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Gróf Teleki János előadása 
a Nemzeti Egység Pártjában 

azuj magyar közlekedéspolitikáról.

Nagy vitát provokált a város kisgyütésén 
a Lemberger-féle haszonbértartozási ügy.

F. hó 6 án, csütörtökön délután 
tartotta gróf Teleki János ország
gyűlési képviselő, a Mateosz elnök 
igazgatója előadását az uj magyar 
közlekedéspolitikáról, amely nek*a  lap
ján a kormány az egységes közle
kedéspolitika intézményes megalko
tását akarja megvalósítani.

Gróf Teleki János dolgozta ki a 
magyar közlekedésügy teljes átszer
vezésének, az egyes közlekedési 
ágak és eszközök egymás mellé 
rendelésének és együttműködésének 
gondolatát. Ez az elmélet azóta a 
gyakorlati közlekedéspolitika tenge
lyévé lett, úgy hogy épen erre való 
tekintettel az előadás iránt nemcsak 
a politikai körökben és a gazdasági 
szakkörökben, hanem az egyetemek 
részéről és a kívül álló közönség 
részéről is rendkívüli érdeklődés 
nyilvánult meg. Az előadáson meg 
jelent Winckler kereskedelem és 
közlekedésügyi miniszter, Dalnoki 
Kovács Gyula közlekedésügyi állam
titkár, Tomcsányi belügyi államtit
kár, Lahner Kornél h. államtitkár, 
az Államvasutak elnökhelyettese, 
Czettler Jenő egyetemi tanáron kí
vül a politikai, közgazdasági, pénz
ügyi élet előkelőségeit láttuk, vala 
mint a termet zsúfolásig megtöltő 
előkelő közönséget, úgy hogy az 
előadás valóságos eseménynek szá
mított.

Előadásában gróf Teleki János 
rámutatott arra, hogy az állam kö
teles gondoskodni arról, hogy az 
ország gazdasági élete részére a 
legjobb, a legolcsóbb és a legmeg
felelőbb közlekedés álljon rendel
kezésre. Az állam erre a célra 
nemcsak a vasutakat, hanem az 
összes közlekedési eszközöket, úgy 
mint az autót, a hajózást és a légi 
forgalmat is felhasználja és gazda 
ságpolitikai célkitűzéseinek szolgá 
latéba állítja.

Ebben az. egységes közlekedés 
politikai elgondolásban az összes 
közlekedési eszközöket egymás mellé 
rendelve, biztosítja azok szerves és 
összhangzalos együttműködését.

A díjszabási politikát úgy kell 
irányítani, hogy az a mindenkori 

gazdasági szükségleteknek és a kor
mány által kitűzött gazdaságpolitikai 
céloknak megfeleljen.

Ezzel kapcsolatosan rámutatott 
arra, hogy nem szívesen látná első
sorban az agrár-termelés terén a 
kényszer rendszabályok alkalmazá
sát : szerinte célszerűbb a vidéken
ként változó tarifakedvezményekkel 
egyes cikkek termelését előmozdítani.

A kisgazda, a kisiparos, kiske
reskedő támogatását a legnagyobb 
mértékben szükségesnek és lehetsé
gesnek Iá ja ezen a téren.

Ismertette a Mateosz működését 
és céljait és rámutatott arra, hogy 
a Mateosz rövid 3 éves fennállásá
nak ideje alatt sikerült az egységes 
közlekedési politika megteremtésé
nek részletenként a vasút és autó 
együttműködését biztosítani, ami a 

j maga jótékony hatását az államva- 
I suták forgalmának emelése körül is 
1 érezteti.

Az autóforgalom megszervezésé
vel kapcsolatosan útépítési politikánk 

. céljául tűzte ki azt, hogy az ország 
területének egyetlenegy darabja se 

■ maradjon u. n. gazdasági holt terű- 
let és útépítési programunkat ennek 
a célnak a megvalósítása érdekében 
kell végrehajtani.

