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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Bethlen Istvántól a
szociáldemokratáig.

Mi lehet az eredménye az ellenzéki egységnek!
Egyik vidéki népgyülésen mon

dotta a független kisgazdapárt ve
zére, hogy az újévben megindítja a 
mozgalmat a titkos választójogért s 
ehhez a küzdelemhez igénybe óhajtja 
Venni az egész ellenzéki oldal egy
séges összefogását. Az Ígéret ezút
tal kilépett a politikai Ígéretek is
mert keretei közül s ha a jelek nem 
csalnak, azon az utón van, hogy a 
megvalósulás felé komoly lépéseket 
is tegyen. Erre vall az a híradás, 
hogy közvetlen az ünnepek lezaj
lása után az ellenzék különböző 
pártjai és frakciói keresni fogják az 
alkalmat a kérdés közös megbeszé
lésére, egyelőre — természetesen — 
a fehér asztal mellett.

Ha sokan túl nagynak találták a 
vonalat, amelyet a magyar égbolt- 
ton Prohászka Ottokár nemes és 
izzó hazaszeretete vont meg Pan
nonhalma és Debrecen között, tes
sék ezúttal csodálkozni a nagy és 
merész kontúron, amelynek egyik 
sarka a konzervatív ellenzéki oldal 
vállát érinti, hogy a másik vége a 
nemzetközi szocialisták sorainál zá
ruljon be.

Mily különös és szeszélyes játéka 
ez az időknek. Vájjon nem érezzük e 
a helyzet különös voltát ? És nem 
feszengünk e a politikai élet e vá
ratlan fordulói miatt ? No mert 
maga a Népszava igenis berzeng, 
noha a kérdés még alig több a vá
gyakozásnál.

De a Népszava máris védekezik 
és magyaráz. Egészen nyíltan meg
megmondja, hogy az ő feladata a 
megfigyelés s ha nem azt kapja, 
amit óhajt, akkor — úgymond: „a 
mi utunk adva van, ellenzékiség 
két fronton, a kormány felé és az 
ellenzék felé egyaránt."

íme I Még össze sem ültek. Még 
íneg sem kezdték a tárgyalásokat. 
Még egyik párt sem tudja a másik
ról, hogy ez mit akar. Mert csupán 
a „titkosság" köti össze ezeket. De 
ez köteléknek, kapocsnak csak 
olyan vékonyka szál, mint a ka
lászhoz tapadt ökörnyál az ember 
és a mindenség között.

Mert ha csak a titkosság adja az 
alapot az ellenzéki „egység -hez, 
akkor támadásuk ugyancsak nyitóit 

kaput dönget.
Hiszen nincsen pártja a törvény

hozásnak, amely vitatni akarná a 
titkosságot. Maga a Nemzeti Mun
katerv is ezt az alapot vallja és fo
gadja el, mikor ötödik pontjában a 
következőket mondja :

Szükségesnek tartjuk a választói 
jog reformját, a titkosság elveinek 
érvényesítése alapján, de a nagy 
nemzeti érdekek legmesszebbmenő 
megóvásával.

A titkosság immár nem lehet vi
tatott kérdés. De annál inkább vi
tás lehet a „nagy nemzeti érdekek" 
kérdése.

Vájjon elgondolható e, hogy eb
ből a szempontból akár Bethlen 
István, akar Eckhardt Tibor egy ne
vezőre juthatnának azon baloldali 
pártokkal, amelyek egyszer már fel
használták ; z országot kísérleti nyúl
nak a maguk elvi felfogásához. S 
mi lett az eredménye végzetes ki 
sérletüknek ? A 63 vármegyéből 13 
vármegyére csonkított trianoni Ma
gyarország.

Aligha hihetjük tehát, hogy nem
zeti alapon álló politikus egy ilyen 
kockázatos reformhoz odaadhatná 
magát. Hiszen maga Behlen István, 
még a múlt év márciusában ha 
Nagykanizsán a titkosság mellett 
foglalt is állást, tette ezt — és ezen 
van a hangsúly éppen! — megfe
lelő rendelkezésekkel a magyar al
kotmány fejlődési vonalának épség
ben tartása és a titkosságban rejtő 
veszedelmek elhárítása mellett.

