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Most amikor az ellenzék 
állandóan a diktatúrára való 
törekvéssel vádolja a kor
mányt s az önkormányzatok
ban is sűrűn hallunk felszó
lalásokat, melyek az „alkot
mányt" védik sehonnan sem 
fenyegető veszedelem ellen, 
nagyon tanulságos olvasni azt 
a beszédet, melyet Mikecz 
Ödön volt főispán, a sajtóosz
tály uj főnöke, bucsuzása al
kalmából tartott Szabolcs-vár
megyei díszközgyűlésen mon
dott.

Márványba vésni valók a 
sajtófőnök következő szavai :

„Az önkormányzat célja, az 
önkorínáhyzat feladatai évröl- 
évre változnak és maga az 
önkormányzat gondolat csak 
akkor lehet nemzetépitő erő, 
ha formáiban, 
alkalmazkodik a jelen és 
jövendő feladataihoz.

Az önkormányzat eszköz 
nemzet kezében, amelyet 
nemzet a maga örökérvényes- 
ségü céljainak szolgálatában 
megtart, vagy elveszít. Elveszti, 
ha jmerev öncélusággá fajid, 
elveszti ha nemzetbomlaszló 
erővé züllik. Megtartja és to
vábbépíti azonban, ha meg
nyilatkozásaiban szolgálja azo
kat az örökérvényességü tör
vényeket, melyek ezer eszten
dő örvényei között is biztos 
útmutatást adtak nemzetünk 
vezetőinek."

Bár az ember vegetatív éle
tének alapelemei évezredeken 
keresztül változatlanok, annál 
nagyobb változásokon ment és 
megy keresztül szellemerkölcsi 
lényege s miután a kettő ál
landó kölcsönhatásban terem
ti és formálja az intézménye
ket ; kell, hogy az intézmé
nyek — nagyok és kicsik egy
aránt — változzanak, módo
suljanak az idők parancsai 
szerint. „A központi hatalom 
és a vármegyei önkormányzat 
gondolata egymással ellentét
ben nem áll . . • " állapítja meg 
Mikecz Ödön sajtófőnök, de 
valóban kell, hogy mind a 

kettőt „a másikért való mun
ka, a közjóért való áldozat
készség es kötelességteljesí- 
tés . . .", az egymásra utalt-

összetöröm...
Maga? Maga? Maga gyáva kutya
cimü cikkünkre nagyon káposzta 
leveses választ adott a Független 
Magyarság.

Régi újságírói trükk szerint valót
lanságokat irkáit össze s ahhoz fű
zőit hozzá kommentárokat.

Nem óhajtunk részletesen felelni; 
csupán azt jegyezzük meg, hogy 
Traíikánt Károly uirai való beszél 
getésünk közben egy ur a szomszéd 
asztaltól feltűnően odafigyelt, amit 
kifogás tárgyává teltünk.

A? illető ur megjegyezte; 
nem akar zsidót látni ?"

Mire megjegyeztük : lehet, hogy 
igaza van; reméljük az illető ur nem 
képviseli az egész zsidóságot; egyéb 
ként ez a megjegyzés csak provo
kált riposzt volt.

A mi felekezeti liberalizmusunkat 
azt hisszük Baján nem kell senki

„falán

Sóiyas következményekkel járó 
szurkálás Csávóim.

Szommer József kovácsmester 
szóváltásba keveredett Dékány Ig
nác 48 éves földmives csávolyi la
kossal ; szó szót követett ; a felindult 
Szommer József a vita hevében 
előrántotta bicskáját és oly szeren
csétlenül találta szive táján meg 
szúrni Dékán Istvánt, hogy az szót 
lanui összeesett.

A Magyar É!®í ás Járadék Biztosító Intézet 
nagylelkű ajándéka a BajaBácskai Közművelődési 

Egyesületnek.
A Magyar Élet és Járadék Biz 

tositó Intézet vezérigazgatója lovag 
Sternád István utján évi kétezer 
pengő segélyt biztosított a Baja- 
Bácska Közművelődési Egyesületnek 
kulturális céljai előmozdítására.

