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előfizetési Arak-

föz olmz középiskolákban kötelező 
a haóituóomány bizonyos része.

Az olasz nevelésnek alfája 
és ómegája, kezdete és vég
célja a fasiszta gondolat átvi
tele, az elet minden megnyil
vánulásába; minden nemzet 
tanítja, hirdeti: a fasizmus s 
az egyén annyit ér, amennyit 
a nemzetnek tud használni.

Az egyént tehát úgy neveli, 
úgy készíti elő az életre az 
olasz iskola, hogy necsak pol
gári hivatásában, de nagy nem
zeti erőfeszítések idején is fi
zikumával, katonai tudásával 
egyaránt értékes és hasznos 
egysége legyen a nemzetnek.

Ennek a célnak a szolgála- ' 
tában Mussolini elrendelte, j 
hogy az olasz középiskolák- i 
bán a haditudományok egy I 
részét kötelező tantárgyként 
tanítsák.

A tantárgyakat úgy válo
gatták össze, hogy azok csak
nem teljesen megfelelnek az 
önkéntesi tiszti vizsga anya
gának; így tanulni fognak az I 
olasz középiskolások fegyver
tant, taktikát, térképolvasást, 
sőt valami kis sztrategiát is.

Ezeken a tantárgyakon felül 
különös gondot fordít az olasz 
kormány a légi támadások el
leni védelemre.

Ennek, de általában a ka
tonai szellemmel való neve
lésnek a fontosságát akkor 
tudjuk kellőképen értékelni, 
ha ismerjük Ludendorf tanitá- I 
sát a hadjáratok mostani vég
céljáról.

Azelőtt ugyanis a háború 
végcéljául az ellenfélre a saját 
akaratunk ráerőszakolását hir
dették, ma Ludendorf szerint 
a háború célja nem lehet más, 
mint az egész ellenséges nem
zet elpusztítása.

A rombolás, ölés tehát a 
mögöttes országrészekre még 
veszedelmesebb lesz, mint a 
frontokon harcolókra. Bárhol 
érje tehát a nemzetet a front 
mögött légi támadás, nagyon 
hasznos lesz, ha katonailag 
képzett egyének állanak ren
delkezésre a védekezés lehelő 
médiainak irányítására.

Különösképen erre a front

mögötti támadásokra tekintet
tel bevezetik az olasz közép
iskolákba a légvédelmi isme
retek oktatását.

Valamikor, régen, amikor 
még lovasnemzet voltunk, ná
lunk is a nemes ifjú első ne
velése, a kard, az ij kezelé
sére irányult; ugylátszik most

ló. Willmann János és Mészáros
Béla a megye szónokai a főispáni 

installáción.
Bácsbodrog vármegye törnényha- 

tósági bizottsága, amint azt már je
lentettük, ugyancsak január 20 án 
iktatja b»*  méltóságába apalini Fern
bach Bálint dr-l. Az installációs 
programra az. előkészületek már 
megtörténtek. Az ünnepség délelőtt 
9 órakor a belvárosi plébánia temp
lomban megtartott énekes, zenés 
nagymise után a megyeháza köz. 

A tompái NÉP szervezet 
közgyűlése.

A tompái NÉP szervezet vasár 
nap délután két órakor tartotta az 
Uránia Moziban rendes közgyűlését 
Koczkás József kelebiai plébános, 
tompái választókerületi elnök elnök
lete alatt.

A Nemzeti Egység tagjai zsúfolá
sig megtöltötték az Uránia Mozgó 
nagytermét A közgyűlést Koczkás 
József plébános nyilotta meg és 
mélyen szántó gondolatokkal telilett 
lelkes beszédben ismertette az egy
ség megteremtésének fontosságát 
bel és külpolitikai szempontokból; 
de egyúttal a község belső békéjé
nek megteremtése szempontjából is.

