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EldFIZETFSI ARAK :

Debrecentől
„Megmondom nyíltan, az a ku

darc, amelyet a közelmúltban itt 
szenvedtünk, lehangoló volt."

így kezdette meg agitációs be
szédét a független kisgazdapárt fia
tal vezére Debrecenben, ahol a 
Függetlenségi Kör, mint uj disz- 
elnökét ünnepelte Felvonultak erre 
az alkalomra a Hegymegi párt tör 
melékei, a liberalizmus utolsó tiszán
túli mohikánjai, a tanácstalan csák- 
lyás osztagok és az országosan is
mert városi vizsgálat hajótöröttjei : 
az a kicsiny, de mindennel elége
detlen társaság, amelynek sem ta
laja, sem politikai hitele nincs többé 
a cívisek híres városában.

Miről is lehetne beszélni egy 
ilyen gyülekezetben ? Abban a kör
ben, amelynek elnöke hat jogerős 
bukás keserűségével szemléli a vi
lágot. Ahol a falakról az „átkos 
Bécs“ ellen viaskodó elődök füg
getlenségi pártharcainak büszke em
lékei tekintenek a pipázgató, gyű 
lésezgelő késői kurucokra, — aki
ket már semmi sem fűz a múlthoz 
néhány elavult jelszón és az ellen
zékieskedés hagyományos szellemén 
kívül. Ahol megállolt az idők óra
mutatója 1918. végén, a szomorú 
emlékezetű debreceni Goit i halté 
botránynál, hogy a folyton fogyat
kozó öreg harcosok mintegy álom
világban élhessék tovább a kor- 
mányellenség üdítő nekihevüléseit. 
Élvezve ez ünnepi alkalommal is a 
„hatalom" elleni opponálás áriái 
matlan örömeit: tekintet nélkül arra, 
hogy a mostani kormánynak meg
bízatása nem Ausztriából, hanem a 
magyar választók óriási többségé
nek bizalmából fakad és feladata 
immár nem közjogi csetepaték elin 
tézése, hanem a trianoni nemzet 
él< t halál kérdéseinek megoldása.

A politikai Ripp van Winkléknek 
ebben a világában egészen stilszerü 
volt az alkotmányvédelem véres 
kát diát megforgatni, snájdig vágá
sokat intézve a mondvacsinált el
lenség, a diktatúra gólemje felé. 
Mi lyen öröm lehetett azoknak, akik 
k nagy debreceni kuruc képviselő, 
Thaly Kálmán esztendeiben látták 
el magukat politikai utravalóval, is
mét ugyanolyan beszédet hallgatni, 
mintha Ugrón Gábor, vagy Justh 
Gyula dörögnének a „császárt szol 
gáló" szabadelvű kormányzat ellen.

Debrecenig,
Mennyi régi húr rezdült meg ismét 
a régi szavakra : veszedelemben ősi 
alkotmányunk, a választójog min
denekelőtt, oltalmazzuk legszentebb 
szabadságjogainkat.

De vájjon ki ellen ? A debreceni 
polgár politikus lény, évszázados 
hagyományok nevelték azzá.

És az a debreceni polgár — az 
a kisszámú hallgatóság is — amely 
talán tapsolt a nyugtalan ellenzéki 
vezcrféifiu szép szavaira, a gyűlés 
után a magyar lélek fontolgató 
csöndjében megemlékezett ugyan 
ennek a szónoknak egy másik deb 
receni beszédéről. Ezt a beszédet 
ugyanez a hév, szenvedélyes meg 
győzniük a rás, megvesztegető érvelés 
jellemezte. De akkor Eckhardt Ti 
bor egesz elokvenciáját a páriámén 
tárizmus csődjenek bizonyítására 
fordította. Argumentumok seregével 
támasztotta alá követelését : Ma 
gy« tországon el kell jönnie a dik
tatúrának !