Szóval és röviden : egy betűvel 
sem más ez a felfogás, mint a Nem 
zeti Munkaterv ötödik pontjában 
lefektetett program, aminthogy eb
ben a kérdésben nem is lehet más 
egyetlen nemzeti alapon álló párt 
felfogása sem.

De mindezek ellenére senkisem 
tiltakozhat az ellenzéki pártok kö
zös munkája ellen. Sőt. Hiszen ma
gának a titkosságnak a keretén be
lül még annyi kérdés vitás és el
döntetlen, kezdve a jogkiterjesztés 
mértékétől a lajstrom kérdéséig 
(országos legyen-e ez a lajstrom, 
megyei, vagy csak kerületi?) hogy 
a vitára van elég alkalom. S majd 
ha valóban ezek a pártok le is ül 

nek a tárgyaló asztalhoz, az első 
elfogyasztott baráti lakoma és ősz 
szekoccintott pohár után jönnek rá 
a valóságra Arra a valóságra, amit 
Gömbös Gyula miniszterelnök ekép 
pen fejtett ki :

— Egységes világnézet nélkül nem 
lehet elképzelni politikai egységet 
sem.

Interjú apatini Fernbach Bálint dr. 
főispánnal.

Apatini Fernbach Bálint dt. fő
ispán csütörtök délután 3 órakor 
autón Kalocsára utazott, ahol gróf 
Zichy Gyula kalocsai érseknél tett 
tisztelgő látogatást.

Eltávozása előtt néhány kérdést 
intéztünk az uj főispánhoz, aki szi
ves volt kérdéseinkre az alábbiak
ban válaszolni.

Miképpen érezte magát Méltósá
god Baján—Bácskában első főispáni 
útja alkalmából ?

Hazajöttem s mindazt éreztem, 
amit azok szoktak érezni, akik hosz- 
szu távoliét után jönnek haza.

Milyen elvekkel veszi át Méltó
ságod a főispáni hivatalok vezeté
sét ?

Keveset beszélni s mennél többet 
cselekedni.

Pestmegye régi, nagy, szinte pa
tináshagyományainak tiszteletében 
eltöltött közszolgálat után jöttem 
haza: szülövái megyémbe, hogy Göm
bös Gyula miniszterelnök ur kor
mányának politikáját képviseljem.

Preszly Elemér belügyminiszteri 
államtitkár ur, mint pestmegyei fő
ispán mellett hosszú éveken át vé
geztem a titkári teendőket; a nagy 
megye szövevényes életének szálai 
kezemen futottak keresztül.

Tudom, hogy Bácska sokkal ki
sebb; tudom, hogy problémái keve
sebbek; de azt is tudom, hogy azok 
nem kevésbbé szövevényesek, mint 
a nagy Pest megyéé, mert hiszen az 
élet körülményei csaknem mindenütt 
azonosak.

Volt főnököm szellemében óhajtok 
működni. Tárgyilagos politikai tég 
kör, társadalmi és felekezeti béke: 
közvetlen célkitűzéseim.

Igyekezni fogok, amennyire hatás
körömtől telik a jó, a nép szereteté- 
tői áthatott közigazgatás ideálját 
szolgálni: a megye és a varos gaz
dasági, kulturális és szociális fejlő

Bizony nem lehet. És így könnyű 
megjósolni, ennek az ellenzéki meg
mozdulásnak is a sorsát. Összefog
nak jönni és szét fognak menni, mint 
ama Bábel építői, akik nem tudták 
megérteni egymást. Mert külön 
nyelveket beszéltek. Ili is ugv lesz, 
mert nem is lehet másként.

dését harmonikus együttműködéssel 
előmozdítani.

Mennyiben vesz részt Méltóságod 
a Nemzeti Egység szervezési és irá
nyítási munkájában ?

Mint a Nemzeti Egység Pártjának 
megyei és városi törvényhatósági 
elnöke természetszerűen mindazokat 
a teendőket el fogom végezni, me
lyek ebből a tisztségből kifolyólag 
rám várnak.

Most, hogy a gazdasági válság 
enyhülése leküzdötte a lelki válsá- 

1 got és a kétkedő várakozás helyét 
; mindjobban elfoglalja a bizalom — 
I fokozott munka kell, mert a Nem- 
I zeti Egység szervezeteinek a napi 
j politika keretein tulemelkedő jelen

tősége éppen abban áll, hogy lénye- 
1 gében munkára szervezi a társadal

mat és sorsának intézését a maga 
kezébe fekteti le-, ez a szervezkedés 
tehát a legnépiesebb politika, melyet 
ezer év óta inauguráltak Magyar
országon.