Majd nagy alapossággal ismer 
tette a női, ifjúsági, gazdasági, kul
turális és propaganda csoport ügy
körét s felhívta a közgyűlést, hogy 
úgy a választmány újjáalakítása, 
mint a bizottságok betöltése tárgyá
ban határozzon.

Ha nyolc millió ember össze
vissza kiabál, abból egy őrült hang 
zavar keletkezik, de ha a nyolc

isméi elérkeztünk olyan tör
ténelmi korszakhoz, melyben 
a nemes ifjú utódjaként jelent
kező középiskolás ifjúság ka
tonás kiképzésére kell első
sorban gondot fordítani.

Az olasz példa szolgálhat 
^például és mintául a mi szá
dunkra is; rólunk ugv is az 
a felfogás alakult ki valami
kor, hogy katonanemzet va
gyunk.

Legyen hát igazuk.

gyűlési termében lesz,
A főispán beiktatása alkalmából 

dr. Szabó-Szabovljevits Dusán alis
pán a megye közigazgatási vezető
sége részéről üdvözli a főispánt. A 
törvényhatósági bizottság képvisele
tében a székfoglaló főispánt id. 
Willmann János földbirtokos és 
Mészáros Réla vaskút i plébános 
üdvözlik.

millió ugyanazt az egy szót kiáltja: 
„revíziót!" akkor ebből olyan hang
orkán keletkezik, melynek zúgását 
Géniben és Parisban egyaránt meg 

| kell hallaniok a világ urainak.
A lelkes beszéd óriási hatást gya- 

I korolt a hallgató közönségre, úgy 
I hogy olt teljesen helyreállott a belső 
| béke s az utána következő válasz 
| táson teljesen újjá alakitolta a szer- 
| vezetet mégpedig egyhangú haláto- 

zattal.
A régi akcióképtelen hetven tagú 

választmány helyett az uj vál: sz>- 
mány tagjainak számát 30 bán álla 
pitolta meg a közgyűlés s röglön 
meg is választotta a tagokat.

Elnök Jankovich Rezső, alelnö- 
kök, Dux Károly, Kádár Géza, tit 
kár Szűcs Elek.

Választmány: Lárencz László, 
Kolhencz István, Fonyó Antal, Har
mat Mihály, Simics Antal, dr. Mol- 
doványi Lajos, Osztrogonácz Albert, 
Varga Károly, Horváth A. Simon, 
Pósa János, Horváth K. István, dr. 

. Prezsnánszky András, Molnár An- 
i tál, Orbán Mihály, Fábián D. Jó- 
i zsef, Blanda József, Szűcs Mátyás, 

Csepcsik Gyula, Miatovic András, 
Friebert Mihály, Jenovai György, 
Friebert Ferenc, Csófi Mihály, Min
tái Dénes, Stefkó Ferenc, vitéz Csá- 
nyi Mihály, Szendrci Márton, Szűcs 
János, Szántó Imre, Kerekes Antal.

A női csoport elnökségét egye
lőre megtartotta Jankovich Rezső 
elnök, titkár lelt Szabó Dénesné. 
Csoporttagok: Lárencz Lás.-lóné, 
Osztrogonácz. Gáborné, Szabóné Vla- 
sics Julianna védőnő, Kádár Gézá- 
né, Osztrogonácz Albertné, Kenye
res Irén, özv. Vörös Elekné, Csóti 
Mihályné, Csepcsik Gyuláné, Balogh 
József né.

Ifjúsági csoportja. Elnök dr. Tar- 
nay Oszkár, titkár Barabás János. 
Csoporttagok: Magas Imre, Simon 
Richárd, Becsi János, Kovács István, 
Lendvai József, Patócskai István ifj. 
Haimal Albert, Bányász Miklós, 
Mándity István, Morvái Mihály.

Gazdasági csoport. Csoport vezető: 
Osztrogonácz Gábor, titkár dr. Ba
logh László. Csoporllagok : id. Ga
lánlha Béla, Kiss István, Osztrogo
nácz Félix, Simics Márton, Kovács 
István, Garnier Lajos, vitéz Kupa 
István, Jenovai István, ifj. Vörös 
Elek, Káposzta János.