Eckhardt mint ma, akkor is tagja 
volt a magyar parlamentnek. Akkor 
azonban nem, — ahogy most szél 
tőben önmaga hirdeti — nem ha- 
talomratörő pártpolitikusként, hanem 
egv nagy társadalmi egyesület or 
szagos elnöke gyanánt hirdeltp a 
„legmagyarabb civitás" közönsége 
előtt a diktatúra szükségességét.

/Akkor még nem feszélyezték az 
egységes ellenzéki front kialakításé 
nak taktikai gátlásai. Ami a szivé
ben volt, az a száján.

És amikor a függetlenségi hagyó 
mányokon nevelkedett öreg cívis 
hazaballagott a körből s a szemlé
lődő magyar bölcs szokása szerint 
pipafüst mellett mindezeket újból 
végiggondolta magában, elvonullat- 
ván lelki szemei elölt a 23 tagú al 
kotmányos utón kormányra kíván
kozó vezérének kiáltóan ellentétes 
debreceni megnyilatkozásait, nyilván 
huncutul elmosolyodott a bajusza 
mögött.

Eckhardt Tibor akkor már Szol
nokon védte az alkotmányt, tá
madva a három éve dolgozó Nem 
zeli Egység „egypártrendszerét" 
azokért a panamákért, amelyeknek 
eredete messzi esztendőkre, évtize
dekre nyúlik vissza.

A titkos választáson szenvedett 
debreceni kudarcot pedig ki nem

küszöbö’i a parancsuralom aposto- jebb törpe k sebbségi pártok ambi- 
lának semminő szónoki hadakozása 1 ciózus vezérei ábrándoznak önfe- 
a diktatúra ellen, amelyről legfel- | ledt pili.illataikban.

Igen nagyszabásúnak Ígérkezik 
a hétfői fföispáni installáció.

Bácsbodrog vármegye és 
Baja város közönsége fényes 
külsőségek között készül föis- 
páni székebe ültetni megyeje 
szülöttét : apatini Fernbach 
Bálint dr. főispánt.

A régi főispáni beiktatások 
emléke elevenedik majd fel; 
ökörsütés ugyan nem lesz, de 
a gyöngyösbokréta s a felvo
nuló falusi kocsisok olyan 
látványosságot nyújtanak majd, 
aminőben Baja városának fő- 
jspáni beiktatáson a régi jó 
idők óta nem volt része.

A jó csengésű Fernbach név

A baja-budapesti autóbusz tegnap 
este Soroksáron összeütközött egy 

teherautóval.
Könnyen végzetessé válható 

szerencsétlenség érte a baja
budapesti autóbuszt, amikor 
kedden este Budapestről dél
után Bajara indult,

Soroksár községben össze
ütközött egy .szembejövő te
herautóval ; az összeütközés 

, ereje akkora volt, hogy az 
autóbusz rongálásai folytán 
használhatatlanná vált s másik 
autóbuszt kellett Budapestről 
hozatni.

Fényes nappal a nyílt utcán 
revolverrel támadt különvái- 
tan élő fiatal feleségére Muity 
Sván jogszigorló.
Köves Benedek leventeoktató bátor és gyors köz
belépése akadályozta meg a végzetes szerencsét
lenséget.

Tegnap délután 1 órakor a Taka 
rékpénztár-ulca majdnem végzetes 
kimenetelű revolveres dráma szín
helye volt. A jelzett időben Muity 
Iván bajai jogszigorló az utcán re
volverrel támadt válófélben levő 

megmozgatja egész Bácska 
gazdaközönségét ; a régi Nagy- 
bácska hangulata elevenedik 
fel majd egy napra Baján.

A megye nagyterme előre
láthatóan nem lesz képes be
fogadni az összesereglett ven
dégeket s ezért megafonon az 
utcán is hallhatók lesznek a 
beszédek. Rossz idő, vagy hi
deg időjárás esetén a megye 
nagyterme előtti lépcsőfeljárat- 
ra szerelt megafon utján az 
előtermekben közvetitik a köz
gyűlést.

