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Az ellenzéki pártvezér politikai 
grafikonja.

Az utóbbi hónapokban, ele külö
nösen az ujesztendő óta feltűnő 
agilitást tanúsít az egyik ellenzéki 
pártelnök, akinek politikai grafikon
ját nem lesz érdektelen megrajzolni,

Hangsúlyozzuk, hogy korántsem 
személyi kérdések vezetnek ben
nünket, amikor vele foglalkozunk, 
hanem az elvek harcában tisztázni 
szeretnénk egy két politikai kér
dést, amely az ő kíméletlen harci 
tevékenységével kapcsolatban oly
annyira előtérbe hozatott.

Eckhardt Tibor az ő politikai 
agiíációját a miniszterelnök felé he
gyezte ki s úgyszólván nem múlik 
el hét, amikor Gömbös Gyula kor
mányát ne vádolná diktatúrára való 
törekvéssel s ne tenne kíméletlen 
megállapításokat az „egy pártrend
szerére, miközben kölcsönvéve a 
baloldali pártok frazeológiáját nem 
szűnik meg aggodalmaskodni az ősi 
alkotmány vélt sérelmei miatt.

Mialatt Eckhardt Tibor, fegyver 
tá rsainak megválogatása kapcsán 
egészen a baloldal felé kanyarodott 
el, ugylátszik elfeledkezett arról, 
hogy tizesztendővel ezelőtt egészen 
más irányú elveket vallott és a po 
litikai élet kacskaringéi útjait járva 
juthatott el csak mai helyére.

Valamikor még fennen hirdette 
parlamenti beszédében, hogy sürgő
sen be kell tiltani négy fővárosi 
napilapot, közöltük olyanokat, ame
lyek ma nagy hozsannával közük 
az ő vidéki beszédeit, de ajtói sem 
riadt volna vissza, hogy feloszlassa 
az Újságírók Egyesületét és 1935- 
ben büszkén hangoztatta képviselő
házi beszédében, hogy sajtófőnök 
korában ö tett intézkedéseket arra-, 
hogy a liberális lipok nem érkez
hettek el olvasóikhoz.

Mi ezt soha szóvá se tettük ; vol
na, mert ezeket az intézkedéseket 
és felszólalásokat egy kialakulatlan 
politikai légkör tüneteinek tekint
jük, de amikor Eckhardt Tibor 
most a legszélsőbb sajtószabadságot 
követeli és tiltakozik a kormány 
minden komoly törekvése ellen, 
amely a sajtó kinövéseit akarja meg 
reformálni, — csodálkoznunk kell 
azon, hogy egy ugyanazon személy
től s<á rína znak az élőbbéül és az 
újabban megtett kijelentések.

Be nézzünk szemébe az ő agilá- 

ciós vesszőparipájának is. Unalo 
mig lovagol a választójog kérdésén 
s újévi beszédében felszólította az 
ellenzéki pártokat, hogy álljanak 
össze, adják elő elgondolásaikat, 
hogy ezek alapján megszerkesztett 
választójogi követelések ismeretében 
tájékoztatni lehessen az ország köz
hangulatát az ő törekvéseikről. Ter
mészetesen azzal a célzattal, hogy 
ime, mi becsületes, titkos választó
jogot akarunk, de azt megakadá
lyozza valaki s ugyan ki lehet ez 
más : mint a kormány.

Nem ad nagy munkál, ha a vá
lasztójog tekintetében is megrajzol 
juk Eckhardt Tibor felfogásainak 
hullámvonalát. Az az ellenzéki fér 
fiú, aki 1934. augusztusában nyilvá
nosságra hozta bizalmas elgondold 
saii a választójog tekintetében, ugyan 
számos elgondolásával leple meg 
már a magyar közéletet. Híve volt 
ő az érdekképviseleti rendszernek, 
as elektoros választójognak, az ál
talános és egyenlő titkos választó
jognak, a vármegyénkénti lajstrom 
nak, de ép úgy a községinek is, 
de tudjuk róla, azt is, hogy a titkos 
választójogot egyszer a nép meg- 
mentőjének, máskor pedig zsidóia- 
lálmánynak minősítette.