Népmivelési csoport. Csoportve
zető : Belágyi Mihály plébános, tit
kár Bán Péter. Csoporltagok : Sza- 
bóné Vlasics Julianna védőnő, Lend
vai Teréz, Magas Imre, Szűcs Elek, 
Váradi Ferenc, Horváth Béla, id. 
Galánlha Béia, Pálfi Lász.ió, Bara
bás János, ifj. Galánlha Béla.

Propaganda csoportja. Csoport- 
| vezető Szabó Dénes. Csoportlagok : 
’ Horváth K. István, Harmat István, 

Varga Károly, Szendrei Márton, 
Pósa János, vitéz. Földi András, ifj. 
Patócskai Mihály (Györgyé), Rasztik 

1 István, Kovács István (Nagysori), 
' Kiss Mátyás.

Február hó^an tisztújító 
közgyűlés tesz a bajai 

lpartestiiletben.
A bajai Iparlestület jelenlegi ve- 

’ 2elősógének megbízatása az idén 
lejár. Mint értesültünk, már február 
hóban tisztújító közgyűlésre kerül a 
sor. Tárgyalások indultak meg a 
választásra vonatkozólag, hogy egy 

j egységes listában tömörilsék az ipa- 
j rosságot.
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Január végéig 
lehet pályázni az uj 

városi állásokra.
A varos tisztviselő létszámának 

rendezése most már a hivatalos té
nyezők véleménye szerint is aktuá
lissá lett. A betöltésre váró állá
sokra a pályázatot a város vezető
sége ma ,meghirdette. -X pályázati 
hirdetményről szóló táblázatot a 
városházán is kifüggesztették.

Betöltésre kerül egy irodaigazga- 
tói, egy elsőoszlályu joggyakornoki, 
egy első osztályú adótiszti, két má

Erélyesen cáfolják a belga 
békeközvetitést

Az egész világsajtót bejárta a I mindazok a hírek, amelyek a belga 
brüsszeli hir, hogy a belga anya- i királyi család és a belga kormány 
királyné béketervezetei dolgozott 
ki. Ezt a hirt megelőzően pedig a 
világsajtó ismételten közölte azt az 
értesülését, hogy a belga király 
multheti angliai utazásának békeköz- 
vetilés volt a célja, illetve a király 
Londonban az illetékes körökkel az 
angol-olasz ellentétek kiküszöbölé
séről tárgyalt. Ezekkel a hírekkel 
kapcsolatban most a belga kormány 
hivatalos cáfolatot tett közzé, amely 
a következőképpen szól:

Több külföldi lap olyan hirt kö 
zöl, amely szerint belga kezdetné 
nyezésre uj megoldási javaslatot ké
szítenek az olasz.-abesszin viszály 
békés elintézésére. Hivatalos belga
helyen határozottan kijelentik, hogy j vesztette.

Véres verekedések, hvagim ügyek 
a bomlásban Sevő legitimista 

néppártban.
Grijjer Miklós Ottó főherceghez utazik.

A Nemzeti Legitimista Néppárt, timista mágnások féltékeny szemmel 
Griger Miklós bicskei apátplébános- nézték Griger munkáját, s nem is 
nak az alapítása — rövid fennállása j került sor a tulajdonképem szerve/.- 
óla — ismét válságba került. Ami- | kedésre, mert mindössze néhány 
kor a párt megalakult, épen a légi gy(i'ést tudlak tart ni, azok is több

sodosztályú adóliszti és két végre
hajtói állás Ezeknek az állásoknak 
sorsa a február »L'ji városi közgyü 

i lésen dől el, amikor a törvényha
tósági bizottság választás utján tölti 

I be az állásokat.
Az üresedésben levő állások be

i töltése után újabb pályázatot hir
detnek és pedig négy dijnoki, négy

I gyakornoki és több altiszti, illetve I 
{ kisegítői és polgári állásra.

nak, teljes -n légből kapott értesü
lések

Felderítő repüléseket vé
geznek az olaszok.