Az összeütközés következ- 
;tében hárman könnyebben 

megsebesültek, igy Friedrich 
Gyula kalocsai malomtulajdo
nos és az ottani végrehajtó; 
Bajáról kisebb karcolás árán 

’ szabadult Bancsevszky Szódák 
posztógyári tisztviselő.

Az autóbusz vezetőjének 
ébersége és lélekjelenléte aka
dályozta meg a nagyobb sze
rencsétlenséget.

fiatal feleségére Mer kiér Máriára, 
aki ugyancsak a Takarékpénztár- 
u’cán futva és sikoltozva tartott az 

| Erzsébet királyné utca felé. A me- 
| nekülő fiatalasszonynak Köves Be- 
j nedek leventeoklató, — aki épen
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nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem 

trico és svájci fehérneműt, rövidárut 
csakis

IngetKa I a pót
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN

BAJA, Telefon 188. vásároljon, mert szépet, jót, ölesén árusít

akkor fordult be a Takarékpénztár 
utcába — sietett segítségére. A fé 
leimében reszkető fiatalasszonyt si
került férje elől elrántania épen 
abban a pillanatban, amikor az a 
revolvert elsütötte. Szerencsére a 
fegyver csütörtököt mondott s az 
erősen felindult Muity sem a fele
ségét, sem védelmezőiét nem talál
ta el.

Köves Benedek, aki pillanatok 
alatt megértette a készülő drámát, 
nem veszítette el hidegvérét, hanem 
rákiáltott a férfire :

— Dobja el azt a revolvert
Az atléta termetű ember bátor 

és gyors közbelépésének meg is volt 
az eredménye. Muity Iván szó nél
kül i földre dobta fegyverét és 
menekülni próbált. Köves felkapta 
a fegyvert és rászólt :

— Állj, mert lövök.
Majd maga elé terelte Muityot és 

felhuz.ott revolverrel kisérte be a 
rendőrségre.

Az izgalmas jelenetnek az akkor 
meglehetősen forgalmas útvonalon 
számtalan szemtanúja volt, akik jó
formán fel sem ocsúdhattak ijedt
ségükből, mikor Köves Benedek 
már a rendőrségre vitte a jelenetező 
magáról megfeledkezett szerencsét
len embert.

A rendőrségen megvizsgálták a 
revolvert s abban még két töltényt 
találtak. Kihallgatták Muity Ivánt, 
aki először letargikus közönnyel 
nézett maga elé, majd elmondotta, 
hogy végső elkeseredésében akart 
végezni feleségével és önmagával is. 
Zsebében 5 búcsúlevelet találtak s 
ezekből kitűnt, hogy valóban ké
szült végzetes tettére Muity állító
lag azért akarta szörnyű szándékát 
megvalósítani, mert fiatal felesége, 
akivel nemrégen lépett házasságra, 
költekező életmódja miatt elhagyta 
és hiába kérlelte, hogy térjen vissza 
hozzá,

Muity vallomásától a rendőrség 
jegyzőkönyvet vett fel. A merény
lőt ma délelőtt kísérték át az 
ügyészségre.

— Találtak egy pénztárcát apró 
pénzzel. Jogos tulajdonosa kellő iga 
zolás után az államrendőrkapitány 
ság 52. számú helyiségében a hiva
talos órák alatt átveheti.

Újabb olasz győzelmek 
a déli fronton.

A köolajtilalom az angol minisztertanács előtt.
Az angol kormány szerdán 

délelőtt minisztertanácsot tar
tott, amelyen Baldwin minisz
terelnök beszámolt azoknak a 
tárgyalásoknak eredményéről, 
melyeket a kormány honvé
delmi bizottsága az elmúlt két 
napon át folytatott. A kor
mány tagjai megvitatták azo
kat a nehézségeket, amelyek a 
megtorló intézkedéseknek az 
olaj szállításra való kiterjesz
tésével állanak összefüggésben

A pécsi szénbánya
A pécsi bányatelepen a Dunagöz- 

hajózási Társaság pesti igazgatósá
gának utasítására a munkát bizony
talan időre beszüntették.

