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A hétfői fóiso&m 
beiktatás.

Hétfőn ünnepe lesz Bácská
nak és Bajának egyaránt. Leg- 
magasabb közjogi méltósága a 
két törvényhatóságnak: apatini 
Fernbach Bálint dr. főispán 
foglalja el székét ünnepélyes 
külsőségek között.

Valamikor régen a föispán- 
ság tulnyomórészben méltóság 
volt és kevesebb volt benne 
a munka, a hivatal és kisebb 
a felelősség.

Ma megváltozott az idők 
járása s amint a miniszter
elnök és a miniszterek szá
mára is a méltóság helyét in
kább az emberileg alig elbír
ható munka tömege váltotta 
fel; úgy a főispáni méltóság is 
a közjogi, gazdasági, szociális 
és kulturális feladatok olyan 
tömegét kapta osztályrészül, 
hogy valóban a munka a túl
nyomó benne s maradandó 
tekintélyt, a jól végzett munka 
méltósága ad a mai idők fő
ispánjainak.

Nagy vármegyénk összezsu
gorodott, lélekszáma megfo
gyatkozott, az elet pedig épen 
ezért sokkal nehezebbé vált ; 
megsokasodtak a problémák 
s egy nagy vármegyére való 
munkabírás, hit és lelkesedés 
kell ahhoz, hogy ezeket a 
problémákat meglehessen ol
dani.

Ezek a feladatok egész em
bert kívánnak. A megye és 
város közönsége ismeri a fel
adatok nagyságát s örvend 
azon, hogy a kormány hono
rálta a két törvényhatóság kí
vánságát s végre elválasztotta 
Bácskát más törvény hatósá
goktól.

Hétfőn Bácska szülötte veszi 
át a két törvényhatóság és 
népe sorsának irányítását, Az 
e-jész embert tiszteljük benne, 
aki férfi kora teljében erős 
akarattal ragadja kezébe a 
kormányrudat, hogy a napi 
politikán felülemelkedve a nem
zeti öncéluság gondolatában 
kicsúcsosodó uj korszellem je
gyében vezesse anyamegyéjét 
llí utakra, szebb jövő felé.

1 Itácsmegyei ős bajai 
mstaíiáciő végleges programja.
H ‘ifőn lobogódisz.be öl’ö.ik Baja 

város, hogy külsőségekben is ün
nepelje a kél törvényhatóság uj fő
ispánjának beik látását.

Reggel 8 órakor a kegyúri plé 
bánia templomban énekes, zenés 
nagymise Jcsz, melyen Lovas Andor 
karnagy rtrisajét adja elő a hat szó- 
iamu egyházi dalárda a templomi 
zenekar kíséretével.

Delelő t 9 órakor a megyeházán 
lesz az installációs ünnepség. A szó 
nokok apuin i Fernbach Bálint dr. 
főispá non kívül dr. Szabó S/.abovlje- 
viis Dusán alispán id Wühiianu Já
nos földbirtokos és Mészáros Béla 
vasku ; plébános.

A városházán délelőtt 11 órakor 
lesz, az installációs ünnepély, me 
lyet a Daloskör . ke után a pol
gármester nyit rnej;. /X főispán, i ki-

HoBap Bajára Wn és az Stözőnség- 
ssefe társ általános érdekű előadást 

d?. András országgyűlési képviselő.
E d; k. s újítást vezet be Baján a 

Nemzeti Baleset Biztosiló R T.. 
1 nr lynr-k elnöke dr. Csillery András 

ny. miniszter, országgyűlési lépvi 
selő holnap, vasárnap Bajára jön, 
hogy az Orvosszöveíség inéi hívá
sára itt fontos és általános érdekű 
előadást tartson.

Az -dő das délelőtt fél 10 órakor 
' a női kereskedelmi iskolában I- sz 
1 az orvostársa dalom részére, de meg 
j jelenhet azon a nagyközönség is. 
' Az előadásra annál inkább is fel

hívjuk olvasóink, különösképen a 
I sz ibadpáiyákon működők figyelmét, 

m it az illusztris előadó ra akar 
! mutat; i a módozatokra, melyekkel

Bácsmegyében az
117 ember bah

az összes elhalálozásoknak tíz százaléka esik a járványos 
betegségekre.