Az olasz repülők Dankaliban, Te
rű vidéken felderítő repüléseket 
végezlek. Az. érit reá i hadszíntér 
többi részen csak felderítő őrjára
tok voltak.

Lezuhant egy olasz bom
bavető repülőgép.

A Masszaua közelében lé*  ő otum- 
lói repülőtér felelt lezuhant egy 
gyakorlatozó bombavelő gép. A 
gép háromfőnyi legénysége életét

nyi'e botránnyal vég/őd'ek. A legi
timista néppárt, most újabb bolrány- 
b< keveredett ’és valószínű, hogy 
fel is oszlik, mert nincs, aki kellő 
tekintéllyel együtt tartsa a pártot. 
E mérgesíteíte a helyzetet az is, 
h-’gy a párt egyetlen mandátumát 
Payr Hugó nyerte el és Griger ki
maradt a parlementből. Emiatt je
lenleg 12 lovagias ügy van folya
maiban Több párbaj le is zajlott, a

Viharos közgyűlésen 
Sámán Jakabotválasztotta elnökévé 

a Szentistváni Közbirtokosság 
Legeltetési Társulata.

Nem adták meg a felmentvén^? a távozó elnöknek. 
Január 26-ra uaabb közgyűlést tűztek ki.

A Szenlistváni Közbirtokosság
Legeltetési Társulata vasárnap dél
után tartotta meg tisztújító, rendes 
közgyűléséi, A közgyűlés viharos
nak ígérkezett s a különböző pár
tok között felmerülő éies ellentétek 
miatt számolni kellett azzal is, hogy 
komoly összetűzésre kerül a sor. 
Legnagyobb vihart helyezett kiló 
tásba az elnöki tisztség betöltése.

A vezetőségnek három tagja Ka- 
rajkó Sándor elnök, Sámán Jakab 
választmányi tag és Dikán József 
pénztáros pályáztak az elnöki címre. 
Hetekkel ezelőtt erős korteskedő 
sek indultak meg az érdekellek ré
széről az. elnökjelölöltek mellett, 
vagy ellen. A. kilátások legkedve
zőbbnek mutatkoztak Sámán Jakab 
javára, aki különben is súlyosabb 
tényezője a szenlistváni mozgalmak
nak és népszerűbbnek is mondha
tó, mint riválisai.

A közgyűlés éppen ezért roppant 
nagy érdeklődés mellett kezdődött 
meg és nem kis feltűnést kellett 
amikor Simán a tisztikar lemondá
sakor azt az. indítványt telte, hogy 
a felmentvényt az elnök személyé 
nek kivonásával adják meg a Iá 
vozó tisztikarnak.

Az indítvány körül éles vita tá
madt. Végül is a közgyűlés úgy 
határozott, hogy az indítványt elfo
gadja és az elnökség működésének 
felülvizsgálására hatos bizottságot 

! lovagi.is ügyek háttér ben véres ve-
■ i'’i;i d- s k és pofozkodások vannak, 

sőt anyagi elszámolásból eredő dif- 
f-'ienc'ák is mutatkoz tak. A ferenc-

; városi és kőbányai pártszervezet 
elhatározta, hogy kilépnek a párt-

I ból.
Griger Miklós kiutazott Olló fő- 

| herceghez, hogy beszámoljon a párl- 
I szervezkedés kudarcáról.

küld ki. A bizottság tagjai: Koch 
József, Dikán András, Kricskovics 
Lázár, Horváth Gyula, Ivily Gergely 
és Sámán Ferenc.