Ez az a politika, mely kulturális, 
gazdasági és szociális tartalmával 
alkalmas a nemzet megerősítésére és 
átlagos kulturális színvonalának elő- 
sodritására; csak épen az kell, hogy 
lelkes és önfeláldozó, képzett mun
kásai legyenek a szervezetnek kellő 
számban és megfelelő helyen.

Egyébként viszontlátásra január 
20 án az installáción — fejezte be 
a főispán a beszélgetést. drKL.

— Újabb japán tiltakozás a kí
nai hatóságoknál. Kínai körökből 
Származó értesülés szerint a japá
nok tiltakozásukat jelentették be a 
kínai hatóságoknak, a csaojangmeni 
zavargások miatt. Csaojangmenben 
az éjjeli gyakorlatról hazatérő japán 
katonaság bezárva találta a kaszár 
nya kapuit, mire mindkét oldalról 
több puskalövés dördült el.
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Kalapot
nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyiit retíkült, női selyem 

trico és svájci fehérneműt, rövidárut

REINHARDT DIVATCS ARN
BAJA, Telefon 188. vásároljon, mert szépét, jót, oltson árusít.

Inget 
OKBA N

Baja város nagy apparátussal 
megkezdte a Hajas-meder 

rendezését.
Baja város műszaki hivata

laiénak már régebbi terve a 
Vajas medrének rendezése, A 
téli inségmunkaprogramban is 
szereplő nagyobb közmunka 
előkészítése már az ősz folya- 
máp megtörtént,

A meder tulajdonképeni 
rendezése, illetve földmunkája 
a héten vette kezdetét.

A medren keresztül vezető 
ut földmunkálatainak kiépíté
sével akarják a Szent György 
utca felöl a budapest—bajai 
állami műutat összekötni a 
dunaparti kompállomással, il
letve a dunai hidföljárókkal. 
Ez azt jelenti, hogy mintegy 
14.000 köbméter földanyag 
mozgósítása válik ismét szük-

I ségessé,
A földkitermelés megint a 

bajai szőlőkből történik s a 
■ homokot hídfeljáróknál hasz
nált iparvágányon szállítják a 
munkálatok színhelyére. Egye
lőre tizenkét lóret és harminc 
embert állítottak munkába,

A földkitermelés és egészben 
véve a meder rendezésével 
összefüggő munkálatok legke
vesebb három hónapot vesz 
nek igénybe, de természetesen 
már a mostani létszám foko
zásával.

Hozzávetőleges számítás sze
rint a munkálatok mintegy 
tizenegyezer pengő költséget 

I jelentenek a városra. 

tér. Ezt a jótékony andalító varázst 
még feltűnőbben éreztük „Chopin 

, Asz dur" balladájában, melyet úgy 
pergetett le hallgatósága elölt, mintha 
azt bűbájos fátyollal körülszőni 
akarta volna.

De utólérhetetlen erősségében mé 
| gis legjellegzetesebben megnyilvá- 
i nultak ujjai alatt azok az alkotások, 

melyek a finom muzsika gyöngy- 
! szemeiként csillogtak. Ilyenek vol

tak Schuman : Szimfonikus élűdéi,

Porrá égett Klossi Elemér taxisoffőr autója
a Baja—Monostor

Klossi Elemér bajai taxisof- 
för ma éjjel négy utassal ha
ladt kocsijával a Baja—Monos
tor közötti országúton. Az 

| autó a máriakönnyei szakasz
nál eddig még ismeretlen ok
ból kigyulladt. A kocsiban 

; ülő utasok csak az utolsó pil
lanatban ugráltak ki, úgyhogy

s a ráadásul adóit Chopin Nocturno, 
valamint Liszt „Li< bestiáim" ja, me
lyek andalító, lenyűgöző áradatként, 
álomszerű nektárként mámoritóan 
hatollak, úgy, hogy a közönség a 
fenkölt művészet erejétől lebilin 
cselve alig tudta elhagyni a hang
versenytermet s nem szívesen tá
vozott a zene érdemdús tolmácso- 
lójától, kitől a leghevesebb lapsor 
kánnal búcsúzott. rj.

közötti országúton.
nem történt szerencsétlenség.