Az elmúl*  esztendőben rossz idő 
járta Bácsrnegye népességügyére. A 
lüdóvészes elhalálozások száma, 
uu-ly eddig is aggasztó volt, a két 
sz. résére emelkedett.

1935 ben • lüdövés ben megbe
tegedett 272 ember közül 117 et 

■ név. . sről szóló belügyminiszteri ér 
tesilés ismertetés; után a th. bizolt

’ ság küldöttsége meghívja a főispánt. 
F'.zi a polgármester köszöntője majd 
a főispán esküje és székfoglaló be
szed e követi.

Dr. Puskás Dezső h. polgármester 
a városi tisztikar nevében mond 
üdvözlő beszédet. /X th. bizottság 

| részéről dr. Törd ii Átiy os reálgim 
i náziumi igazgató üdvözli a főispánt.

Az elhangzott beszédek jegyző
könyvi megörökítését dr. Makray 

1 László a Nemzeti Kaszinó elnöke 
indít ányozza. A főispán zárószava 

1 után a Daloskör a Szózattal fejezi 
az installációs közgyűlést.

• Az ünnepi bankett háromnegyed 1 
kor lesz a Nemzetiben. A tisztelgé
seket a főispán január 26 án fogadja.

I aránylag csekély ellenszolgáltatás 
mellett baleset és 1> Jégbiztosítás 
megkötése ese < n —- szabad orvos 
választás privilégiumával teljesgyógy- 

: kezelést nyújtanak.
A b-ztositás legközelebbről azo 

kát érinti, akik sem a Mabi sem az 
O T. I. illetve más betegség és bal 
eset biztosításoknak nem élvezői.

Az orvosi Kezelés*,  röntgen, kvarc, 
vagy bármilyen speciális kezelések 
orvosi honoráriumát a bemutatott 

, számlák alapján az intézel fizeti. A 
i hangsúly a szabad orvosválasztáson 
1 van, mert igv mindenki ahhoz az 

orvoshoz fordulhat, akihez, legtöbb 
i bizalommal viseltetik.

címeit évben ismét 
meg tOdővéssbcn.

elragadott a gyilkos kór, vagvis a 
megelőző esztendeinek éppen a két
szeresét. 1932»ben a megbetegedé
sek száma 316, a halálozásoké 58 
volt.

Az egész esztendei elhalálozások- 
n Jí (1770,) majdnem liz százaléka a 

nernzelpusztiló kór áldozata.
J A fertőző megbetegedések terén 
j egyébként javulás mutatkozik Dif- 

tériában a múlt évben 96 gyermek
I betegedett meg az előző évi 215 el 
I szemben. A halálozások száma ta

valy 8, 1934 ben 14 volt.
Tífuszban tavaly 230, megelőző 

évben 207 megbetegedés történt, a 
I halálozás mindkét évben 28—28 

volt
A diftéríánál észlelhető örvende

tes javulás a védőojtások eredmé
nye.

Bácsrnegye népességének másik 
réme a trachoma is csökkent. A 
megbetegedések száma még néhány 
évvel ezelőtt is felül volt ezeren, 
1935 ben pedig már csak a 490 
körül mozog, vagyis a legutóbbi év
ben is 15 százalékos a javulás.

A megbetegedések legnagyobb 
j száma a trachoma föfészkébeu Tom

pán fordult elő, ahol még mindig 
230 a trachomás beteg. De ha fi- 

I gyelembe vesszük, hogy a múlt év
ben is még majdnem százzal több 
volt a trachomás beteg Tompán, 
akkor itt is javulást látunk.

Az egyéb szórványosan előfor
duló járványos betegségekben el
hunytakkal együtt a fei főzés kö
vetkeztében elhunytak száma az 
egesz. évi elhalálozásoknak liz szá
zalékát adja.