Tehát elég csinos kis metamorfó
zis az, amelyen Eckhardt Tibor fel
fogása keresztül ment s a politikai 
élet szinvállozatainak minden árnya
latai befutotta. A második nemzet
gyűlés alkalmával például azt mon 
doíta, hogy „a szélsőséges demok
ratikus választójogon alapuló parla
mentarizmus mindenütt túlélte ma 
gát". Majd 1925. februárjában az 
érdekképviseleti rendszer bevezető 
sét ajánlgatta, de ugyanezen évben 
állást foglalt az elektoros rendszer 
bevezetése mellett is, amelyet ma 
az. a férfiú képvisel, akit egyik vi 
déki beszédében a Pantheonba kül
dött néhai Vass József mellé.

Az olvasó előtt, aki esetleg hal
lotta is Eckhardt Tibornak a vidéki 
piactereken elömlő vádaskodásait a 
kormány ellen, s igy szemtanúja 
volt annak a kífentélü harcmodor 
nak, amit ö lankadatlan szorgalom
mal folytat Gömbös Gyula minisz 
terelnök ellen, az bizonyára csodál
kozik az ő nagy rugalmasságán, 
amely az elvek vonalán olyan kör

körüli keringést tud folytatni, hogy , vid idő leforgása alatt A magyar 
az ember sohsem tudja vajon a ma j nép szereli az egyenes utakat és a 
hirdetett elvek miiyen színváltóié- nem változó politikai elveket, 
són mennek keresztül egészen rö- I __

Behurcolták a vérhas és tifuszjár- 
ványt Délpestmegyéből Bácskába.

A délpestmegyei tanya világban 
nagyobb arányú tífusz és vérhasjár- 
vány ütötte fel a fejet. Különösen 
hetekkel ezelőtt történtek tömeges 
véi hasmegbetegedések; most ujab 
bán főleg a tífusz szedi áldozatait.

A kiskunhalasi járványkórház, 
ahová prónai falvai, pirtói, soltvad- 
kerli és bácsai tanyákról szállítot
tak betegeket, zsúfolásig telve van. 
A járványt az óvintézkedések elle

Bácskai kiviteli célokra:
a datolyaszemii Afuz Ali, 
a csemegeszőlők királya.

A törökök vezették be hozzánk 
a kitűnő kadarka szőlőt a Skutary 
tó környékéről, nagyszerű étkezési 
szőlőjük a Smyrnából Bulgáriában 
rohamos gyorsasággal elterjedt „Afuz 
Ali", már bevonult Olaszföldre is 
„Italia Pergolana" és Corniola ne
vek alatt, nagy állami expók jöve
delmet teremtve az északi államok 
piacai felé.

Az eddig alig figyelembe vett 
bolgár eredetű „Afuz Ali" (Dattiero 
di Beyruth) a külföldön tért hódít
va veszélyezteti csemegeszőlőnk ki
vitelét. és az eddig külföldi piaco
kon elismert világhíres saszla sző 
lóink külföldi elhelyezése egyre ne 
hezebbé válik. Kelebián át megy 
vagon sorozatokban a német és 
nyugati államokba. It vették észre 
először ezt a csodajenséget a bács
kai szakértők.

Ez a szőlőféleség, amelyet dalo 
lyaszőlőnek is neveznek, egy a tö 
rök világban kitenyésztett, az ottani 
kezdetleges viszonyok közlekedése 
között is nagyon jól bevált szilva
szemű szőlőféleség. Az aranysárgá
ba játszó, zöldes-fehér színezetű, 
dalolyanagyságu bogyói szívósan 
ülnek száraikon, fürtje nagy, sőt 
gyakran igen nagy — egy fürt sú
lya állagban félkilóhoz közel jár — 
de jelentékeny százaléka a fürtök
nek eléri az egy és fél kilót is. Az 

nére is áthurcolták az északbácskai 
i községekbe. így Tompán, Kelebián, 

főleg a tanyákon történtek soroza- 
I tos megbetegedések.
| A hatóságok szigorú óvintézke-
' déseit nagyban akadályozza az. a 

szomorú tény, hogy a vérhas és a
| tífusz a falusi legszegényebb nincs- 
I telenek között fordul e'ö, akiknek 

sem orvosra, sem gyógyszerre nin-
i csen pénzük.