Az elnökválasztás a három jelölt 
kö/ött fo*yt  le és nagy szavazattöbb
séggel Sámán Jakabot választották 
meg Sámán 212, Karajkó 129, Di
kán 40 szavazatot kapott. A tiszt
újítás további része is majdnem 
teljesen a Sámán lista elfogadásával 
történt. Egyhangúlag megválasztot
ták társulati gazdává: Garisa Já
nost Fekete János pénztárnokot és 
Pallos József jegyzőt.

A választmány egyhangúan meg
választott tagjai: Kricskovics Lázár, 
Ivily Gergely, Sámán András, Muity 
Mihály. Névszerinti szavazással Di 
kán András és Pólyák Félix is a 
választmány tagjai lettek. Dikán 134, 
Pólyák 102 szavazatot kapott.

A felmentvény körüli nézetelté
rések miatt január 26 ra újabb köz
gyűlést hívtak egybe.

— Szív- és idegbsjosoknál, 
vese- és cukorbetegségeknél, 
köszvényben és csuzban szenve
dőknél az enyhe természetes 
„Ferenc József**  keserüviz kitűnő 
en beválik, mert a beleket alaposan 
kitisztilja, a gyomor és a máj mű 
ködését előmozdítja, az emésztést 
és az anyagcserét pedig lényegesen 
megiavitjn.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.

___ Ékszert óratkarácsonyi ajándéknak. 

”"SZÍKLÁFmIkTÖ^....
órás és ékszerésznél. 

Erisébe} kiralyné-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 bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járt férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Láthatatlan Bal
1936. jarniár 15.

A bajai ifjúság a farsang idején 
— amikor úgyszólván mindenki a 
szórakozásra gondol — egy napon 
megáll azok elölt, akik nem csak 
az elhangzó szóval, hanem tettel is 
segíteni tudnak a magyar elet ne
héz keresztjét már-már roskadozva 
hordó magyar ifjúságon és megrá
zó erővel kiállja :

„Magyar Társadalom! Érezzük 
emberi erőnk véges voltát, arra ké
rünk. jöjj segítségünkre. Kérünk a 
jövőért a magyar ifjúságért I"

Baja társadalma karolja fel sze 
lelettel azt az ifjúságot, ne zárkóz
zék el senki akihez a „Bácska" 
Bajtársi Egyesület kérő szava eljut, 
hiszen adományával a jövőt, a ma
gyar ifjúságot támogat ja. dr. H. B.

— A Bajai Turul S. E. választ 
mányi Ülése. A Bajai Turul Sport 
Egyesület január 14 én este 7 órai 
kezdettel választmányi ülést tait a 
Zsubori Berci vendéglőj.-ben. A tárgy 
fontosságára való tekintettel az el
nökség felkéri a választmányi iago 
kát, hogy az értekezleten pontosan ' 
megjelenni szíveskedjenek.

— Érsekcsanádon évtizedeken ! 
át használt jómenelelü füszerüxlet- 
helyiség lakással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

URÁNIA
Január 13-14-15-én

6 és fél 9 órakor

Szeretemmel 
vádollak.

Bűbájos zenés vígjáték 12 (elv.

Főszereplők:

Buba Etoa, Qustaw 
Frölich,HaSmaiTibor

Ragyogó 
kiegészítés!
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Körözött széihámosAő a sxentist- 
váoi őratoteaj, akit mar nyolc Ízben 

meghintettek.
Jeuntetlíik, hogy hetekkel ez.e 

lőtt Szentistvánon Drégely .József 
házábi'i kit imakönyv megrende
lést gyűjtő nő járt, akik egy ovat 
lan púi..náthán ellopták az ;. z.lalon 
hagyott arany női karórát. A tol
vajok az órát nyomban elzálogosi 
tolták d-' rajtavesztettek, mert a 
házbeliek a lopást a két nő távo
zása után rögtön észrevették s a 
rendőrség egy óra múlva már el is 
fogta ókét.

Az egyik tolvajt Koiponay Ró-

HÍREK.
Január 14 én délután 4 órakor a 

Mansz választmányi ülése az 
egyesületi otthonban.