Wl vagon tojást viszünk ki 
az év első negyedében 

Ausztriába.
A Külkereskedelmi Hi öIhI meg

i állapította az 1936. január, február, 
; március hónapokban Ausztriába ex- 
i portálható tojás mennyiségét és azt 
I 112 vagonban kontingentálta. Az 
I ausztriai exportot a magyar expor- 
I tőrök a Külkereskedelmi Hivatal 

állal részükre kiadott listában sze-
1 replő osztrák tojáskereresk< dőkkel 
| fogják lebonyolítani olymódon, hogy 

egy egy osztrák tojáskereskedőknek:
1 csak olyan mennyiséget szállíthatnak 
, i 111 e n n y ire az osztrák kereskedők.- 

ruk kontingensük van.

A tótokat és németeket nem 
veszik be a cseh kormányba.

Prágából érkezett jelentés szei in 
| H< dzsa cseh miniszterelnök egyelőre 
I elhalasztotta azt a lei vét, hogy a 

tót néppártot és a nímel keres/.- 
tényszocialisla páitol bevegye a 

í kormányba eg)es minis?It liumok 
! k’áliHóávE.I.

lobog%25c3%25b3disz.be
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Kalapot
nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyiit retikült, női selyem 

trico és svájci fehérneműt, rövidárut ___________________

REI HHARD T DIVATCSARNOKBAN
BAJA. Telefon 188. vásároljon, mert szépet, jót, olcsón árusít.

Inget

Megvizsgálják a 
revolveres merénylő 

Muity Iván elme
állapotát.

Jelentettük, hogy Muity Iván 
bácsbokodi földbirtokost, jog
szigorlót, aki szerdán délben 
a Takarékpénztar-utcában sze
rencsés kimenetelű revolveres 
merényletet követett el fiatal 
felesége a szép Merkler Ma
rika ellen, a rendőri kihallga
tás után csütörtökön előzetes 
letartóztatásba helyezték s át
adták az ügyészségnek. Mivel 
Muity Iván tette nem mutat 
teljes beszámithatóságra az 
ügyészségen a vizsgálóbíró el
rendelte a letartóztatott jogszi
gorló elmeállapotának meg
vizsgálását.

MOZI.
Az uj földesur.

A magyar fiiművészet önmagát 
múlta felül Jókai Mór örökszép re
gényének : az uj földesurnak filme- 
sitésével.

A film szinte korlátlan lehetősé
gei tudnak csak nyomába érni Jó
kai Mór költői képzelete s csodás 
szárnyalásának s ez a film való
ban csodás művészettel varázsolta 
elénk az uj földesur alapeszméjét: 
a magyar föld átalakító, megneme- 
sitő erejét.

Amilyennek mi a magyarságára 
büszke, egyenes lelkű nyílt szívű, 
aranylelkü magyar földesurat elkép
zeltük, felülmúlhatatlan művészettel 
állította elénk az öreg Garamszeghi 
alakjában Csorlos Gyula; teljesen 
méltó hozzá Jávor Pál az ifjú ma
gyar mérnök: Garamszeghi szere
pébon Csortos Gyula megrázó és 
örökre felejthetetlen az a nagy né
ma jelenet, amikor a fiatal Garam- 
szeghy 4 évi börtön után hazatér 
és bátyjával, az öreg Garamsze- 
ghyvel találkozik. Némán mozdu
latlanul állanak percekig egymással 
szemben, egy mozdulat, egy szem
rebbenés nem látszik mégis érezni 
szinte látni-hallani lehet a szivek 
drámai lüktetését: szem nem ma
radt szárazon.

Ankerschmidl a becsületes jóér
zései osztrák tábornok átalakul igaz 
magyar emberré; leánya Erzsi ne
mes magyar aszonnyá: Garamszeghy 
Aladár feleségévé. Nővére Hermina 
tragikus sorra megrendít

A művészek összeválogatása, a 
bámulatos összjálék, a rendezés 
minden trükk nélküli komoly való 

szerűsége — a magyar sors évszá
zados, sajnos elszakadt véreinknél 
mindig meg megújuló tragédiája la 
Iáit a Jókai Mór filmesilelt uj föl- 
desurban eddig szinte elképzelhetet
len szépségű kifejezésre.