Az egybegyült előkelő közönség 
élénk tetszésnyilvánításokkal kisérte 
az előadást, amelyhez dr. Elischer 
Pál kér. min. főtanácsos, az útépí
tési politika kiváló szakértője szólt 
hozzá, aki mindenben azonosította 

j magát az előadó közlekedéspolitikai 
fejtegetéseivel és kiemelte azokat a 
maradandó érdemeket, amelyeket 
gróf Teleki János az uj magyai köz
lekedéspolitika teiülelén úgy elmé 
leli, mint gyakorlati munkájával ki 
érdemelt ; a többi fölszólaló közül ki 
kell emelnünk dr. Béldy Béla és 
Peiainek Lajos országgyűlési képvi
selők felszólalását, kik sok egyéni 
szempontot vittek bele a vitába s 
mindannyian meleg elismeréssel 
adóztak gróf Teleki János széles ho
rizontokat átfogó elméleti és gyakor
lati szempontból egyaránt kiváló 
előadása iránt.

A város kisgyüléséne.k egyik leg
nagyobb érdeklődéssel kisért tárgya 
volt a döntés abban a kérdésben, 
vajon a város Lemberger György 
hátralékos haszonbértartozását Schőn 
Géza készfizető kezessel szemben 
érvényesítse e, avagy a Lemberger 
György ellen vezetett végrehajtás 
során lefoglalt, de Scháfer Mátyás 
állal saját tulajdonául vallott ingó
ságokból elégítse-e ki.

Az ügy referense dr. Bernhart 
Sándor tiszti főügyész volt, aki elő
adta, hogy ebben a kérdésben a 
polgármester a törvényhatósági bi
zottság jogásztagjait kívánta előző
leg meghallgatni és az evégből ősz- 
szehivott értekezlet elé terjesztette 
az eldöntendő jogi kérdéseket.

A jogászértekezlet állásfoglalásá
nak megfelelően dr. Bernhart azt 
javasolta, hogy a követelést Scháf-

Dr. Alfőldy Béla 
országgyűlési képviselő felel 
a Független Magyarságnak.

„A Független Magyarság" c. bajai 
lap 1936. január 28 i számában a 
következőket Írja velem kapcsolat
ban : „A NEP-nak a parlament ülése 
előtt megtartott értekezletén a fő 
városi lapok tudósítása szerint fel
szólalt dr. Alföldy Béla, a bácsal 
mási kerület országgyűlési képvi
selője is, aki a telepitési törvény
javaslattal kapcsolatban azt a kije" 
lentést telte a lapok hírei szerint, 
hogy: Elsősorban a zsidók földvá 
sárlásainak eredetét kell kivizsgálni 

| s a zsidók hadi nyereségétől elő 
j állott vagyonát kell telepitési célra 

felhasználni."
Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy 

a szóbanlevő lap személyemmel kap 
csolatban — ahol csak lehet — 
szemenszedett valótlanságokat közöl, 
nyelvét állandóan öllögeti rám s 
állandóan köpköd felém Teszi ezt 
dacára annak, hogy egy Ízben a 
velem kapcsolatban közölt valótlan
ságokat kénytelen volt egy helyre
igazító nyilatkozatban alaposan kor 
rigálni és teszi mindezt dacára an
nak, hogy én senkit ennek a sajtó 
orgánumnak szerkesztői és munka
társai közül soha meg nem bántot

ferrel, Lemberger György haszonbér
társával érvényesítse a város kö
zönsége. A jogászértekezlet meg
állapítása szerint ugyanis ennek sem 
jogi, sem erkölcsi akadálya nincsen.

Hosszas vita indult mg a bizott
sági tagok között. Klauber Lajos, 
vitéz Bessenyői Miklós, dr. Mamu- 
sich József, dr. Fehérváry Dezső, 
Milkó Mátyás, a polgármester, majd 
dr. Reiser Antal gazdasági tanács
nok szólaltak a kérdéshez.

Vitéz Bessenyői Miklós, dr. Ma- 
musich József és dr Fehérváry til
takoztak az ellen, hogy a város 
Scháfferrel szemben érvényesítse a 
haszonbértartozás behajtását.