A segélyt két részletben utalja ki 
az intézet s az első ezer pengőt 

ságnak és sorsközösségnek ér
zése hassa at.

A nemzeti öncéluság kor
szakában valóban klasszikus 
tökéllyel fejezi ki ez a beszéd 
a megye és központi hatalom 
ideális viszonyát.

| előtt igazolni. Nehéz időkben tet
tünk erről bizonyságot és ami fő : 
abból sohasem csináltunk üzletet.

Valóban isteneknek való látvány: 
a Független Magyarság, mint a 
klérus oltalmazója. Valahogy két 
héttel ezelőtt egészen más hangon 
beszélt a klérusról!

A nagybaracskai kerület exponált 
egyénisége kísérletezett más lapnál 
is; végül is hol kötött ki : a Füg 
getlen Magyarságnál. Ez csak ter
mészetes.

De alig hisszük, hogy akad Baján 
komoly ember, aki az ott összeír- 
kait badarságokat elhiszi.

Komoly újságírói tevékenység he
lyett piszkolódás.

Mit reszkiroz a Független Ma
gyarság? Eggyel több feljelentést.

Meglesz.

A kihívott bajai mentők bevitték 
a súlyosan sérült Dékány Ignácot a 
bajai közkórházba ; dr. Marjay Pé
ter vizsgálóbíró kihallgatása végett 
megjelent a közkórházban, de a ki
hallgatást nem lehetett foganatosítani, 
mert a súlyosan sérült Dékány lg 
nác agonizálni kezdett.

I
X

most kapta meg a kulturegyesület.
Örömmel regisztráljuk a hirt, hogy 

a mír is tekintélyes kulturmissziót 
teljesítő egyesület jelentékeny erő 
forráshoz jutott s a Magyar Élet és 
Járadék Biztosító Intézet jóvoltából 
sikeresen h'lad előre a megkezdett 
utón.

Bajának természetei 
izapOTOdát®— zérus.

A Baja Bácska legutóbbi számá
ban ismertettük dr. Ujpéteri Elemér 
könyvét, Baja természetes szaporo
dásának kérdésével foglalkozik. A 
népesedéspolitikai tanulmány meg
állapítja a maga való ridegségé
ben a tényt, hogy a város termé
szetes szaporodásának száma: zérus.

Most az elmúlt év anyakönyvi 
adatai fekszenek előttünk, melyek 
szembeállítva az 1934. év adataival, 
beszédes számokban szolgáltatnak 
szomorú igazságot a tanulmánynak.

Baja 1935. évi népesedési statisz
tikája az 1934-es évvel egybevetve 
az alábbi szomorú képet adja :

1934-ben házasság 211, születés 
456, halálozás 527 volt.

1935 ben házasság 227, születés 
444, halálozás 492 volt.

1934-ben 71, 1935 ben 48-cal
több a halálozás a születéseknél.

Itt az utolsó óra, hogy a lassú 
pusztulás ellen ezen az ideiglenes 
magyar végváron felrázzuk a kö
zönyt.

Miskolczy Ferenc a
Mansz liceáíis 

eiöadásán.
A „Mansz" Leánykor 1936. évi 

téli ismeretterjesztő előadásai soro
zatában Január hó 19 én, vasárnap 
este egynegyed 9 órai kezdettel a 
Központi Szálló kis színháztermében 
„A mai magyar Líra" címmel Ma- 

; gyár Lola és Miskolczy Ferenc elő
adást tart.

A kör az előadásra, mely nagy 
érdeklődésre tarthat számot, min
denkit szívesen vár. A belépés díj
talan. Előadás után tea—tánc.