A Tisza árvize, a menekülők szo
morú serege : megdöbbentő látvány.

Talán soha sem volt annyira ak 
iuális ez a magyar levegőjű csoda
szép film, mint épen ma, amikor

Három mentőállomást állitottok fel 
a baja-szegedi állami országút mellett.

A Vármegyék és Városok Orszá
gos Mentőegyesülete a baja—szegedi 
műúton is felállította az országúti 
mentőállomásokat, amelyek autó 
vagy motorkerékpár balesetek al 
kalmával első segélyt nyújtanak és 
kötszerrel szolgálnak.

A baja-szegedi állami ország 
utón összesen három ilyen 
mentőállomást rendeztek be. Egyet 
Jánoshalma határában a fehértói 
halgazdaság épületében; egyet a 
Fehértói Gazdakör vendéglőjében, 
egyet pedig közvetlen Szeged ha
tárában, az Alsótanyaközponton a

Elmezavarodott volt a fantasztikus 
öngyilkosság regélő.

Ma éjszaka a mentőket a Ma- 
' dách utca 32 számú házba hívták 

azzal az. értesítéssel, hogy ott a 
testvére lakásán, aki egy bajai uri- 
családnál háztartási alkalmazott, ön
gyilkosságot kísérelt meg Nyéki Anna 
bajai nő.

A leány rosszullélről panaszko
dott és többször azt emlegette, hogy 
öngyilkos lesz, mert nem bírja to
vább az életet.

Mikor a kihívott mentők a leányt 
a kórházba szállították és megvizs
gálták, kitűnt, hogy semmiféle ön
gyilkossági kísérlet nem történt, ha
nem Nyéki Anna csendes elmeza- 

! Nemzeti Baleset Biztositő R.-T. 
a magyar országos orvosszövetség

Í nyugdíj- es segélyző intézetének szerződéses
BETEGBIZTOSÍTÓ intézete

j bevezette Baja és környéke területére 
] szabad orvos választás alapján működő 

j Magánbetegbiztositást.
jj Főügynökség: Bajai Közgazdasági Bank R.-T.

Í Felvilágosítást nyújt: Magyar Francia Biztositó Főügy- 
nöksége, Bajai Takarékpénztárnál.

° e&á. JE==3»

szinte azt szeretnénk mondani „ Uj 
ellenföldesurak" bujlogatják német 
anyanyelvű testvéreinket s igyekez
nek megállítani annak a hatalmas 
nemzeti erőnek működését, amely 
jó magyarrá gyúrja át idegen ajkú 
véreinket.

Gyönyörködtet, szórakoztat, hitet, 
erőt és bizalmat ad ez a szép film. 
Minden igaz lelkű jo magyarnak 
figyelmébe ajánljuk Az uj földesurat.

városi tiszti orvosi lakásban. A 
mentőállomások felállításánál főleg 
azt vették figyelembe, hogy az egyes 
városokat összekötő utaknak olyan 
részein állítsák fel a mentőállomá
sokat, ahol község vagy általában 
lakott terület ritkábban fordul elő. 
A baja-szegedi állami útvonal men
tén Kelebiától Szegedig csak az 
egymástól nagy távolságra fekvő 
tanyák a lakott helyek s azért állí
tották fel ezen a község nélkül ál
ló nagyobb területen bizonyos tá
volságra mind a három mentőállo 
mást.

varodotl, akit ideiglenesen a kór
ház elmeosztályán veitek kezelés

— Influenza, spanyoljárvány, 
torokgyulladás, az orr és garat el 
nyálkásodása, a mandolák megbe
tegedése, valamint izületi bajok vagy 
tüdőcsucshurul esetén gondoskodjék 
arról, hogy gyomra és belei a ter
mészetes ,,Ferenc József**  keserü
viz használata által gyakran és ala
posan kiliszlittassvnak.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

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 székházában.

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.

Január 26 án 8 órakor a Munkás 
Testedző Egyesület „Virsli-estje" 
a Központi Szálloda tánctermé
ben.