1 óriási fürtök kevesebb szemet tar 
i talmaznak, mint a mi hosszufürlű 

saszlaféleségeink, a fürt nagysága 
tulajdonképen az egyes szernek ha
talmas méreteinek köszönhető

A fürtök lazák, a bogyók ropo 
gósak, kellemes édes savanykás izü 
ek, rnellékizük nincs. A bogyók 
húsosak, magjuk kevés, éles késsel 
jól vághatok, nagy nyomást kibír 
nak, ennek következtében kiválóan 
alkalmasak szállításra, amit még elő
mozdít az is, hogy a bogyók a szá
rakon nagyon jól ülnek. Ha gyere 
két ültetnek a szőlősládákra — ak 
kor sem ereszt levet, oly kemény 
szemű.

Legnagyobb értéke ennek a $ző 
lőnek kiváló tetszetőssége és élvez? 
les ize mellett a kiváló, eltartható 
ság és ami a legfontosabb, a nagy 
szerű szállíthatóság. Ez a fajta szók"' 
14 n; pi szállítás és tárolás után i- 
üde, csupán szárának beszáradás. 
árulja el, hogy nem friss azedesíi 
I/, zamat, nedvtartalom vesztesegei 
nem szenved, miáltal a másik lég 
nagyobb veszélye az exportszöu 
fajtáknak, a fonnyadás nem követ 
kezik be. Miután raktározásra i- 
egyszerűbb és hosszabb ideig köm 
nyen eltartható, a külföldi n-i.' 
gyümölcspiacokon szívesen veszi 
főleg, hogy az értékesítésie töl 
idő áll rendelkezésre, mint akái
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Kalapot
nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem 

trico es svájci fehérneműt, rövidárut 
csakis

Inget
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BAJA. Telefon 188 vásároljon, mert szépet, jót. olcsón árusít.

melyik másfajta szőlőnek, Szmírná- 
ban két heti székéi ezést kibír, mig 
a feladóhelyre kerül, a kikötőbe.

Az eddigi tapasztalatok szerint, 
az Aíuz Ali nálunk a Bácskában is 
biztosan termelhető, jól bírja a mi 
száraz nyarainkat és a hegyvidék 
déli lejtőin ép olyan jól beérik, mint 
a déli meleg homokon.

Hevesmegyében már hat éve fo 
lyik az Afuz Alival való kísérlete
zés, a fent leirt tulajdonságok az 
idei termő évben is a legteljesebb 
mértekben igazolódtak, úgy a szem
nagyság, fürtnagyság, beérés tekin
tetében, annak ellenére, hogy a 
múlt évi május elsejei fagynál a ki 
hajtott csapok elfagytak és csak 
junius közepén kezdett újból haj
tani, amivel a vegetáció ideje jelen
tősen, mintegy teljes hónappal meg
rövidült. A tőkék hatalmasak, erő
sek, szemmelláthatólag otlhon érzik 
magukat a hazai bácskai földben is, 
az érés teljes tökéletességű és ked
vezőtlen korai ősz esetén sem me
rülhet fel aggály a beérés iránt a 
borszőlőkben fellépett rolhadásnak 
pedig a legcsekélyebb nyoma sem 
észlelhető. Bulgáriának 7 év óta fő 
állami jövedelmét képezi és vetek 
szik a dohánytermés értékével.