Az amerikai csatahajók.
Swanson szenátor, az Egye

sült Államok tengerészetügyi 
minisztere, kijelentette, hogy 
az Egyesült Államok nagysza
bású csatahajó-pólepitkezések 
tervével foglalkoznak, de ad
dig nem döntenek, amig nem 
ismerik a londoni tengerészeti 
értekezlet eredményét.
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IngetKalapot
nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyiit retikült, női selyem 

trico es svájci fehérneműt, rövidárut

Rli Mii.AR0 T D I V AT C S A R N OKBA M
BAJA, Telefon 188. vásároljon, mert szépat, jöt, olcsón árusít.

Az olasz-etióp viszály 
kulisszatitkai.

I.
Mindezideig csupán a római és 

deszje-i szűkszavú táviratok egymás 
másnak ellentmondó soraiból, no 
meg a jól rosszul sikerült abesszin 
viccek tömkelegéből merítettük is 
méreteinket a nagy konfliktusról. 
Nézzük most közelebbről, a tények 
és statisztika világában: mik az 
olasz törekvések, mik Anglia érdé 
kei, mit jelentenek a szankciók 
Olaszországra és mit a világgazda
sági helyzetre nézve. Sine ira et 
stúdió beszéljenek helyettünk a szá
mok, a sokatmondó, de hideg gaz 
dasági tények.

Az olasz aspirációk.
Nem tukok frappánsabb indoko 

lást felmutatni az olasz expanzív 
törekvések számára, min! azt a le
tagadhatatlan népesedéspolitikai 
tényt, hogy az egykori 26 milliós 
Italia Unila 1935 re 43 milliós nagy
hatalommá nőtte ki magát. Ezzel a 
felfelé Ívelő fejlődéssel szemben 
messze elmaradtak Európa többi 
államai. A tényleges szaporodás az 
u'óbbi években már a 370—500 
ezres arányi érte el, a népsűrűség 
138 ra szökött Mindennek követ
kezménye az lett, hogy a túlnyo
móan mezőgazdaságból élő Olasz
ország lakossága elérte, sőt túlha
ladta azt a maximumot, melyet 
földje el tud tartani. Itt tehát egy 
olyan népesedéspolitikai jelenséggel 
állunk szemben, mely nélkül a fás- 
cizmust és terjeszkedési vágyát meg 
érteni sosem tudjuk. Negyvenfokos 
lázban lüktet ma egész Olaszország 
és a gazdasági gutaütést csak úgy 
tudja elkerülni, ha mindennel leszá
molva, a már jól ismert útra lép...

A kivándorlás mitsem segitelf. 
1871 tői 1931 ig 5 millió olasz szé- 
ledt szét szerte a világon. A Duce 
rájött, hogy ez óriási deficitet jelent 
a nemzeti erők harmóniájában és 
ezért korlátozta a kivándorlást. 
1913 bm még 870 ezer, 1932-ben 
csak 83 ezer volt a kivándorlók 
száma. A kivándorlás nem bizonyult 
megoldásnak, viszont a fascizmus- 

nak minden olaszra szüksége volt. 
Nézzük, mennyiben vezették le ezt 
az irtózatos nagy nyomást az olasz 
gyarmatok.

Minden illúziónk kártyavárként 
rombadől, ha azt gondoljuk, hogy 
ezek az aránylag tekintélyes kitér 
jedésü földrészek számba jöhetnek 
e tekintetben.

A statisztika hideg adatai csupán 
57 ezer főben jelölik meg az itt élő 
olaszságot. Egy csepp a nagy óce
ánból ! Ugyanakkor a francia Tu
niszban és az angol Egyiptomban 
több, mint 140 ezer olasz él Je
lentéktelenek a gyarmatok gazda
sági szempontból is : az olasz, kivi
telnek csupán 5 százalékát teszik, 
nyersanyagot, piacot nem szolgál- 

| tatnak, viszont igazgatásuk évi 400 
millió lírába kerül.