Január 26- án délután 4 órakor a 
Felsővárosi Olvasókör tisztújító 
rendes közgyűlése a kör helyi
ségében.

Február l én a Kerista bál a Nem
zeti Szállóban.

Február 1 én Mimóza-bál a Köz
pontiban.

Február 2-án 8 órakor a Bajai Ci
pésziparosok „Virsli-estje" az 
Ipartestületben.

Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.

— LiSZt ünnepélyt rendez a fiú 
felsőkereskedelmi iskola február 1- 
én a Nemzeti Szálló nagytermében, 
melynek gazdag és tartalmas mű
sorát nagy érdeklődéssel várja vá
rosunk közönsége, annál is inkább, 
mert ez lesz Baján a Liszt évvel 
kapcsolatos első ünnepség,

-- A Gazdasági Egyesület hírei. 
A Baja városi Gazdasági Egyesület
hez a megrendelt rode-izlandi faj
kakasok megérkeztek. Az igénylők 
a Gazdasági Egyesületben a baromfi- 
kat átvehetik.

— A Felsővárosi Olvasókor köz
gyűlése. A Felső városi Olvasókör 
január 26-án vasárnap délután 4 
órakor tartja évzáró és tisztújító 
közgyűlését az Olvasókör Flórián- 
utcai helyiségében. Határozatképte
lenség esetén február 2 án délután 
4 órakor lesz a közgyűlés, amikor 
tekintet nélkül a tagok számára a 
közgyűlést határozatképesnek fogják 
nyilvánítani.
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Erős, vérbö, kövér emberek 

igyanak naponként, reggel éhgyo 
mórra egy kis pohár természetes 
„Ferenc József**  keseriivizet, mert 
ez rendes gyomor és bélrnüködést 
biztosit, számottevően előmozdítja az 
emésztést és kitünően szabályozza a 
vérkeringést. Számos szakorvosi 
nyilatkozat tanúsítja, hogy a 
Ferenc József szív- és idegbajotok
nak, vese és cukorbetegeknek, va
lamint köszvényben és csuzban szen
vedőknek is nagyon jót tesz

- A fóispáni installáció ban
kettje. A fóispáni installáció ren
dezősége arról értesíti a város és a 
niegye közönségét, hogy az installá
ciós bankett hétfőn nem egy, hanem 
háromnegyed 1 órakor lesz a Nem
zetiben a vidéki és vonaton utazó 
vendégek miatt.

— Január 30-án kiadják a ba
ja-hercegszántói útépítés mun
kálatait. A baja—hercegszántói ut 
még kiépítetlen Csátalja—dávod kö
zötti 2 km , valamint a Dávod— 
hercegszántói 5 km nyi útszakaszá
nak kiépítésére az államépítészeti 
hivatal a pályázatot az államépité- 
szeti hivatal a pályázatot meghir
dette. A versenytárgyalás a fontos 
útépítésekre január hó 30 án lesz, 
ugyancsak az államépitészcli híva 
talban. A munkálatokat még a ta
vasz. folyamán megkezdik.

URÁNIA
ae==s jssaa

Január 17, 18, 19, 
20, 21, 22-én

Jókai Mór
első magyar hangosfilmje

Az új
földesűr

Az előadások:
HétkBznap 6 éj fél 9 kor. 

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

Ragyogó 

kiegészítés!

— Készülődések a Stefánia
bálra. Az Evezős Egylet nagysza
bású bálja után a bajai úri közön- 

I ség másik elittbálja a Stefánia bal
tartja lázas izgalomban a kedélye
ket. z\ farsangnyitó elegáns estje 

j után újabb nívós társadalmi ese
ményre készül a közönség A feb- 

! ruár 8 i Stefánia bál méltán vonja
magára a város és a megye élőké
IŐ társaság ónak figyelmét, mert a 
rendezőség már most mindent elkö
vet a siker érdekében

— Kiskunsági Gazdanap Kis 
körösön. A kiskunsági gazdák ja
nuár 29 én a Duna-Tiszaközi Me 
zőgazdasági Kamarával együttesen 
Kiskőrösön nagyszabású Gazdana 
pót rendeznek, amelyen a gazda
társadalmat erdek ö kérdéseket tár
gyalják meg. A kiskunsági gazda
társadalom nagy érdeklődéssel várja 
a gazdaseregszemlét.