Miután alkalmazkodnunk kell a 
külföldi piacok kívánságaihoz, ne
künk is haladnunk keli azon irány
ban, mélyet csemegeszőlő exportunk 
megkövetel. Célszerűnek látszik ezt 
a kiváló csemegeszőlőfajtát a ho
mokos csemegeszőlő vidékeken is 
elszaporitani. Bácsország hires ho 
tnoki szőlőterületein kívánatos úgy 
az Aíus Ali mint a Mathiasz féle 
csodamuskotályok, szőlőkertek ki
rálynője (augusztus) és Erzsébet ál
lami csemegeszőlőtelepek felállítása 
Baján és Jánoshalmán is.

Metiveczky Károly 
kir. gazd főtanácsos.

— Emésztési nehézségek, gyo 
morfájás, gyomorégés, csalánkiütés, 
rosszullét, fejfájás, idegizgalmak, ál
matlanság esetén a természetes 
,,Ferenc József**  keserüviz meg
szünteti az emésztési zavarokat, fer
tőtleníti a gyomrot és a beleket, a 
vérkeringést helyes útra tereli és fel
frissíti a szellemet.

Törvényszék előtt a bajai Szeretet- 
házat fosztogató Jugoszláviából 

menekült tolvajbanda.
Az elmúlt évben a Jugosz

láviából történt kiutasítások 
idején két katonaköteles fia
talember is átszökött a hatá
ron, akik szintén menekültek
nek adták ki magukat. A két 
fiatalembert a város oltalmába 
vette és gondoskodott a meg
élhetésükről.

Simonkovics Lajos és Nagy 
Csillag István a gondoskodást 
azzal viszonozta, hogy suhanc 
gyerekekből betörőbandát szer
vezett Baján.

A fiatalemberek a Szeretet- 
ház szomszédságában teleped
tek le s onnét dirigálták a 
gyerekeket. akikkel azután 
több ízben is közösen betör
tek a Szeretetházba s ami a 
kezük ügyébe került, azt el
vitték. A lopott holmit rész
ben házigazdájuknál Erhart 
Pálnénál helyezték el.

A sorozatos betörésekre a 
rendőrség figyelt és hosszabb

Felesége és fia szemeláttára 
fához kötöttek egy gazdát és sortüzzel 

kivégezték a banditák.
A szlavóniai Lucsinci köz

ségben példátlan és az ame
rikai gangster világra emlékez
tető borzalmas gyilkosság tör
tént.

Rákics Mihály gazdához 
csütörtökre virradó éjszaka 
hat álig felvegyverzett bandita 
tört be, akik ékszereket és 
pénzt követeltek Rákicstól. A 
halálrarémült gazda nem akarta 
előadni pénzét mire összekö
tözték és kivonszolták az ud
varra, A nagy lármára feléb
redt a gazda felesége és 8 
éves fia is, akik reszkedve fi
gyelték, hogy mi fog történni.

Rákicsné a banditák lábai
hoz vetette magát és férje éle
téért könyörgött. Azonban 

nyomozás után leleplezte a 
betörőtársaságot. Simokovics 
Lajos, Nagy Csillag István és 
időközben hozzájuk szegődött 
társuk Kucsera Sándor, akit 
úgy utasítottak ki a szerbek, 
a rendőrség előtt beismerték 
a lopásokat arra hivatkoztak, 
hogy Erhartné biztatta őket.

A betörő társaság és az 
orgazdasággal vádolt Erhart 
Pálné a törvényszék elé ke
rültek. Dr. Linzer Károly bün
tető elnök egyesbiró a tár
gyalás után Simonkovics La
jost, Nagy Csillag Istvánt és 
Kucsera Sándort lopás vétsé
gében mondotta ki bűnösnek. 
Simonkovics, Nagy Csillag 3—3 
havi, Kucsera 1 havi fogház
büntetést kapott jogerősen.

Erhartnét orgazdaság vét
sége miatt mondották ki bű
nösnek és 14 napi fogházra 
Ítélték. A vádiolt az Ítélet el
len fellebbezett.

minden könyörgés hiába va
lónak bizonyult, mert az ud
varra hurcolt Rákicsot fához 
kötözték és felesége és kisfia 
szemeláttára sortíizet adtak le 
a szerencsétlen gazdára. A sor- 
tüzet többször megismételték, 
úgyhogy Rákicsot 18 golyó 
érte.