Ezzel szemben ott áll Abesszínia. 
Gazdag kőszénben, petróleumban és 
gyapotban, melyben Olaszország 
szegény. Piac szempontjából nagy 
jelentősége, hogy a legfontosabb be 
hozatali cikke, a különböző textil
gyártmányok az olasz ipar igen fej
lett ágának termékei. Ezenkívül po
litikailag szervezetien ország, úgy*  
szólván minden kultúra nélkül és 
egyedüli szabad terület a keresztül- 
kasul feloszlott Afrikában A gyár 
matositások korszaka, ugylátszik be
fejeződött. Akik kimaradtak belőle, 
azoknak sietniük kellett. Olaszor- 

. szagot becsapták a világháborúval 
i és ambícióit nem tudta kielégíteni.

De jött a munkanélküliség, jött a 
I Duce és megszületett a grandiózus 

terv. Pár évvel ezelőtt hangzottak 
| el Mussolini szavai, melyek most 

élesen harsognak elő az afrikai há 
ború pokoli zenéjéből : „Olaszor
szágnak két történelmi célja van : 
Ázsia és Afrika. A nyugati hatal
mak közül Itália van legközelebb 
Ázsiához és Afrikához és ő a leg
közelebbi történelmi közvetítő. Nem 
uj területek elfoglalásáról, hanem 
egy természetes expanzióról van 
szó, hogy ennek a két kontinens
nek irtózatos erőit belekapcsolhas
suk a világ civilizációjába ..."

... és Itáiia nem habozott. A 
történelmi kényszer, párosulva a 
fascismus dinamikájával, beállította 
őt azokra a vágányokra, melyek a 
termékeny abesszinplatókra vezettek.

Nagy-Britiania érdekei.

Az előrenyomuló fascisla légiók 
már az első lépéseknél váratlanul 
szembetalálták magukat a brit orosz
lánnal. A világbirodalom két fontos 
útvonalát keresztezte ez az. olasz 
expanzív fellépés. Az egyik : a 
London—Szuez—Indiai, a másik : a 
Kairó—Fokföldi vonal. Egy erős 
olasz gyarmatbirodalom Afrika ke
leti sarkában harapófogóként zárná 
be Adent, a Vörös tenger déli ki
járóját, mely angol birtok. Viszont 
Ugyanúgy veszélyezteti a Kairótól 
Captown-ig összefüggő angol gyar
matkomplexumot, különösen Angol 
Egyiptomi Szudánt, melybe ekként 
vágódna bele egy olasz. Abesszínia. 
Az afrikai angol gyarmatok, főként 
a most említett Szudán tudniillik 

, fontos gyapot és gabonatermelő he- 
' lyek. Ezt a termelési csak a Nílus 

folyó minden évben ismétlődő ára
dásai teszik lehetővé a lerakódon 
termékeny iszap révén. Az iszapot 
pedig a Kék Nílus hordja le az

Két hónapi fogházra ítélték a bátmonos*  
tori férjet, mert erőszakkal hatolt be volt 

feleségéhez és megverte.
Szlavikovics József bátmonostori 

gazda hosszabb idő óta különváltan 
élt feleségétől. A házastársakat csa
ládi viszály kodás választotta szét és 
az asszony elköltözött férjétől. 1934. 
október 7 én Szlavikovics József 
állítólag ittas volt és felkereste a 
feleségét, hogy kibéküljön vele. Az 
asszony nem akarta Szlavikovicsot 
szépszerével beengedni, Szlaviko

Borzalmas gyilkosság Akasztón.
Akasztón az elmúlt napok

ban borzalmas gyilkosság tör
tént. Az esli órákban vérbe
fagyva holtan találtak a ha
tárban egv embert. A csend- 

, őri nyomozás megállapította, 

■ Abesszíniában fekvő Tana tóból. 
Így húzódik tehát minden szál 
Elhiópiába és ezért csinált Anglia a 
négusbó1 mártírt, kinek országát 
megvédeni kulturkötelesség. Emel
lett természetesen gondolt egy ki
csit a sok millió shiliinges kairói, 
asszuáni és markwari (Szudán) ön
tözőberendezéseire is.