A bajai mentők és tűzoltók 
az éjjel fél egy óra tájban 
azonnal megjelentek a helyszí
nen, de már nem tudták meg 
akadályozni a tüzet, mert az 
autó pár perc alatt porrá égett.

Valószínű, hogy motorhiba 
| okozta a tüzet.

Hoehn Alfréd 
zongorahangversenye.

Bácstopolya község polgári iskoláját 
megszüntették a szerbek.

Ismét tanujelét adta nagyrahiva- 
tottságának és művezető szellemé
nek a Liszt Ferenc-Kör, amikor 
Hoehn 'Alfréd meiningeDi udvari 
kamaramuzsikus előkelő és ragyogó 
zongora játékával megismertette vá
rosunk zeneértö és zenekedvelő kö
zönségét. Január hó 9 én este 8 
órakor mutatkozott be a Mester, a 
mai legkiválóbb előadóművészek 
egyike, a Nemzeti Szálló hangver
senytermében.

A műsor rendkívül változatos és 
tartalmas volt. Úgy a klasszikus, 
mint a mai zenei nagyságok müvei 
egészítették azt ki. És bármely 
irányzatot képviselt a művész, akár 
a leghatalmasabb tempókat, variá
ciókat, átmeneteket, gyors, villám
szerű dörgéseket, akár a legpuhább 
sejtésü elhalkulásokat és pianókat 
figyelembe véve mind arról tanús
kodtak, hogy a hanganyag teljes és 
legnemesebb birtokában van Min
dent amit akar, azt kifejezi az ér
telem és érzés tökéletes megszólam- 
lását érezteti lelkünkban. Csodálatot 
és áhítatot tud kelteni. Lenyűgöz. 

Mindjárt a bevezetésben Mozart d- 
moll fantáziájának könnyed folyású, 
bensöségteljes, friss dallamával lekö
tötte hallgatóságát, mely Couperin 
„Malmok a szélben” gyorsan vib
ráló, szökő és görgető ritmusával 
még közelebb magához vonzott, 
mig Bach „Chromatikus fantáziája 
és fugája" fortisszimó rengésével, 
majd lágyan hullámzó akkordjaival 
bámulatos változatos benyomását 
adta a mű esztétikai szépségének. 
Ennél még kifejezőbben érvényre 
juttatta Beethoven hatalmas Appi- 
sionata (opus 57)-jét, mely döngető 
áriával, a természet zúgásaival ver
senyre kelő mélységes gazdag for
máival folyton mozgó és változó ér 
zéseivel s egyúttal mindvégig zenélő 
s egyre lágy zsongásaival a legkife
jezőbb illúziót keltette. — Szünet 
után Debussy következett, a maga 
kissé szaggatott, de összhangjában 
mégis hatásos stílusával, mig Scott 
„Lotusland" melodikus, lágyan omló 
előadásában minden erélyessége 
mellett fenséges békés ihletet keltő 
viztuózának mutatta magát a Mes

A bácsmegyei elcsatolt Bács
topolya községben a szerb ha
tóságok többizben elakarták 
már venni a község polgári 
fiúiskoláját azon a címen, hogy 
az nem elég látogatott. A köz
ség eddig kitartott az iskola 
mellett és nem egyezett bele

Kisebbségi minisztérium lesz 
Csehországban ?

A tót néppárt és a német ke
resztényszocialista párt elvileg haj
landónak nyilatkozott arra, hogy 
belépjen a kormányba. Kormány
körökben arra gondolnak, hogy vagy 
a miniszteri tárcák számát növeljék, 
vagy pedig életbeléptessék az állam- 
titkári intézményt.

