin Pál gyümtilcskereskedö 

esete. Lapunk 1935. október 2 iki 
sz.-mában téves információ alapján 
azt inuk, hogy a belmajori csősz 
kukorica lopáson érte Kiéin Pál 
jánoshaimai gyümöicskereskedöt. Itt 
sajnálatos névcsere történt, mert a 

I tettes tényleg Kiéin Pál volt, de 
. nem a gyümölcs nagykereskedő 

az ifiU hírrovat vezetők súlyos lé- 
vede.séért ; s.o'gáljo.'i mentségünkre, 
hogy a jánoshalíHüi viszonyokat n*m  
ismerték ; ezzel szemben mi a ma
gunk !észéről a jánoshalmai gyű- 

! möicskiáliilás alkalmából teljes elis
meréssel adóztunk Kiéin Pál gyü- 

i mölcfikereskedő cég nagy gazdasági 
jelentőségének, mellyel nemcsak a 

' jánoshilmai piacon, de országos vi
szonylatban is bír.

■— Lelbacó Űsxkár már nem 
kiadója a Független Magyarság
nak. Amint a lap közleményekből 
látszik Lelbach Oszkár megvált a 
Független Magyarságtól, már sem- 

I mi kapcsolata nincs a lappal.
— Baja város vendege. Napok 

óta Baján tartózkodik P. Oslay Os
wald volt ferences tartományfönök, 
a Ferences Nővérek Társulatának 

. alapító rendi sgazgatója. P. Oslay a 
' Szeretetház jubileumi ünnepségére 
, ét kezeit és hivatalok teendőinek 
i végeztével holnap távozik Bajáról.

— JÓI sikerült és hangulatos tea- 
d’lulánt rendezett vasárnap egye

I sületi otthonában a S/entistváni Le- 
| ánykör, mely legutóbb szép, rníiso- 
! ros előadást tartott Komlósi Irma a

Leánykor vezetői n ■!: szakavatott 
lelkes irányításával.

— Or. Árpás Ferenc előadása a 
Szent Imre internátusbán. Január 
12 én vasárnap délután 3 órakor 
dr. Árpás Ferenc, a Krisztus Ki-

' rály szövetség alapilója a Szövetség 
Szent Imre Inlernátusában tart elő 
adást. Az előadás meghallgatása díj 
tálán, s arra a nagyközönséget ez 
utón hívja meg a Szövetség.

— Nagy filmsiker az EJrfM- 
kssassíony bemutatóján. Há>om 
napon át (élt házat vonzott az Urá
nia hatalmas előad i« leimébe az ui 
magyar film az Elnökii<**'zony  be
mutatója.

A mai magyar fitmj.í's ás büsz
keségei Kabos, Jávor, Törzs, Muráli 
Lili, Gombafi7Ögi Ella ismét biil i- 
roztak. A közönség teljes elragad
tatással élvezte és tapsolta végig az 
előadást.

— Holnap megismétlik a Le- 
ányklüb előadását. A b.*j  i Leány 
klub tegnap esti n.<gx ?ikerü színi
előadását a ,,Császár ■ s komédiást" 
holnap szerdán drlután fi 4 óra
kor ismét bemutat jak a Központi
ban. A darabot Iv.o állított hely
árakkal adják

— Ellopták a fíistóH húst. Sző 
lősi Antal városi kézbesítő Dömö
tör u'ca 4. szám alatti lakos felje
lentést tett a rendőrségen ismeretlen 
tettes ellen, aki a husfüstölöjéből 
24 pengő értékű húst ellopott.

— A Szer.»fetház 50 éves jubi
leumáról holnapi számunkban rész
letes tndósúást adunk.

Epe- és rnájbeíegségsknél, 
elsősor bán epehólyagkalurrus, epekő 
képződés és sárgaság eseteiben a 
mindig enyhe hatású természetis 
„Ferenc JóiSűff" keserűiül a hasi 
szervek funkcióit élénkebb tevékeny
ségre serkenti,

Laptulajdonos;
Pi. ahíür LítMfci.

A legujal ■! RÁDIÓK

Bruszt-nál
szcrezh' lök be a legelőnyösebben!
O.ion, Philips, Standard, RAKTARA 
lététünkén gépek nagy----------------

Pályázati hirdetmény.
B<ji vírus polgármestere két ki-

se.;i.ő szoi.' i - Ila-ra pa,v.t/ Hot hir
detett. A pah.oiii határidő le|ár 
1936 január 20 n. A i s/.letes fel
tételeket tarfahn >/ó p dyazali hir
detni nv m-g el ti1 a Bud.ipesti 
Közlöny 1935. évi 290. szamában, 
azonkívül megl ek int bt < ő a városi 
sz..-kht:z hirdető tábláján és a városi 

| javadtimi 1 i at-il iál (városit rz,a eme
lten a 20. sz szobában), ahol 
egyébként is minden f-lvila gosi’ás 
ni gkaph

ÉBÍESff ÍSI
Értesítem a nagyérde
mű közönségei, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben) 

fodrász 
üzletei! nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szíves 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom Ki váló tisztelettel
0BERTH BÉLA

fodrászmester.

CG8S0
«S~s=t >•'— T*

Január 12-én,

Vihar a 
lárva 

tengeren
I Metró világíilm 16 felv.

Főszerepben :

Clark Gabié

Jean Harlow
Wallace Beery

Kulturfilm

Híradó.
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Eladó!
Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitö 
műköves golyóscsa
péivá daráló uj szij
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWSLLER ANTAL 
Gara- György puszta.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. ti. nyitva 

jan. G-tól Jan. 13-ig 
GVARMfeTI EMII 

Dr. MAKRAV LÁSZLÓ
gyógysz... rtára.

Saját terme

2 ewes

is száraz

legalkalmasabb ajándékot

Szabó (s éza
puskamű vésnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

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

ésü tűzifa: I 
akác hasábfát >
kőris 
tölgy 
szil
szurkos nyár hasábfát > 
fűz hasábfát
kemény gömbfát S
lágy
aprított akácfái )
aprított tölgy és szilfát '

s s legolcsóbb napi éfban házhoz j
í szitunk. j

Eladás nagyban és kicsinyben.
| Wiesel Sándor és Fia
» fatermelők és tűzifanagykereskedők j

Telefon : BAJA Telefon : j
w tűzifa ielep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42. )

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Su^ovicapartJ.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYGMDAVÁLLALAT.

!

I

DOROGI
sajíüit Isotssz, iüjss szén, 

difi szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜHHÜT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

IE2Ü

Ha utazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon; 314-et 
VöMCSíW béreutés.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA 1
Telefon 52. Ferencsek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tolásbrikettet,

koklzbrBkettet, tatai jzalonsienet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lakj? béraUtÓSnál. 

Telefon 375. — Baja, KlgyA-utca 18. srám.

Éjjel is rendelhető!

MEGNYITOTTUK 
újonnan berendezett 

fűszer- fás csemege üzletünket 
(A megyeházával szemben).

Felvágottak, sajt, vaj, sajátpörkölésü friss kávé, 
cukorkák, terményáruk és mindennemű háztartási 

cikkek.
Magunkat a nagyérdemű közönség szives pártfo
gásába ajánlva maradunk mély tisztelettel

Cseh és Tölgyesi
fiis/er kereskedők

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nvomatntt Bakanek r>n Goldbt-rger könyvnyomdájában Bnw.