— A 33-as bizottságot a jövő 
hét elején ülésre hívják össze. A

1 bizottság elé több fontos gazdasági 
és pénzügyi természetű rendeletter
vezetet terjeszt a kormány. A ren
deletek nyomban a bizottság ülése 
után megjelennek a hivatalos lap-

1 bán.
— Már tető alatt van és júni

usban megnyílik a bácsalmási 
járványkórház. A bácsalmási jár
ványkórház építésével már igen 

: előrehaladtak. Az épület tető alatt 
1 áll, sőt már az asztalos munkákat 

is megkezdették. Jelenleg a fertőt-

CORSO

Január 18—19-én

Csak 16 éven felülieknek.

Stan és Pan

Vili.
Olivér

vígjáték 10 felvonásban.

A vámpír
asszony.

Izgalmak és meglepetések filmje.

Lúgos! Béla, Lionel Berrimore 
és Elisabeth Allan. 

lenitő berendezés beszerelésén dol
goznak a szakemberek. Az épület 
májusban teljesen elkészül és terv 
szeiint junius elején átadják a for
galomnak.

— Gyilkosság a halasi tanyán. 
Zábori Mihály, ki.bkunhalasi gazda
sági cseléd Nagy Ferenc nevű 9 
éves nevelt fiát ismeretlen lettes 
agyonütötte és Rácz Pál kiskunha
lasi lakos tanyája közelében a ho
mokbuckákban elásta. A csendőr
ség a tettes kézrekeritése végett 
nyomozást indított.
- Meghívó. Mély égés hódolat 

tál adózva a nagy szellemóriás Jó
kai Mór emlékének, mélységes hit
tel bízva abban, hogy a magyar 

| filmgyártás ulián diadalmasan fog 
ragyogni a nagy magyar regényíró 

' szellemének világitó fáklyája, mély 
tisztelettel hívom meg Baja város 
és a vidék közönségét AZ UJ FÖL- 

! DESUR bemutató előadásaira, ame
lyek jan 17-től jan. 22 ig lesznek 
megtartva az Urániában. A torló- 

| dások elkerülése végett kérem je 
i gyeiket az elővételi pénztárnál rneg- 
I venni. Pénztár nyitva mindennap 
' d. e. 9—12. d. u. 4-töl kezdve. Je 
j gyeket az összes előadásokra kia 

duók. Igazgatóság.

A/£X?T P.7V'W-£W E&ES2 EH-A/ 
ÁT KÜLDI A POMPÁS LAPOT 
£S EZüWIVOL ADJA A‘KE MM

EWNYEGAGÁNBÉXQT!'

T. TÜNDÉfíUJJAK
Bpost. Szorvlla-téi 3. Tel: 81-8-40. 

Mulatlak be nekem le dlltalanul a szőnyeget.
KOIdienek mutatványszámot is részletes Is- 
mertetést.

Név. ...............................................................

Foglakozás: ................................... ............
Cím. .'...........................................................

— Január végén tárgyalja a 
kúria a üréh pört Dreh Imre volt 
népjóléti ádamtHkart a tábla ismé
telten 2 és f. lévi f. gyházbünteiesre 
Ítélte. A kúria Loyzell tanácsa jan. 
27 28 29 re tűzte I.i a semmiségi 
panaszok elbírálását.

Angol fehér könyve a fgyver- 
kezesről. A londoni lapok részle
tesen foglalkoznak a most nyilvá- 

I nosságra került angol fegyverkezési 
tyrvekke), amelyek az érdeklődés 

1 előterébe kerüllek. A Daily Teleg- 
raph értesülése szeiinl a sok millió 
font sterlinget igénybevevő kiegé
szítő fegyverkezési program kidol
gozása nagy leplekkel halad előre. 
Valószínűm k tartják, hogy az an
gol kormány újai b fehér könyvben 
indokolja meg a fegyverkezést.