A munkabeszüntetés előzményei 
hetekkel ezelőtt kezdődtek, amikor 
a szociáldemokrata párthoz és nem 
zeti gazdasági párthoz tartozó mun
kásság memorandummal fordult ® 
D. G. T igazgatóságához és tekin
tettel az élelmiszerdrágulásra kérte, 
hogy az 1933 bán életbelépte ett 8 
százalékos bércsökkentést helyezze 
hatályon kívül.

Bácsmegye is vezet az adóbefizetés 
tekintetében.

A bajai járási adókerületben 102, a bácsalmásiban 104 
százalék adó folyt be a naptári év végéig.

Jelentettük, hogy Baja városánál 
az idén az adóbefizetési eredmé
nyek sokkal kedvezőbbek, mint a 
megelőző esztendők bármelyikében.

Most készült el a királyi adóhi
vatalnál Bácsbodrog vármegye köz
ségeinek adóbefizetési eredményét 
részletező kimutatás. A kimutatás 
ból megállapítható, hogy a bajai 
kerület tizenkét községének adóbe 
fizetése az együttesen kezelt 
közadókban 1575512 pengő volt az 
1935. óv végén. A hátralék ugyan
ekkor 431937 pengő.

Ha ezeket az összegeket az évi

Londonban nagy feltűnést 
keltett Badoglió tábornagy 
szerdai harctéri jelentése, amely 
szerint a szomáli harcvonalon 
Graziani tábornok már január 
12-én offenzivába lépett Ras- 
Desta csapatai ellen. Az ola
szok az abesszineket megver
ték és Graziani hadserege ül
dözi a menekülő abesszin csa
patokat. Graziani tábornok 
csapatai 60 kilométerre nyo
multak előre abesszin területen.

Beállította üzemét.
A kérést a bányaigazgatóság el 

utasította azzal, hogy minden ke- 
resetnélküli bányamunkást téli se
gélyben részesített.

A memorandum elutasítása után 
újabb tárgyalások kezdődtek. Tol 
nai József szociáldemokrata párttit
kár felkérte Szabolcs Rezső bánya
igazgatót, hogy folytasson közvetlen 
tárgyalásokat a munkásokkal

A tárgyalások eredményeképen 
ma reggel megkezdődtek a mun
kák; közel 150 munkást vettek fel, 
akik már le is szálltak a tárnákba.

helyes itett előírással; 1541705 pen
gővel szembeállítjuk, akkor a bajai 
adóhivatali kerületben a befizetési 
eredmény 102 százalék, a hátralék 
28 százalék.

A bácsalmási adóhivatali kerület 
tizennégy községében az adóbefize
tés összege 1935. év végén 2341694 
pengő, a hátralék pedig 633.557 
pengő. A helyesbített előírás 2246744 
pengő. Ezek figyelembevételével 
ebben az adóhivatali kerületben a 
befizetés 104 százalék, a hátralék 
28 százalék.

Községenként véve az eredmé- 

nyvket a legtöbb adót szállította 
szá/.alékszerint Bácsbokod : 107 szá
zalék; C^ávoly, Bálmonostor 104— 
104 százalék. Legkevesebb adó folyt 
be Szeremlén : 95 százalék. Az év
végi hátralékok állását tekintve szá
zalék szerint legrosszabbak Bálmo
nostor 73 és Szeremle 58 százalék
kal. Legideálisabb község Vaskút, 
ahol csak 5 és G>ra, ahol 11 szá
zalék a hátralék. Csátalja 15 szá
zalék hátralékkal szintén a jobbak 
közé tartozik.