Ezenkívül ne felejtsük el, hogy 
Anglia jóllakott, Olaszoiszág gyar- 
inatéhes állam. Anglia célja : világ
gazdasági és kereskedelmi kapcso
latainak folytonosságát fenntartani a 
400 milliós világbirodalom és az 
anyaország közölt. Elsőrendű érdeke 
tehát, hogy béke legyen Európában, 

' annál is inkább, mert Keletre ké
szül nagy ellenfele, Japán ellen. 
Paradoxonként hangzik, de ezt a 
békét még háborúval is kész meg
védeni.

Lassan, de szívósan megy előre 
utján. A Nemzetek Szövetsége mögé 
bújva és az. Egyezségokmány elasz- 
ticitását kihasználva igyekszik létre
hozni az „assistance mutuelle“-et, a 
kölcsönös segélynyújtást és térdre- 
kényszeriteni a fascisla tigrist. Ez 
vezetett a szankciós politikához.

Meskó Géza.

vics ezért átmászott a kapun és 
erőszakkal hatolt be az asszony 
lakásába és nemhogy kibékültek 
volna, hanem még meg is verte volt 
feleségét.

Az asszony feljelentette férjét és 
a törvényszék Szlavikovics Józsefet 
magánlaksértés miatt tegnap 2 hó
napi fogházra Ítélték. Az Ítélet nem 
jogerős.

hogy az illető azonos Farkas 
Mihály 52 éves akasztói föld
mívessel. Farkas Mihályt ed
dig ki nem derített, okokból 
ismeretlen tettesek ásóval, vagy 
baltával agyonütötték.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát karácsonyi ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodási pontatlanul járó órájával.

Óra vásárlás ás javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 é.i jótállással már 6 pengőtől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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A gyilkosság annál érthe
tetlenebb, mert az elhaltnál 
egy hatlövetű forgópisztolyt és 
287 pengő 65 fillér készpénzt 
találtak, amit a tettesek érin
tetlenül hagytak. Valószínűnek 
látszik a feltevés, hogy a gyil
kosságot bosszúból követték 
el. A csendörség erélyes nyo
mozást indított meg a tettesek 
kézrekeritésére.

A Jánoshalmától 
Csávolyig elsikkasz
tott 23 pengőért hat 
havi börtönt kapott.

Farkas Antal hétszer büntetett 
jánoshalmai lakos újabb bűntettel 
vádolva állott a törvényszék előtt. 
Az volt ellene a vád, hogy elsik
kasztott 23 pengőt, melyet egy já 
noshalmai gazda bízott rá azzal a 
meghagyással, hogy a pénzt vigye 
Csávolyra a gazda üzletfelének. Far
kas Antal azonban nem tett eleget 
a felszólításnak, hanem a pénzt el
költötte. A károsult gazda feljelen
tette Farkas Antalt az ügyészség 
előtt és a fogházak régi ismerőse 
ismét a vádlottak padjára került. A 
mindig visszaeső bűnözőt a törvény
szék sikkasztás büntette miatt vonta 
kérdőre és a vád alapján hat hó
napi börtönbüntetésre Ítélte. A vád
lott az Ítélet ellen fellebbezett.

URÁNIA
Január 10-én, 
pénteken.
Január 11-én, 
szombaton.
Metró-Goldwyn-Mayer 

film

Vihar a 
sárga 

tengeren 
12-én, vasárnap az URÁNIA az 
az Újév legszebb és legújabb 

filmjét

Bulla Elma és 
Gustav Frölich

együttes uj filmjét

Szerelemmel 
vádollak I

cimü nagyszabású vígjátékot 
tűzi műsorára.

Sikerült a nyári vasúti 
menetrendben

a baja: és megyei 
érdekeket érvényre 

juttatni.
A Máv pécsi Üzletvezetőségénél 

tegnap tartották meg a menetrendi 
értekezletet a nyári vasúti közleke
dést illetően. A menetrendi értekez
leten Baját dr. Madarász Lajos az 
idegenforgalmi hivatal vezetője kép
viselte, aki a Máv igazgatósága elé 
terjesztette a bajai és megyei érde
keltségek kívánságait. Az előterjesz
tés eredménnyel járt, amennyiben 
a kereskedő és iparos társadalom 
érdekében sik rűlt elérni a posta
forgalomban az eddigi zavarok 
megszüntetését.