Január 14-én este 7 órakor a Turul 
választmányi ülése a Zsuboti- 
yendéglőben.

Január 15-én a Turul Szövetség 
Bácska Bajtársi Egyesület Lát 
hatatlan bálja.

Január 19 én délelőtt 9 órakor elő 
adás a magánbiztosításokról a 
városházán.

Január 19-én délután 5 ólakor a 
Bácska Sport Egylet közgyű
lése az Erzsébet királyné utca 
86. számú székházban.

Janár 19 én délután 4 órakor a 
Tóth Kálmán Kaszinó közgyü 
lése az egyesület székhazában. 

Január 20 án reggel 8 órakor éne
kes, zenés ünnepi istentisztelet 
a kegyúri plébánia templomban. 

Január 20 án délelőtt 9 órakor fő- 
ispáni beiktatási ünnepség a 
vármegyeházán.

Január 20 án délelőtt 11 órakor 
főispáni beiktatási ünnepség a 
városházán.

— Határozatképtelen volt a 
Tóth Kálmán Kaszinó közgyűlése. 
A Tóth Kálmán Polgári Kaszinó 
közgyűlése határozatképtelenség 
miatt elmaradt. A Kaszinó vezető
sége január 19 én délután 4 órára 
uj közgyűlést hivott, egybe az egye
sületi székházba, amikor a megje 
leniek számára való tekintet nélkül 
határozni fognak.

— Mimoza-est. Február hó 1 én 
rendezi meg újra a „KIK" Mimóza 
tánceslélyét. A háziasszonyi felké 
rések már folyamatban vannak. A 
városszerte megnyilvánuló nagy 
arányú érdeklődés kétségtelen bizo
nyítékot ud annak az igazságnak, 
hogy az eddig megrendezett Mimóza 
táncestélyek minden résztvevőnek 
örök és feledhetetlen emléket adlak. 
Minden eddigi sikert felülmúló han
gulatos estét fog ez évben meghozni 
a fáradhatatlan rendezőség, élén 
annak kiváló elnökével ifj. Éber 
Sándorral. Midőn első alkalommal 
hirdetjük ma a már harmadizben 

.•il a járásbitósá- 2 heti fogházra 
itél‘.-_ \ ■/ asszony fellebbezel! az 
ilelel ellen s . r hivatkozóit, hogy 
még soha nem volt bünlelve, Az 
ártatlan to '.aj- ó -zélhámossága most 
már azután valóban bebi/.onyoso 
dőlt. Kideiült, hogy Korponay Ró 
zsit éppen nyolc Ízben büntettek 
meg s már több Ízben hosszabb 
időn at volt a börtönök lakója.

Korponay Rózsi ügyében újabb 
tárgyalást tűzött ki a törvényszék.

■ megrendező Mimóza láncestélyt, 
már is egy kérelemmel fordul a 
rendezőség az érdeklődőkhöz, hogy 
I. i. a lánceslélyre mindenki feltét
lenül hozza magával legjobb hangu
latos jókedvét.

’ - Makacs székrekedés, vastag-
. bélkatari us, puffadás, anyagcsere- 
; zavarok, sárgaság, aranyeres cso

mók, csipöfájás eseteiben a termé
szetes „Ferenc József" keserüviz

\ — reggel és este egv-egy kis pohár
ral bevéve — rendkívül becses há
ziszer.

— Meglopták Aiföldy János 
gabonaraktárát. Alfőldv János az 
ismert bajai gabonakereskedő beje 
lentefle a rendőrségen, hogy az el
múlt éjszaka a Szenes utcában levő 
gabonaraktárába ismeretlen tettesek 

. betörlek és két zsák kukoricát el
loptak. A betörők ehhez a mii vele!- 

{ hez leszedték a kukoricás:in léceit 
i és úgy jutottak a zsákmányhoz.
i — Találtak egy csónakot. Ta- 
, láltak egy darab kátrányozott csó- 
| nakot. A rendőség felhívja a jogos 

tulajdonosú , hogy kellő igazolás 
után az államrendőrkapitányság 52.