Végül is dr. Borbiró polgármes 
tér szavazást rendelt el, aminek 
eredményeképen a vitéz Bessenyői- 
elleni indítvánnyal szemben az elő
adói javaslatot fogadták cl.

tam és soha sajtóközleményekben 
nem támadtam. Én az ilyen Ízlés
telenségekkel nem foglalkozom, hisz 
a komoly munka sokkal inkább le
foglal, semminthogy az ilyen osto
baságokhoz időt tudnék szakítani 
magamnak. A „Független Magyar
ság" — úgy látom — még most 
sem tudja elfelejteni azt a gyá
szos vereséget, amelyet a bácsalmási 
képviselőválasztáson pártja szenve
dett, még pedig közel 1800 szótöbb
séggel 1 S hogy ezt a győzelmet nem 
szabálytalanságokkal és erőszakos
kodásokkal vívtam ki, ezt napnál 
fényesebben bizonyítja az a tény
körülmény, hogy mandátumomat 
nem merték petícióval megtámadni, 
mert elvégre hiába nem akartak 
tízezreket kidobni, bármennyire 
könnyű helyen állott volna is az ő 
számukra ennek az összegnek elő
teremtése.

Teljesen felesleges tehát most már 
az, hogy ez a t, lap tehetetlen dü
hének velem szemben folyton kife
jezést adjon, ami különben — s er
ről őt megnyugtathatom — a köz
véleményben abszolúte nem talál 
visszhangra, hisz a tendencia min-
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denki elölt teljesen világosan áll.

Minthogy én a s/.óbaulevő lapnak 
nyelvöltögeié-ét teljesen komolyta
lannak tartom, rendesen nem is 
szoktam azokra válaszolni, most 
azonban egy kilétek re né/ve kény 
télén vagyok nyilatkozni.

Azt mondja, hogy én egy part 
értekezleten „zsidóztam" volna s 
úgy tünteti fel felszólalásomat, mintha 
annak kizárólag antiszemita tenden 
ciáj i lett volna. Hál vegye tudoniá 
sül a I. Szerkesztő Ur, hogy én — 
amikor a pusztuló magyar nép és 
a magyar nemzet jövője érdekében 
gazdasági és szociális problémák 
radikális megoldását sürgetem, — 
akkor nem „zsidózással" igyekszem 
érveimet alátámasztani, hanem kö
vetelni szoktam a legszigorúbb rend 
szabályok életbeléptetését mindazok 
kai szemben — legyenek azok akár 
zsidók, akár keresztények — akik 
ebben a szerencsétlen országban 
még ma is óriási mammulfizetéseket 
és egyéb maromuljöv. delmeket él
veznek és mérhetetlen vagyonokat 
harácsolnak össze anélkül, hegy 
legalább az arányos teherviselés elve 
alapjára helyezkednének és igyekez 
nének honpolgári kötelességeiket 
teljesíteni az ezer gonddal és bajjal 
küzdő néppel és nemzettel szemben. 
Kijelentem, — mint ahogy ezt már 
számtalanszor hangsúlyoztam, 
hogy az ilyen magatartás megbé
lyegzésére irányuló felszólalásomba 
sohasem vagyok hajlandó „feleke 
zeti szempontokat ' belevinni, mert 
nem vagyok hajlandó semmi kö
rülmények között védeni azokat a 
„keresztény" elemeket, akik ép 
olyan n gy bűnt köveinek el — az 
imént ecsetelt — eléggé el nem Ítél
hető magatartásukkal, mint a másik 
felekezeihez tartozó s hasonló ma
gaviseletét tanúsító elemek. Kijeién 
tem, akar tetszik a ,,Független Ma
gyarságnak", akár nem : én — az 
országnak mérhetetlen károkat okozó 
és a kormány kezeit állandóan meg
kötni akaró s a nemzetmentő és 
nemzetépitő munkát gátló hitvány, 
lelkiismeretlen, embertelen és nem
zetietlen mentalitás ellen mindegyre 
fokozódó energiával fogok küzdeni : 
minden felekezeti szempont figye 
lembe vétele nélkül I — Ezt vegye 
tudomásul a ,.Független Magyarság" 
és most öltögelhefi tovább a nyelvé: 
rám,gúnyolhat,lódíthat mennyit akar, 
hisz ezt úgyis már csak addig fogja 
folytathatni, amig éleibe nem lép az 
uj sajtótörvény, amely majd — s 
erre gondunk lesz — alaposan cső 
rére koppint a — jelenleg még — 