A szörnyű gyilkosság után 
a danditák, miután a szomszéd 
tanyákról vasvillákkal felfegy
verzett parasztok közeledtek 
a lövések za/ara, anélkül, hogy 
valamit is el vihettek volna, el
menekültek.

A nyomozás szerint való 
sziníileg a banditák bosszút 
álltak valamelyik társukért, 
aki tavaly megszökött a fegy- 

házból de Rákics gazda felje
lentése alapján a szerb csend
őrség elfogta.

A példátlan gyilkosság tet
teseit az egész vidék a csend
őrséggel karöltve, lázasan ke
resi.

A dunaszekcsői gyil
kos apa a törvény

szék előtt.
6 évi fegyházra Ítélték, mert 

agyonverte a fiát.
A Mohácstól néhány kilo

méterre fekvő Dunaszekcső 
községben hónapokkal ezelőtt 
borzalmás gyilkosság történt. 
Scheitz János idős gazda évek 
óta rossz viszonyban élt egyet
len fiával Scheitz Ádámmal. 
Többször ígérte az öreg a fi
ának a leszámolást. A leszá
molást végül is heves szóvál
tás robbantotta ki, melynek 
során Scheitz Ádám állítólag 
megverte az apját.

Tanúja nem volt a vereke
désnek, azonban röviddel a 
családi összetűzés után az öreg 
gazda azzal jelentkezett a du- 
naszekcsői csendőrségen, hogy 
agyonütötte a fiát. Önvéde
lemre hivatkozott; a csend
őrség letartóztatta a gyilkos 
apát akit most a pécsi törvény
szék 6 évi fegyházra Ítélt. Az 
ítélet nem jogerős.

A zentai Urikaszinó- 
bán egy orvot véresre 
vert egy volt polgár

mestert.
A zentai Urikaszinóban pél- I 

dátlanul álló véres botrány 
játszódott le. Dr, Mikovics Já- I 
nos kórházi orvos és dr. Her- $ 
czeg Emil volt magyarkanizsai | 
polgármester, ny. zentai váro
si tanácsnak, már hosszabb $j 
idő óta ellenséges viszonyban ■ 
álltak egymással. Az elmúlt $ 
napokban az orvos az Urika. I

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
tkszért órát 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 bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Úra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosa, láró férfi és nél karórák 2 évi Jótállással már 6 pangótól,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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színóban találkozott a volt pol
gármesterrel : nekiugrott és 
ájultra pofozta, úgy hogy or- 
rán-szájján megindult a vér 
es eszméletlenül vitték a men
tők a zentaí kórházba. A vé
res botrány következő felvo
nása a bíróság előtt fog lepe
regni

Gereblytvel fejbe vágták a 
vaskuti házaspár osztozko
dásához kihívott rendőrt.
Péter Antal vaskuti földműves 

kiilönvállan élt a feleségétől. A há
zaspár a közös holmikon igazságo 
san meg akart osztozni és ehhez a 
művelethez a hatóság segítségét is 
igénybe vettek. Az osztozkodásnál 
megjelent Sági István rendőr, azon 
bán Péterek mégis összevesztek egy
mással. A rendőr közbelépett, amiért 
Péter Antal gereblyével fejbevágta. 
Péter ügyét tegnap tágyalla a tör
vényszék és 1 havi fogházra ítélte.

Uj téglagyár Délpestmegyében.
A Kiskunhalashoz tartozó Pirtó 

pusztán hamarosan egy téglagyár
építését kezdik meg. Az uj gyárat, 
amely mészhomokból állítja elő a 
téglát Nosztits Ferenc mérnök 47 
kát. holdas birtokán létesítik és ah
hoz támogatást nyújt Kiskunhalas 
város is, miután az uj téglagyár 
számos munkásnak jelent állundó 
munkaalkalmat.