Sikerült elérni, hogy a Budapest 
dombóvári vonat menetidejét 35 
perccel megrövidítsék, miáltal a 
postaforgalomban az eddigi késle
kedések megszűnnek.

Az este 10 órakor Halas felé 
j induló vonat kiindulási ideje éjfél 

körül lesz, Bajáról Bátaszék felé 
23 57 órakor fog egy vonat kiin 
dúlni. Ezzel megvalósul a kiv anság, 
hogy a Bajára gravitáló közönség, 
a mozik, színházak előadásait, va
lamint a hangversenyeket és kávé
házakat zavartalanul látogathassa.

HÍREK.
Január 11-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 Ferenc előadása a Krisz
tus Király Szövetség Szent Imre- 
inlernátusában.

Január 13-án délután 4, 5 és 6 
órakor a selyemtenyésztési fel
ügyelőség ingyenes előadása a 
Corso-moziban.

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

Névnapmegváltás. Posch Ernő 
nyug, lelkész névnapjának megvál
tása címén az inségalap javára 15 
pengőt, és a sociális missió részére 
ugyancsak 15 pengőt adományozott.

— A Kereskedelmi miniszter 
Berlinbe Utazik. Winchkler István 
kereskedelmi miniszter vasárnap el
utazik Budapestről Berlinbe, a né
niét fővárosba, ahol több napig fog 
tartózkodni. Berlini tartózkodása 
alatt fontos megbeszéléseket fog 
folytatni a német gazdasági élet ve
zető tényezőivel. Tárgyalásaitól so
kat remél a magyar gazdasági élet.

— Ö is szeret. (Arthur Applin) 
Egy szerencsétlen, sebbzettlelkü le
ány s egy bátor talpig férfi izzó 
szerelmét kisérjük végig ebben a 
kötetben. Megjelent a Milliók Köny
ve legújabb számában. Ára 20 fil
lér, kapható mindenütt.

ÉRTESÍTÉS I
Értesítem a nagyérde
mű közönségei, hoi>y 
gróf Zichy Hó dog
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

fodrász 
üzletet nyitottam. 

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel

mm béla 
fodrászmester.

— Elveszett fegyvertartási en
gedély. Dely írnák kereskedő, ba
jai lakos bejelentette, hogy 16 os, 
2 csövü. „Lankasztvr" fegyverének 
itt nyert tartásának engedélyét 76— 
1921. számú ismeretlen körülmé
nyek között elvesztette. A rendőr
ség felhívja a megtalálót, hogy szol
gáltassa be a rendőrkapitányságra.

— Bágyadt, levert, dolgozni 
képtelen egyéneknél reggel éh
gyomorra egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserüviz a bél
mozgást csakhamar megélénkíti, az 
emésztőcsatornában összegyűlt sa
lakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá 
teszi és a gondolkodó- és munka
képességet emeli.

— Az Evezős Egylet bálja. Baja 
város úri társadalma a téli szezon 
legelegánsabb báljára készül, ame
lyet holnap, szombaton este fél 10 
órakor a Bajai Evezős Egylet ren
dez meg a Nemzetiben. A nagysza
bású egyesületi bál a legsikerültebb 
nek Ígérkezik.