tu’nagy halalommal bíró, magukat 
félisteneknek képzelő s bennünket 
másodrendű polgároknak tekintő, 
szájaskodó, bizonyos „saitóhalalmas- 
Ságoknak"! Az objektív és komoly 
sajtónak — légy*  n a< bármilyen 
pártállást! is — az uj sajtótörvény 
tői nem kell tartania, hisz mi csak 
a komolytalan, nv Ivöllögetö, ok 
nélkül pis/kálódó és lekiritélytrom 
boló sajtó e'len kérünk é: sürge

Milyen lesz
A meteoroiogía nagyot fej

lődött a háború óla, egy-két 
napra előre már szinte bizton
sággal mondjak a szakfárfiak, 
milyen idő lesz. Hosszabb idő
re előre jósolni azonban niég 
nem tudunk. Pedig jó volna 
tudni, mit hoz a következő 
négy hét, lesz-e fagy, lesz-e 
jég, avagy egyenesen a tavaszba 
megyünk már?

Egy bizonyos, — akár ke
ményre fordul az idő, akár 
korán tavaszodig. a tavaszi 
munkák torlódni fognak. Ezért 
ki kell használni az enyhe 
időt. El kell végezni minden 
munkát, amit csak lehet.

Elsősorban a talajmunkák 
elvégzése fontos és sürgős, s 
ezzel kapcsolatban a trágyázás 

A dr. Mojzes János elleni rágalmazást per 
pesti tárgyalása.

Gróf Teleki János országgyűlési 
képviselő dr. Mojz.es .János ellen a 
8 Órai Újságban megjelent egyik 
közleménye mialt rágalmazást pert 
telt folyamaiba, melyben február 
5 én volt Budapesten, a törvényszék 
Méhes tanácsa elölt a főtárgyalás.

Erről a tárgyalásról az. ellenzéki 
lapok egy része — különösen a 
valódiság bizonyításának megenge
désével kapcsolatban — olyan ten
denciózus közleményeket hozlak, 
hogy szükségesnek látjuk olvasókö
zönségünk tárgyilagos tájékoztatása 
végett a helyes tényállást megálla 
pitani.

A dr. Mojzes János ellen emelt 
vád három részre oszlott ; az első 
rész a cikk egész tartalmára vonal 
kozott, mely sem jogos magánér
dekkel sem közérdekkel indokolható 
nem volt, a másik rész dr. Mojzes 
János azon tényállítását tette vád 
tárgyává, hogy a nagybaracskai ke
rületben állítólag elkövetett válasz
tási visszaélésekről gróf Teleki Já
nos tudomással bírt és harmadszor, 1

tünk védelmei és szigorú rendsza
bályokat ! Ebben holmi párlpolili 
kai szemp intők nem vezethetnek 
bennünket, a sajtóreformrnal kizáró 
lag az egyéni becsületei, tekintélyt 
és < közerkölcsöt kívánjuk és fog
juk megvédeni."

Igaz barátsággal köszönt kész híved
dr. filföldy Bóla 
orsz. gyűl. képv.

az időjárás!
■ is. Különösen a műtrágyák el- 
szórására kell idejében gon
dolni, nehogy elkéssünk vele. 
Ugyanis a szuperfoszfát annál 
jobban érvényesül, minél ko
rábban szórjuk azt el. Munka
menetét takarítunk meg, ha a 
műtrágyát valamilyen esedékes 
talajmunka előtt szórva el, 
munkáljuk be a talajba.

Készakarva kerüljük a szán
tás szót, mert tavasszal szán
tani — ha ősszel szántottunk 
- felesleges, sőt káros, mert 

a tavaszi szántás kiszárítja a 
talajt. Rendszerint elegendő, 
ha tárcsás boronával, nehéz 
boronával, kultivátorral, stb. 
készítjük elő az ősszel meg
szántott talajt.

hogy ezeknek tudomása dacára 
használta a mandátum nyújtotta 
anyagi előnyöket.