URÁNJA
Január 17, 18, 19, 

20, 21, 22-én

Jókai Mór
első magyar hangosfilmje

Az új 
földesúr

Az előadások:
Hétköznap 6 és fél 9-kor. 

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

Ragyogó 
kiegészítés!

HÍREK
Január 18 án este egynegyed 9 óra

kor Miskolczy Ferenc iiceális 
előadása a Mansz,Leánykörében, 

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 székházában. 

. Január 19 én d u. 3 órakor a Kis- 
I 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.

1 Január 20 án délelőtt 1 1 órakor 
főispánt beiktatási ünnepség a 

! városházán.
' Január 26-án 8 órakor a Munkás 

Testedző Egyesület „Virsli-estje" 
a Központi Szálloda tánclermé- 

; ben.
| Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci 
i pésziparosok „Virsli-estje" az

Ipartestületben.

— Baj van a szentistváni pap
rikatermeléssel. A napokb an Ba
jára jött a kalocsai paprikatermelő 
központ egyik ellenőre aki az erős 
paprikalermelés körüli panaszok 
miatt hivatalos vizsgálatot indított 
Baján, illetve Szentistvánon. Kide
rült, hogy mintegy 250 paprikater
melőnek nincsen meg az erős pap
rikatermelésre jogosító igazolványa, 
holott az összes poprikatermelőh 
száma 280 A hivatalos kiküldött 
tegnap este Szentistvánon szakelő
adást tartott a paprikatermelés . és 
értékesítés fontosabb feltételeiről.

— Február 1-én lesz a Mimóza 
bál. Mint már több Ízben közöltük, 
február hó 1 én rendezi meg a 
„KIK" harmadizben a mindig nagy 
sikert hozó Mimóza bálját. A bál- 

i rendező bizottság mindent elkövet 
a legjobb hangulat elérése érdeké- 

■ ben. Bizalmas helyről nyert értesü
lés szerint szenzációs meglepetése
ket rejteget ez alkalomra a „KIK" 
ifjúsága. A háziasszonyok ékes ko
szorúja élénk bizonyítéka annak a 
magas nívónak, amit a bálrendező 
bizottság megvalósítandó legfőbb 
céljául tűzött ki. A lelkes rendező 
gárda ma este újra ülést tart a 
kath. Egyesülés székházéban levő 
helyiségeiben, amire a rendezőbi 
zottsági tagokat ezúttal is meghívja.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

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

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

A lakásvizsgálat díjtalan.

— Alkoholisták akik gyomor*  
hurutban szenvednek, elveszett 
étvágyukat napi kb 150 gramm 
természetes „Ferenc Jázseff" kese- 
rüviz használata folytán gyakran 
meglepő rövid idő alatt visszanyerik.

A katymári Gazdakör tiszt- 
Ujitása. Most volt a lis/lujiias a 
katymári G zd körből . E nőkké 
választották Schiiling Gergelyt, al- 
elnök Hoffmann Károly, jegyző Jung 
Nándor, pénztárnok Puhl Ádám, 
könyvtáros Hiezl Márton lett.

— Orvosértekezlet lesz Baján. 
Január 19 én vasárnap délelőtt a 
kereskedelmi leányiskolába orvos
értekezletet hívtak egybe. Az érte
kezleten dr. Csilléry András ny. 
miniszter országgyűlési képviselő is 
részt vesz. Az. értekezletet dr. Zá- 
kányi Andor városi tisztifőorvos az 

. Orvosszövefség elnöke hívta össze.
— Gyümölcstermelő egyesület 

alakul Mélykuton. A mélykúti 
gyümölcstermelő gazdák elhatároz- 
iák, hogy megalakítják a gyümölcs

I termelők egyesületét. Az uj tömö- 
' rülés mint a nagy eredményekkel 
I dolgozó Jánoshalmái Gyümölcs és 
1 Szőlőtermelők Egyesületének fiókja 

kezdi meg működését. Itt említjük 
meg, hogy Borota községben a 
közelmúltban alakult meg a gyü
mölcstermelők egyesülete. Mióta az 
ország gyümölcs kivitelében János 
halma első helyre került, a bácskai 
községek egymásután alakítják meg 
a gyümölcstermelő egyesületeket.