I számú helyiségében vegye át.
— Dr, Árpád Ferenc érdekes 

előadásban ismertette a Krisz
tus Király Szövetség bajai mű
ködése. Öt es ztendővel ezelőtt ala
kult meg Magyarországon es Ba:án 
a Krisztus Kiiály Szövetség, mely
nek bajai Szent Imre Inlerná'Usa az 
otthonban áldásos mü^ödbtfejt ki. 
A hasznos intézmény alakítója, 
dr. Á'pás Ferenc a pécű egyház
megye szónoki tudásáról ismert lel 
késze vasárnap délután Baján érté 
kés előadásban számolt be a sző 
vétség öt esztendejéről, arról a ne
mes tevékenységről, melyet Pécsen, 
Mohácson és Baján végeznek. A 

' tartalmas érdekes előadásnak nagy 
számú hallgatója volt, akik lelkes 
elismeréssel honorállak az illusztris 
előadó munkáját, amely a Szövet
ség működésének szép eredményei
ben nyilvánul.

. . . facsemetékét is 
cyáíwwk I

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

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

A lakás vizsgáld l díjtalan.

— A bajai Urinők Szent Erzsé
bet Kongregációja február 4 én 
tartja szokásos téli teadelulánjat. A 
teadélutánuak színes, larlalm-s prog
ramja van. A műsor nívóját emeli 
az a kői íiloiétty is, hogv annak ke
retében közreműködik a művész 
tehetségű Gell-rl Viktória i-. aki 
legutóbb a Bajai 1.) doikor hang 
versenyen r lolt nagy sikert bril- 
liáns technikájú művészi zongorajá
tékával.

t..ip‘. ulajdnnos .
tív. UtiTlY t. ÍHÍ fc »..

ÉRTESÍTÉSí
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

^©drása: 
íizlletet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
0 8 E R T H B É 1. A 

fodrászmester.
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Eladó!
■■■SBHEHMBaKSOSR^1

Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitő 
műköves golyóscsa
pé gyű daráló uj szíj
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló 
kel együtt, 
kinthelö:
EINWSLUR
Gara- György puszta.

szerek-
Megte-

r.HTfti

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 13-tól jan. 20-ig

Or.GEIRINCER JÁNOS

gyógyszertára.

K.fc?’T3|

legalkalmasabb ajándékot

Szabó S éza
puska művesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

2
Ha szépen, jól és olcsón 

akar öltözködni

ríméit
csináltassa

a

Máté Lajos
férfi szabónál 

(Sugotmspairt).

HIRDETÉSEKET FELVESZ
8 NVSHDAVÁLLALAT.

BOROS
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

G8WNKUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

E3S3

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívj® fel telefon: 314-et 

VANCSIK bérautós.

Éllel h rendelhető!

I iáááá-ég ^ilianyszereiéstl
fí legolcsóbban, legpontosabban csak
i KRICSKbviCS és SIDÓ cégnél '

eszközölhet. Ö
V A (orso mozi
^Modern hálózati készülékek és 

g Tel.: 242. Kedvező fizetési 

ra «c - - - - «rr-- ■. ££» •

mellett. y

telepes rádiók raktáron
feltételek. Tel.: 242 jf,

Nvomatn’t Rakanok pr Goldbi*rger  kfinvvnvomdÁiában Baja,

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

2 eves
vág^so

|2 szárai
aprított akácfát 3’50, {

aprított W5®y és szilfát 3'20 
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk. 
Etedás nagyban és kicsinyben.

Wlesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

Telefon : BAJA Telefon : I
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42. ;

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

VÉRTES részvénytársaság

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

ísokSEbrikettst, tatai tzatonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkoktzot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó S
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lafcy b é r ® IS ? Ó $ El á i.
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 13. szám.

Bakanek «> Soldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRQDAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nam