--- Magyary Zoltán dr. egyetemi 
tanári, a Pázmány Pétéi Tudomány
egyetem közigazgatási jogi intézeté
nek igazgatóját és feleségét Techert 
Margit dr. egyetemi magántanárt 
olaszországi lanulmányutjuk alkal
mával január 14 én hosszas magán
kihallgatáson fogadta XI. Pius pápa.

— Étseíscsanádon évtizedeken 
át használt jóm mle.líi füszerüzlet- 
helyiség 1 akással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

Minden előfizetőjének 90X60 cm. nagyságú

MŰVÉSZIES RAJZU
KELIMSZÖNYEGET
AD AJÁNDÉKBA A TÜKDÉRUJJAK.

A Laka os Artúr művész-tanár tervei szerint 
készült szőnyeghez a pompás festésű valódi 
gganjutonslat a HASAI FtSifSFONÖ *•  
SZÖVóS .'ÁR különös gonddal gyártotta.

A TÜMDÉRUJJAK
Magyar Kézimunka Uiság előfizetési dija 
egy évre P 14.40. Az összeg beér
kezte után nyomban kiadjuk az abszotat^ 
értékes ajándékot. A részletekben M6-. 
tlzetők részére pedig félretesszük att

Minden komoly kézimunkaiizlet 
felvesz előfizetés akti

Előfizetést felvesz :
Breuer Miksa, Huszár Arnold és Szilágyi Hona kézimunka üzlet
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v Tix évi Imbér assxes®
í egv csalM ház érték a l
fi Mindenkinek lehet saját házal
g Részlet fi ze I és i kedvezmény átalakításoknál,
« tatarozásoknál is.

ÍFcdtéinlek, terveit, kaltsésvetéseh tiíitalanui!
Kertvárosi építési vállalat

£ ScíiWi’C Dezső, épiip^i vállalkozó
H Budapesti ui, Eternit udvar : : Telefon 290.
««~ií,r£h‘^B> «~X esK--- *

Éjjeli 
szotaálatot tart

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. n. nyitva
jan. 113-tól jan. SO-ijj

Dr. GEIRINGER JÓSS
gyógy szer tára

lega 1 k a Ima sa b b aj? n clé k o t

S z a b ó (ásza
p u $ k a m ű v $-: s n •.'• 1 v á á r o 1 h a t 
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

0 6tQgOÍ&

ísirétasa
Máté Lajos 

férfi szaitónH
(Sugovicgpart).

kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et 
VAKCSíK béraiítós.

£!•I
. Rá dió- él ^iil wtzereléstg 

legolcsóbban, legpontosabban csak (j 
l KKtíKOVltS és SIDÓ cégnél | 
'< eszközölhet. $

fi Corso morf mellett. fi
iNotfern hálózati k^ziiiékek és telepes rádiók raktáron.^ 

|Tei.:?42. Kaduesb fizetési feltételek. Vei.: 242. |

Nyomatott R«kanok ós Goldb

Ssját termelésű irata: 
akác hasábfát
kőris 
tölgy 
MÍI ..
szurkos nyár hasábfát 
fűi hasábját 
kemény gömbfát 
lágy

eres
wfss

is száraz
a legolcsóbb napi áron háf.hoz szállítunk,

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

a legolcsAbb napi árban hSshoz szállítunk.

Wiesel Sáto és Fia
fa termelők es tűzifa nagy kereskedők

Telefon : 3AIA Telefon :
tűzifa telep 195. Havnald-u, 13. városi iroda 42.

flllTES részvénytársaság BAJA! RMJA

I Telefon 52. FereaicielMere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használ j on
tatai tejáibríkettet,

tatai tzalonszenet, 
budapesti elsőrendű

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csafett felratitó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető bérUUtŐSnáL
Telefon 375. — Baja, KigyO-uUa 13. szám.

íiSPE

Bakawfc(ioldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

BW1WW0I

SEKLfi!*!
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és

modern kivitelben készülnek.
l"11 nnwmmw— 

rtfer könyvnyomdájában Kata,