A három vádpont közül dr. Moj- 
zes János csupán az elsőre, azokra 
az általánosságban tartott állítólagos 

j választási vétségekre vonatkozóan 
terjesztett elő bizonyítási indítványt, 
amely vádak különben is tárgyát, 
anyagát képezik a dr. Mojzes János 
által indított petíciónak és közigaz
gatási bírósági eljárásnak.

Báró Collos Tibor, gróf Teleki 
János ügyvédje — miután ezen kö
rülmények a Közigazgatási Bíróság 
eljárásának anyagát képezik, ezekre 
vonatkozóan ellenezte a valódiság 
bizonyításának megengedését s azt 
hangsúlyozta, hogy dr. Mojzes Já 
nosnak meg kellett volna várni a 
Közigazgatási bírósági eljárás befe
jezését s csak azután cikkezni.

A vádirat többi részére dr. Moj 
zes János ismételt bírói felhívás da
cára sem terjesztett elő valódiság 
bizonyítása iránti kérelmet.

A bíróság visszautasította a va 

lódiság bizonyítása iránt előterjesz
tett kérelmet, mert az a Közigazga
tási Bíróság eljáiásónak tárgyat ké
pezi ; arra vonatkozóan pedig, hogy 
gróf Teleki János maga hamisítóit 
volna okiratit s illetve, hogy tudva 
hamis okiratot használt-e vagy sem, 
dr. Mojzes János nem terjesztett 
c’ő bizonyítási indítványt.

Az érdemleges tárgyalás során 
báró Collas Tibor dr. a választási 
eljárás technikáját ismertette, mely
nek során mindenki viseli a maga 
tényeiéri a felelősséget.

Végül súlyos megbüntetését kérte 
dr. Mojzes Jánosnak, mert a rágal
mazó kijelentés sajtóban, a ”«gy 
nyilvánosság előtt történt.

Dr. Mojzes J mos a zárószó jogán 
hosszas beszédben azt állította, hogy 
gróf Teleki Jánosnak tudnia kellett 
az állítólagos visszaélést ki öl, mert 
az ellenzéki sajtó azokat többször 
megírta; majd hozzáfogott a unos 
untig ismert cikkek recitálásához,

Február hó 8-án,
Február hó 9-én,
Február hó 10-én,
Február hó 11-én,

Címzett 
ismeretlen

Irts:
Bús Fekete László.
Rendezte: Gaál Béla.

Szereplők ;

figay Irén, Ráday Imre, 
Habos Gyula, Vaszary P. 
Kürthy József, Góth Sán
dor. Góthné Kertész Ella. 
Bársony István, Dajbukát 

Ilona. Justh Gyula.

Híradó! Hiradó!

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.

Mojz.es


i936 február 9 HA.JA-BACSKA 3

mire az elnök megvonta tőle a szót.
A bíróság rövid tanácskozás után 

kihirdette határozatát, amellyel köz
kegyelem alá esőnek tartván a cse
lekményt, az eljárást megszüntette.

A határozat kihirdetése után dr. 
Mojzes .János azt a kijelentést tette, 
hogy sértéseit megfogja ismételni, 
mire Méhes tanács elnök azt a meg 
jegyzést tette : „Nem tanácsolom, 
mert megfogja járni 1“

Modern halcsarnokat épil a 
város a mai bódék helybe.

A Kamarásduna lejárójánál elhe
lyezett halászbódék sem esztétikai, 
sem egészségügyi, sőt praktikussági 
szempontból Ítélve sem szolgáltál! a 
város javát. A nyári időszakban a 
fíirdőző közönség, kiváil az idegen
ből érkezők sehogy sem tudtak 
megbarátkozni a halászbódék leve
gőjével.