—• Egy üdvös kisebbségi ren
delet. A közoktatásügyi miniszté
rium karácsonykor adta ki iskola
rendeletét a kisebbségek érdekében. 
Ez a rendelet teljes mértékben ki
elégíti a kisebbségek részéről tá
masztott jogos és méltányos kultu
rális igényeket s emellett megfelelő 
bizlositékot nyújt az állam nyelvé
nek elsajátítására is. Az. uj szabá
lyozás egységes rendszert vezet be 
a kisebbségi iskolába. Eszeiint az 
anyanyelvi és szülőföld ismereti 
tárgyakat, valamint a számtani, 
természeti és gazdasági ismereteket 
ezentul a tanuló anvanyelvén tanít
ják, a magyar nyelvet és a nemzet 
ismereti tantárgyakat, testnevelést 
pedig az állam nyelvén. /X IV—VI. 
osztályban a kisebbségi nyelven 
tanított anyagot magyar nyelven 
kell megismételni, a nemzetismereti 
tárgyakat pedig a kisebbségi nyel
ven.

—- Választmányi illés. A Szenl- 
islváni Lecsapoló Társulat választ
mánya vasárnap, 12 én délelőtt fél 
12 órakor tartja ülését a Ditelján- 
íéle volt nagyvendéglőben. Az ülé
sen Loógó Pál plébános elnököl.

'Philips “”“’K
Bruszt-nál
szerezhetők be a legelőnyösebben |
O.inn, Philips. StM.xl r.i-RA|<TARA

Ilinkén gépek nagy------------------ -

— üraiiyeres bánhalmáknál és 
vérkeringés! zavaroknál, különö
sen nagyétvágvu és kénvtlmes élet
módhoz szokott egyének, a termé
szetes „Ferenc József" keserüvizet 
egy pohárnyi napi adagokban kissé 
felmelegitve használják.

I .aptulajdonos :
0 y. K tí É Z V l fi H E L.

. . . facsemetéket is
cjcánozok I

Füredi Sándor oki. vegyész-
, mérnök cvánozó vállalata, 

Baja, Cirfuvz Ferenc-utca 12.
i hallásvizsgálattal meghízva: Liszka és Hideg
■ szobafestők, Katona József-utca 3. szám. 

A la kas vizsga lat díjtalan.

CORSO
Január 12-én,

Vihar a 
sárga 

tengeren
? Metró világfilm 16 felv.

L Főszerepben:

* Clark Gabié 
‘ Jean totow 

j Wailace Seery

i Kulturfilm

Híradó.
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Eladó!
Üzemben levő 10 1ó- 
erejü szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitő 
műköves golyóscsa- 
págyu daráló uj szíj
jal és mázsával, ősz- 
szes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWIUFB &NTAL 
Gara - Gy örg y p us zta.

UBBBD 

legalkalmasabb ajándékot 

Szab© Géza
pus k a mű vésnél v ásá rol ha t 
Erzsébet királné-utca 13.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

jan. 6-tól jan. 13-ig 
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
gyógyszertára

2éves szurkosnyár 
fűz hasáb
akár „ 
szil 
kőris „ 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

2 éves 
vágású

h száraz

Saját terme ésü tűzifa:
akác hasábfát a
kőris „ !?
tölgy .. £
szil í
szurkos nyár hasábfát e
fűz hasábfát 7
kemény gömbfát $
lágy .. í
aprított akácfát «
aprított tölgy és szilfát 'J

s legolcsóbb napi arban házhoz í
szállítunk. s

Eladás nagyban és kicsinyben. g
Wiesel Sándor és Fia

fatermelők és tűzifanagykereskedők
Telefon: BAfA ielefon : }
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Máté LaÉes 
férfi szabónál

(Sugovicapart).

HIRDETÉSEKET FELVESZ
fi NYÜMMVÁLLALAT.

DOROGI
sajtóit koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHÜT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
VAHCSIK bérautös.

Éjjel is rendeMI

HSKSEK' SEffiS

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokfzbrikettet, 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 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető béraUtÓSOál.
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdája

Kaja. ^erenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
; "és villanyszerelést;

legolcsóbban, legpontosabban csak Á
i KRICSW.ö és SIDÓ cégnél íi 

eszközölhet. jjjÍ
ti A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és telepes rádióit raktáron 

g Kadvezö fizetési

mellett.

feltételek.

PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

NvomatoH RakaneV ón Goldb^-rtfer könyvnyomdájában Rhu».