A bácsalmási adóhivatali kerület
ben a legtöbb adót szállította Rém 
község: 118 százalék, Borota 111, 
Jánoshalma 108, Bácsalmás 106 
százalék. Legkisebb a befizetés szá
zalék arányában Kisszállás község
ben, ahol csak az előírás 83 szá
zaléka folyt be.

A múlt évvégi hátralék állását 
tekintve, a bácsalmási kerületben 
legjobb község Mélykút, ahol 10, 
azonkívül Tataháza és Kunbaja, 
ahol 14—14 százalék a hátralék.

Legrosszabb helyen állanak a köz
ségek közölt adóbefizetés tekinteté
ben Borota 61, Rém 47 és Mada
ras 43 százalék hátralékkal.

HÍREK
Január 18 án este egynegyed 9 óra

kor Miskolczy Ferenc liceális 
előadása a ManszLeánykörében.

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

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

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

Január 19 én d u. 3 órakor a Kis- 
csávolyi Olvasókör rendes évi 
közgyűlése.

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.

Minden múlandó.
Az Ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._______

SZIKLAí MÁRTON 
órás és ékszerésznél 

Erzsébet királyné-ucca 21.

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.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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-Január 26 án 8 órakor a Munkás 
TestedzőEgyesület „Virsli-estje" 
a Központi Szálloda tánclermé 
ben.

Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci 
pésziparosok „Virsli estje'*  az 
ipartest tiletben.

— A hétfői installációs mise 
programja. Hétfőn reggel 8 órakor 
apatini Fernbach Bálint dr. főispán 
beiktatása alkalmából a kegyúri 
templomban az egyházi zene és 
énnekkar közreműködésével ünnepi 
nagymise lesz. Lovas Andor kar
nagy vezetésével az egyházi ének 
és zenekar szereplése kivételes ní
vót biztosit Hatszólamon előadják 
Lovas csodálatos szépségű „Kis Szt. 
Teréz" miséjéből a Kiriet és Bene- 
dictust. A mise további részeiben 
Beethowen : Dicsőítünk Téged, Hal
mos Sik 95. zsoltárát és az Ah hol 
vagy magyarok at éneklik. A szó
lókat özv. Kiss Gvörgyné és O/oruy 
Jánosné adják elő.

— Közgyűlés és társasvacsora 
a Kiscsávolyi Olvasókörben. A 
Kiscsávolyi Olvasókör vasárnap dél
után 3 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését. Ez alkalomból este 8 
órakor társasvacsora lesz az Olvasó
körben

-- Házasság. Csorba László ba
jai kataszteri biztos házasságot kö
tött Végess Franciska oki állami 
tanítónővel, akit a kultuszminiszter 
időközben Bajára helyezett át és 
azóta meg is kezdette működését.

január 17, 18, 19, 
20, 21, 22-én

l Jókai Mór
első magyar hangosfilmje

fisa * ■

Az új 
fföldesűr

Az előadások:
Hétköznap 6 is fél 9ker. 

Vasárnap fél 4, 6, fél 9-kor 
kezdődnek.

Ragyogó 
kiegészítés!

— A mai izgalmas élet küz
delmeiben kifáradt egyének, akik 
csaknem kivétel nélkül székszoru
lásban, belfajdalmukban és felfúvó
dásban szenvednek, igyanak réggé 
lenként egy egy pohár természetes ; 
„Ferenc József**  ke setii vizet, mert

i ez az ideális hashajtó összes jellem 
j zó tulajdonságait egyesíti magában.