Nem lehet tudni, hogy melyik 
megoldási mód valósul meg ; legva
lószínűbb az, hogy a két mód kom
binációja kerül kivitelre. Szó van 
a légügyi minisztérium és a kisebb 
ségi minisztérium, esetleg a kisebb- 

I ségi kérdésekkel foglalkozó hivatal 

az iskola megszüntetésébe. 
Most azonban Belgrádból rá
parancsoltak a községre, hogy 
az iskolát szeptembertől kezdve 
fokozatosan meg kell szüntetni 
és az épületet át kell adni ka
szárnya céljaira a szerb ható
ságoknak.

felállításáról. A kisebbségi minisz
térium élére egy cseh vagy tót sze
mélyiség kerülne, államtitkárul pe
dig német nemzetiségül neveznének 
ki. Később a minisztériumnak egy 
második államtitkára is lenne, aki 
a magyar kisebbség köréből kerül
ne ki.

— Megkezdődött a választási 
harc Görögországban. Görögor
szágban megkezdődött a választási 
harc. A különböző politikai pártok 
vezetői már elindultak választási 
körútjukra.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 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 javitás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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HÍREK
Január U-én a Bajai Evezős Egye

sület zártkörű jelmezes és ál
arcos bálja a Nemzetiben.

Január 12-én Fodrász-bál a Köz 
pontiban.

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

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 otthonban.

— Vasárnap lesz a Szentistváni 
Legeltetési Társulat közgyűlése. 
A Szentistváni Közbirtokosság Le 
geltetési Társulata holnap, vasárnap 
délután 2 órakor tartja tisztújító 
közgyűlését a Ditelján féle vo t nagy
vendéglőben. A gyűlés iránt igen 
nagy az érdeklődés, mert amint ér
tesülünk, több párt is küzd a ve
hető szerepért. így a közgyűlés va
lószínűleg viharos lesz.

— ínségesek végzik az utjavi*  
táSOkat. Az idei enyhe tél ered
ménye, hogy a város téli ínségmun
ka programja keretében foglalkozta
tott munkások száma jóval kevesebb 
mint más esztendőkben volt. A több
nyire földmunkára jelentkező nap
számos és más fizikai munkások 
egyelőre a magángazdaságoknál is 
eltudnak helyezkedni s nem gravi- 
tálnak annyira a város felé, mint 
az elmúlt esztendőkben. A város
nál jelentkező Ínségeseket a kisebb 
útjavítások és fakitermeléseknél al
kalmazzák.

ÉRTESÍTÉS I
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
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
OBERTH BÉLA

fodrászmester.

— Január 17-én lesz Szegeden 
a menetrendi értekezlet. A m. 
kir. államvasutak szegedi üzletveze
tősége az uj menetrend részleteinek 
tárgyalásra január hó 17 én érte
kezletet tart. Az értekezlet tartá
sára a kereskedelmi és iparkamara 
többször felkért arra, hogy a menet
rendi értekezleteket rendszeresítse.

— Február 8-án lesz a bajai 
Stefánia-bál. A Stefánia Estély 
rendezősége lazas munkát végez, 
hogy a Farsang ezen nagyszabású 
estélye, minden igényt kielégítsen. 
A rendező bizottság gárdájában 
megtaláljuk Baja és Bácsmegye nő 
sülendő fiatalembereit és legjobb 
táncosait. Február 8-án a Nemzeti 
Szálló összes termei •> irágdiszben 
várjak a legelőkelőbb közönséget és 
legszebb hölgyeket. A maguk ré 
széről is kívánjuk a rendezőségnek, 
hogy a legjobb hangulat mellett, 
anyagilag is támogathassa a Stefánia 
Szövetséget áldásos nemzetvédő 
munkájában.

— Nobile tábornok visszatér 
Olaszországba. A Moszkvában 
tartózkodó Nobile tábornok négy
évi önkéntes száműzetés után rövi
desen visszatér Olaszországba Né 
hány héttel ezelőtt Nobile üzenetet 
kapott Rómából, hogy a Duce 
óhajtja a tábornok ismételt együtt
működését és azt szeretné, ha fá- 
tyolt boritanának a múltra. Nobile 
a minap levélben közölte Rómában 
lakó 17 éves leányával, hogy a kö
zeljövőben megérkezik az olasz fő
városba.

Romátka Jenő ny. járásbiró, ba
jai lakos a 9 mm, 43444 számú 1 
csövű, kakasos Frommer pisztolyá 
ról szóló 692—1921 számú fegyver- 
taitási és viselési engedélye isme
retlen módon elveszett. A rendőr 
ség felhívja a megtalálót, hogy a 
törvényes következmények terhe 
mellett szolgáltassa oe.