— Erdélybe román iskolába 
kényszerítik a magyar diákokat. 
A román tanügyi hatóságok önkény
kedése nem ismer határt. Csikma- 
darason Oprea Leonte állami isko
lai igazgató 12 olyan szülőt, akik
nek gyermekei 15—16 évesek és 
szegény sorsuk miatt kénytelenek 
Brassóban szolgálni, összesen 16.000 
leire bírságolt. Foglalást is végezte
tett ellenük. Amikor az elkesere
dett szülők kérlelni kezdték, azzal 
a feltétellel vonta vissza a végre
hajtás foganatosítását, ha kötelezik 
magukat arra, hogy a jövő évben 
iskolakötelessé váló kisebb gyerme
keiket az állami román iskolába 
Íratják. A bajbajutott, székelyek 
kénytelenek voltak belemenni az 
egyességbe.

— Érsekcsanádon é vtizedeken 
át használt jórnenetelíi füszerüzlet- 
helyiség l akással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

Eladó!
Üzemben levő 10 ló- 
erejü szívógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesilő 
műköves golyóscsa- 
págyu daráló uj szij
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWILLER ANTAL
Gara - Gy örg y p usz ta.

— Meghívó. Mélységes hódolat
tal adózva a n)gy szellemóriás Jó
kai Mór emlékének, mélységes hit
tel bízva abban, hogy a magyar 
filmgyártás utján diadalmasan fog 
ragyogni a nagy magyar regényíró 
szellemének világiio fakhája, mély 
tiszteleti*  I hívom meg Bán varos 
es a vidék lto, í nségét AZ UJ FÖL
DESÜK bemutató előadásait a, ame
lyek jan 17 tői j. n 22 ig lesznek 
megtartva az Urániában A tor ló- 
dások elkerülése végeit kérem je
gyeiket az elővételi pénztárnál meg
venni. Pénztár nyitva mindennap 
d. e. 9—12 d u. 4 tői kezdve. Je
gyeket az összes előadásokra kia
dunk Igazgatóság.

ÉRTESÍTÉS!
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. Kiváló tisztelettel
OBERTH BÉLA

fodrászmester.

Csak 16 éven felülieknek.

Stan és Pan

Vili.
Olivér

vígjáték 10 felvonásban,

& vámpír
asszony.

fogalmait és meglepetések filmie.

Lugosi Béla. Lionel Berrimore 
és Elisahcth Allan.
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I Tíz évi házbér összege
! egy családi ház értéke!
J Mindenkinek lehet saját háza
o Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,

(tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

íj] Kertvárosi építési vállalat
! Schwarcz. Dezső, építési vállalkozó
íj BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar Telefon 2C)0.

1 Is

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 

s szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

2 éves
vágású

Éjjeli 
szolgalatot tart 

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

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertara
lll'OII 3CMBsaa6aú>BÉR 

legalkalmasabb ajándékot 

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-ulca 13.

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

h száraz
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 

száraz aprított akácfát 3'50 P. 
száraz aprított tölgy és szilfát 3*20  P.

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

Telefon : BASA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Telefon : 
városi iroda 42.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

DOROGI 
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon 
tatai tojásbrikettet, 

kokszbrikettet, 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

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
VflNCSIK bérautói.

Éjjel is rendelhető!

I Rádió-és villanyszerelést | 
legolcsóbban, legpontosabban csak

Í RIHCSKOVICS és SH>Ó cégnél 9
lí eszközölhet. jj

R Corso mozi mellett.
JjModern hálózati Készülékek és telepes rádiók raktáron

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

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

Bakanek e< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI

kereskedelmi nyomtatványokés
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Rakanek bt Goldberger kőnwnvomdÁiábnn Baia.