Társasvacsora. Jól sikerült
I társasvacsorát rendezett tegnap este 
! a Grünfelder féle vendéglőben a ba 
I jai úri fiatalság. A vacsorán meg- 
i jelent dr. Knézy Lehel a Baja Bács- 
j ka felelős szerkesztője is, akit Mes 
1 tér Kálmán üdvözölt az ifjúság ki 

törő lelkesedéstől kiserre.
— Virsli est a bajai cipész

iparosoknál. A Bajai Cipész Ipa- i 
I rosok február elsején este 8 órai j 
! kezdettel az Iparte^liilet összes he- 
I lyiségeiben kabaréval és lánccal 

egybekötött virsli estet rendez. Az. 
elmúlt években is szép sikert elért 

I kabaréestnek az idén is meglesz a 
1 kívánt eredménye. Miisor után tánc 

reggel 6 óráig Belépődíj nincs.
— hifilOia bál. Február 1 én 

este 10 órai kezdettel rendezi meg
■ a „KIK" harmadizben Mimóza bál

ját a Központi Szálló összes ter
meiben. A rendezőbizottság agilis 
munkássággal igyekszik mindent el- 
követni, hogy az eddig is páratlanul 

j álló báli sikert még fokozza. Leg
jobb hangulatról gondoskodni fog 
cigány és jazz zenekar egyaránt. 
Azonkívül a rendezőség sok figye
lemmel fog gondoskodni oly meg- 

I lepetésekröl, amiknek örök emléke 
j marad és igy máskor is örömmel 
i fog visszagondolni e napra. A meg- 
I lepetesekről ma még örök titok, de 

hogy lesz valami és hogy ez újszerű 
lesz arról mindenki meggyőződhe 
tik aki ott lesz.

— Kalocsán Erzsébetvárosi Szent- 
péteri Lajost, a kalocsai járás íő- 
szolgabiráját közszolgálati idejének 
teljes kitöltése után nyugdíjazták.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

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

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

A lakás vizsgálat díjtalan.

Eladó!
■WJMSBBgSUMEaaB

Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesilő 
műköves golyóscsa- 
págyu daráló uj szíj
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWILLER ANTAL
Gara-György puszta.

— A sötétben leharapták az 
Orrát. Nehány nappal ezelőtt egyik 
éjszaka arcán hatalmas, vérző seh- 
bel lamolygott be a mohácsi rend
őrségre Múzsa Károly mohácsi kály
hásmester, akit kórba/ba vittek. 
Múzsának az orrát harapta le va
laki a sötétben, éjnek idején, mikor 
a Dunapirton hazafelé igyekezett. 
Támadóját azonban a vak-öléiben 
nem ismerte fel. A nyomozás megálla
pította, hogy a „Pécs" nevű teher- 
gőz.ös fűtője. Sebnél! Salamon tá
madta meg éjszaka ittas állapotban 
Múzsát. Schmell a különös merény
let után hajójával eltávozott Mo
hácsról és most került oda vissza. 
A rendőrség*  n előállították. Múzsa 
megismerte támadóját hangjáról és I 
ennek alapján Schmell ellen súlyos 
testi sértés miatt megindult az eljá
rás.

— Gróf Károlyi Imre Csongrád 
vármegye törvényhatósági bizottsá
gának örökös tagja beadványt inté
zett Kozma György főispánhoz, 
amelyben Csongrád megye ínsége
seinek nyomorúságát teszi szóvá. 
Kéri, hogy az Ínségesek ügyében 
rendkivüli közgyűlést hívjanak össze, 
mert nem lehet nézni, hogy 40 ezer 
ember éhezzen Csongrád megyében.

— Megkezdte a város a Ka- 
marásduna partrendezését. A Ka- 
marásduua városalatti szakaszának 
partrendezését és az ezzel összefüggő 
feltöltését a város műszaki hivatala 
a héten megkezdette. A hómokszal 
litást huszonöt fuvarossal végeztetik, 
akik az alsóvárosi homokos legelő 
ről akkordmunkával szállítják a fel
töltéshez szükséges nagymennyiségű 
földtömeget a munkálatok színhe
lyére.