A város műszaki hivatala már 
vég; bben foglalkozott azzal a gon
dolattal, hogy a halászbódékal eltá
volítja s egy egészségesebb megol
dást keres. Most azután a város 
kisgyülése elé terjesztettek egy ter
vet, amely szerint a meglevő halász
bódékat véglegesen eltávolítják s 
helyükbe a partrézsíi szenljánosi 
szakaszának Libánál egy közös hal 
csarnokot építenek. A halcsarnok 
építkezési költsége számítás szerint 
3200 pengőt tesz ki. a csarnokot a 
város fogja bérbeadói a halászok
nak.

COUSO
Február hó 9-én 

vasárnap
A NÉMA FILMEK
KORONÁJA

Hindu
síremlék

Thea v. Harbou „Titok" 
című regénye filmen, 2 

részben, 20 f.

I. RÉSZ:

Az esnapuri 
maharadzsa

10 felvonásban.

II. RÉSZ:

Yoghi bosszúja
10 felvonásban.

Főszerepben : Olaf FÖnS, Mia 
May, Conrad Veid*.  
Bernhardt cötzhe.

Gyomor- és bé’hánialmak, 
hasüregbeli vér pangás, izgékony súg. 
migrén, kimerültség szédülés, szív 
szorulás rémes almok, ijedőssé#, 
általános rosszullét, <i munkaképes 
ség csökkenése, sok esetben tavidé 
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon at reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Ferenc József*  
keserű vizel iszik. Az emésztőszervi 
bajok orvosprofesszorai általánosan 
dicsérik a Ferenc József viz eny
he és megbízható hatásai s azt gya
korlatukban sűrűn rendelik

fi belügyminiszter 

köszönésé Baja városnak 
a menekültügyi munkájáért.

Kozma Miklós belügyminiszter 
meleghangú leiratban mondott kö
szönetét Baja városnak a szerb 
megszállt területről kiutasított ma
gyar családok segélyezése és mun 
kába h< lyezése érdekében kifejtett 
nagyszeiü eredményéit. Ismeretes, 
hogy Baja volt az első, ahol nyom
ban egzisztenciát és nem munka
nélküli segélyt adtak a menekültek
nek. Harminchárom menekültet azóta 
visszajuttattak jugoszláv otthonába, 
tizenhárom embert véglegesen el
helyeztek a magángazdaságoknál, 
vagy önálló munkakörben nyújtottak 
neki kenyerei.

A még itt levő menekültekkel 
hasonlóan akarnak eljárni, hogy a 
város szociálpolitikájának ez a te
hertétele is megoldásra találjon.

HÍREK.
Február 8 án a postaalliszlek mű 

soros láncestélye a Központiban.
Február 8 án Stefánia bál a Nem 

zeti Szállóban.
Febtuár 8 án délelőtt 9 órakor a 

Bajai Ipartestület és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

' Február 8 án este 7 órakor a Dam 
janich Polgári Céllövész’ársulat 
alakulóközgyülése a városházán.

Február 9 én d. u. 3 órakor előa
dás a Krisztus Király Szövet 
ség Szent Imre Inlernálusában. 
(Árpád-u. 7)

Február 15 én este 8 órakor az Izr. 
Nőegylet bálja a Nemzetiben.

Február 16-án délután 4 órakor a 
BTSE évi közgyűlése a Köz
pontiban

Február 16 án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem 
zetiben.

Február 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc
estélye a Központiban.

Február 22 én, farsang szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hagyomá
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben.

Február 27-én este 8 órakor cigány
bál a Központi Szállóban

báliéra!

— A „Bajai Önsegélyző HiteJ- 
szöuetkezef*  mim a- OKíl lóg
ja az 1935. évre szóló közgyűlését 
1936 február 23 án d. e. 10 ma
kor tartja, a hivatalos helyiségében. 
Határozat képtelenség eseten a köz
gyűlést 1936 március hó 1 én d e. 
10 órakor fogja megtartani, arra 
a szövetkezeti tagokat tisztelettel 

I meghívja az Elnökség.
— A Kereshedelmi Casinó köz

gyűlése. A bajai Kereskedelmi Ca- 
sinó f. kó 16 án, vasárnap d. u. 
fél 3 órakor rendes közgyűlést tart, 
amelynek tárgya az 1935. zár szá
dás előterjesztése és a tisztikar 
megválasztása

— Uj bajai állampoigárolr. 
i Slaller Mihály. Kivan Jánosáé szül.