— Vér-, bőr- és idegbajosok 
igyanak hetenként többször, reggel 
felkeléskor egy pohár természetes 
,,Ferenc József**  keserüvizet, mert 
ez mindig alaposan kitisztitja és 
méregtelenili a gyomorbélcsatornát 
s ezenkívül az emésztést és az 
anyagcserét is jótékonyan befolyá
solja.

— Január 26-án tisztelegnek 
bajai Egyesületek az uj főispán 
előtt. Közöltük, hogy dr. apatini 
Fernbach Bálint főispán beiktatása 
Baja és Bácsmegye főispáni méltó
ságába január 20 án lesz. Az instal 
lációval kapcsolatos tisztelgéseket a 
főispán a különböző testületek ré
széről január 26 án fogadja.

A majsai plébánosválasztást 
megsemmisítették. Hanauer A. 
István váci püspök a december 
12-én Maisán latoit plébáno vála z- 
tó közgyűlés határozatát rnegsemmi 
sitette és egyidejűleg adminiszUá 
tornak Kiskunmajsára Réiei Gyula 
peregi esperes plébánost delegálta

. . . facsemetéket is 
cyánorok!

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

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
szobafestők. Katona Józseí-utca 3. szám.

A la kásvizsgála i díjtalan.

— Előadás a magánbiztosítás
ról. Január 19 én délelölt 9 órakor 
a városházán a magánbiztosításról 
tartanak előadást. Az előadó egy 
bírd ipesli orvostanár lesz.

í

URÁNIA
?=S»

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 fiimiét

Szerelemmel 
vádollak I 

cimü nagyszabású vígjátékot 
tűzi műsorára.

Székrekedésnél,
gyomorrontásnál, emésztési zavarok
nál, gyomor égésnél, májduzzanatnál, 
vérlódulásnál, fejfájásnál, álmatlan- 
súgnál, általános rosszullelnél igyunk 
reggel éhgyomorra egv pohár ter
mészetes ,,Ferenc József**  keserű- 
vize1. A belorvosi klinikákon szer
zett la pasz la latok szerint a 
Ferenc József viz az ideális has
hajtó minden jellemző tulajdonságát 
egyesíti magában s igy állandó 
használatra — különösen jól táplált 
kövér férfiaknak és nőknek — fel
tétlenül alkalmas.

— Pestvármegye kir. tanfelü
gyelője nyugalomba. Padáoyi An
dor tanügyi főtanácso t, kir. tanfe
lügyelőt harmincötévi szolgálat után 
a közoktatásügyi miniszter saját ké
résére nyugdíjazta

— Elveszett tárgyak. Elveszett 
! a pécsi rn kir. államrendörkapitány- 
i ság állal 1929 év junius havában 

Rol.b-rg Sándor nevére kiállított 
gépjármüve/női igazolvány.

CORSO
Január 12-én,

Vihar a 
sárga 

tengeren 
Melro világfilm 16 felv.

Főszerepben:

Clark Gabié 
Jean Harlow 
Waílace Beery

ItulturfHm

Híradó.
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Eladó!
Üzemben levő 10 ló- 
ereiü szi vógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitő 
műköves golyóscsa- 
págyu daráló uj szij
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló 
kel együtt, 
kinthetö:
EINWILLER
Gara-György puszta.

ANTAL

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

2 Telefon : 
tűzifa telep 195.

Saját terme
Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 6-tól |an. 13-lg 
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
gyógyszertára

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

ésii tűzifa
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil „

> szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

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

Telefon :

2 éves 
vágású

h száraz
aprított akácfát 3'50, 

aprított tölgy és szilfát 3'20 
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk. 

Eladás nagyban és kicsinyben.
Wiese! Sándor és Fia 

fatermelők és tűzifanagykereskedők 
BAJA

Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajss 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYQMDAVÁLLALAT.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Éjjel is rendelhető!

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

koktzbrikettet, tatai tzalontzenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes 

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

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

j 9
I Rádió-ét villanyszereiét tg 
S legolcsóbban, legpontosabban csak fi

KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél 9 
eszközölhet. V

A Corso mozi mellett. Q

^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron^ 

Tel.: 242. Kedvelő fizetési feltételek. Te!.: 242

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvomatn»r Bakanek «« Goldberger könyvnyomdájában Raja.