—- Megkapja Szentistván az 
első mélyfúrású kutat. Szentist- 
vánnak mindezideig nem volt ren 
des, egészséges ivóvize A legutóbbi 
bakteorológiai vizvizsgálat alkalmá
val pedig azt is megállapították, 
hogy a közkulak vize fogyasztásra 
egyallalában nem alkalmas, mert a 
kutak vize fertőzöd. Most felállítot
ták a szenlistváni városrészben az 
első mélyfúrású kutat A dívós kút 
a Szentistvánt kettészelő Szent Ist
ván király-ut és a Pandúr utcák ke
resztezésénél a Koppány utcá
ban nyert elhelyezést és központi 
fekvésénél fogva könnyebben meg
közelíthető.

— A Bajai Munkás Testedző 
Egyesület virsli-estje. A Bajai 
Munkás Testedző Egyesület január 
26-án este 8 órai kezdettel saját 
klubhelyiségeben, a Központi Szálló 
tánctermében kabaréval és tánccal 
egybekötött virsli-estvt rendez. A 
kabaré est iránt már előre is nagy 
érdeklődés nyilvánult meg.

— Egy héttagú spanyol csalá
dot megölt a dinamitrobbanás. 
A salamankai tartományban f- kvő 
Sancelle községben a portugál határ 
közelében a szerdára virradó éjjel 
felrobbant egy munkáscsalád háza 
és a család Ifi tagja szörnyethalt.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

— Szívbetegeknek és érelme
szesedésben szenvedőknek reg
gel éhgyomorra egy fél pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserű
víz — a legkisebb erőlködés nélkül 
— igen könyii ürülést biztosit, a 
gyomor és a belek működését elő
segíti s az emésztés renyheségét 
csakhamar m egs z Unt el i.

Érsekcsanádon évtizedeken 
át használt lom netelü füszerüzlet- 
helyiség lakással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbel a kiadóban.

l.aptulajdonos:
!>«. sí íi É l * 4 E fti t l.

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

mal szemben) 

fodrász 
üzletet nyitottam.

Ezufon is kérem a 
n. e. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel 
0 BÉRT H BÉLA 

fodrászmester.

Cl 0 S 0
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Jaayáí’ 18—19-én

i Csak 1S éven felülieknek.

| Stan és Pan

Vili, 
hver

vígjáték 10 felvonásban.

A vámpir- 
asszony. 

[izgalmak és meglepi lések filmje.

jLugosi Béla, Lionel Berrimore 
i és ElisBbfttti fillan.



4 haja-haomka 1936. január 17.

í Tiz évi házbér összege
§ egy családi ház értéke!
Q Mindenkinek lehet saját háza!

Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,

(tatarozásoknál is.
Feltétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!

ílj Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

ki BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar : : Telefon 290.

Éjjeli
szolgálatot tart

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

Dr. GEIRINCER JÁNOS

•a
a«

gyógyszertára
■■—>■1111111 Ilii I Iliim I gECKCaaKK.- Bfittád

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskatnűvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

~ B

VÉRTES részvénytársaság BAJAI fiókja

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

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

éves 
vágású

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(SugovicaparO.

2
 éves szurkosnyár 
fűz hasáb 
akác „ 
szil „ 
kőris ..

és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

0ORO6I
sajtolt koksz, tojás szén,

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRüNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

68a utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
UANCSIK bérautós.

Éjié! is rendelhető!

|2 száraz
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 

száraz aprított akácfát 3*50  P. 
száraz aprított tölgy és szilfát 3*2©  F.

a legolcsóbb napi árban házhoz szántsunk. 

Wiesel Sándor és Fia 
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

tatabrikettet, tatai szatonszenet, 
budapesti elsőrendű gáxtótaöt.

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

kicsinyben házhoz szállítva.
R3W.'

Csukott bérautó S
személyes

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

p r

uRádió-és villanyszerelést^
|J legolcsóbban, legpontosabban csak

í és SIDÓ cégnél !
W eszközölhet. $
V A Corso mozi mellett. j.;
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron

|j Tel: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. M

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott RakatipU ós Goldberger könyvnyomdájában Baia.