Olbrich Emília és Kiéin Erzsébet 
. bajai lakosok visszahonositásuk ese

tére a bajai községi illetőségűk eiis 
i mérését kérték a várostól. A kis- 

gyűlés a kérelemhez hozzájárult.
—- Diamant Lajos városi bolt

i bérlő hátralékos bollbérla; lozásának, 
'■ mintegy 842 pengőnek elengedését 

kérte a városhoz. A kérelemhez a 
kisgyülés nem járult hozzá.

— Paprikatolvajlás. Kiss Gás- 
párné szenlislváni lakos a Márlon- 
szállási ulon levő házának nyitott 
részére felakasztott eiős paprika
füzérekből ötöt elloplak. A kár 10 
pengő.

-- Ellopták a ruháit. Keresztes 
Verának a Klapka ut 12 szám la
kásáról különböző ruhaneműeket 
loplak. A rendőrség a tettest keresi.

— 120 ember építi a dunapa- 
taji Utat. A dunapataj—kalocsai ut 
ellen sok panasz hangzott el már 
hónapok óla. Az állami ut építése 
most teljes erővel megkezdődött, 
120 ember dolgozik az útépítésen. 
Az utal hengerelt müultá építik ki. 

Ai is legyen oz, 

Jrágakő, gyöngy 

vagy gyűrű?

Nincs ékszerben 

remekebb, mirrl a 

valóban szép haj!

K A. M I L l O 7 L O R 
A szőkék.r- kéizüii cÉíóómen- 
t e s K a m: 11 o fi o r S p e c í a 15! i c' i -. p o o 
megtartja a hej termesze’ 
aranyos fényét és azt visz:: . a- 
rózsolja, ha már allompuli volna.

B R U H E A ? I O R 
A séfét hajnak készeE a Encn-
1 csBruneíaflsr Spéciéi éi-.ampoo 
•agyogó r-í y lényt ad t s a sö- 
'.-'-•barna t-zinárnyciaíoi at soha 
■lom sejtéit pompában juttatja 

érvényre.

- folyamatban a Kamarasduna 
alsópartjának Eltöltése. Az ínség- 
munkákkal kapcsolatban hosszabb 
idő óta folyik a kamarásduna alsó- 
partjának fellöllése. A munkálatok 
a mindeddig igen kedvező meder
ben haladlak előre, mert az időjá
rás teljesen alkalmas volt a szabad
ban való munkálkodásra, főként a 
föIdmunkáh végzésére.

Eirotott gyomor és az ezzel 
ős;- zvfiiggő bélzavaroh, felfúvódás, 
kelletne! en .•>.-/ //’, . m lygés, hom
lokfájás, láz, hányás hasmenés vagy 
székszorulás eseteiben már egy po- 
há> természetes „Ferenc József*  
keserüviz is igen gyorsan, biztosan 
és mindig kellemesen hat.

Laplulajdonos :
»•-. 4 W E l V i E »• ? I.

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
0 BÉRT H BÉLA

fodrászmesler.
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Tiz évi házbér összege 8
egy családi ház értéke! j

I u □ 
í 
í 
í
B

Mindenkinek lehet saját háza!
| Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
! tatarozásoknál is.
■ Feltétnlek, tervek, költségvetések diitalanul!

Kertvárosi építési vállalat
. Schwaicz Dezső, épilési vállalkozó
' BAJA, Budapesli-uf, Eternit udvar Telefon 290.

ME=S 5T23B 4K=í2=a»«e=^ J==3»4B

2

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 3-tól febr. 10-ig 

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil „

> szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 3'50
_ aprított tölgy és szilfa 3'20 

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tüzifanagykereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

éves 
vágású

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

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

GRUNHUTés 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

Ma utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hivja fel telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

I Rádió-és villanyszerelést! 

'' legolcsóbban, legpontosabban csak jjj

« KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél I
eszközölhet.

j,' A Corso mozi mellett. jj
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.fl 

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

Nyomatott Bakanek Goldb 

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

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája 

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

rtfer könyvnyomdájában RMUl.


