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ickhards és a
A legkegyetlenebb, a legszívósabb 

kísérteié a mull annak a politikus
nak, aki azt megtagadta. A múlt az 
a sötét gond, amely a közmondás 
beli lovas nyeige mögött ül, ha a 
politikai gyűlölködés és hatalomvágy 
paripája tulszáguld vele az ősi gye
piin. A magyar parlamentben sze
replő politikusok közül kétségkívül 
Eckhardt Tibor az, akit megtaga
dott múltja kísért, akinek napról- 
napra fejére olvassák ezt a megta
gadott múltat.

Ugyanaz az. Eckhardt Tibor, aki 
mint az Ébredő Magyarok . Egyesü
letének elnöke, a legszélsőségesebb 
jobboldali politikát képviselte a nem 
Z'tgyülésen, a közelmúltban azzal 
lepte meg híveit, hogy szövetséget 
kereslet azokkal az elemikkel, 
amelyeknek a magvar közéletből 
való kiirtását egykor hangosan kö
vetelte. Még nagyobb megdöbbe
néssel fogadta a közvélemény k-g 
utóbbi parlamenti beszédét, .-mely
ben a s/ó-szoros értelmében bóko
kat mondott a libeiális baloldal felé, 
megdicsérte a liberalizmust, felső 
rolta múltbeli nagy érdemeit és meg 
védeni igyekezett azokat az elve
ket, amelyeket ő maga is ismétel- 
b n lomtárra éretteknek minősített.

A magyar közélet már nem egy 
politikusnak pálforduiá át élte meg, 
de olyan szinváltozást, mint amilyen 
Eckhardt Tibor politikai arculatán 
észlelhető, még nem igen tapasztalt 
a régi „szegre akasztott" elvekről 
tréfálkozó hazai közélet sem. Mert 
amig a múltban a politikai oppor 
tunilás és a megokolt reálpolitika | 
hozta magával azt, hogy egyik-másik 
közéleti férfiú magasabb nemze i 
célok érdekében megváltoztatta piog 
rumját, addig Eckhardt Tibo nak a ' 
lib- ializmus felé énekelt szirénda'a 
a leggyökeresebb világnézeti szin 
változási jelenti.

A magyar földmi velő nép, amely 
Gaál Gis/lon utódját látta egyidvig ! 
Eckhardt Tiboibau, hamarosan kiáb ; 
láudult, mert csalódnia kellett. Azt ; 
kellett látnia, hogy Eckhardt Iibor, 
aki i/ij> veiig agráriusnak vallotta j 
magul, csak azért, hogy hatalomra | 
juthasson és hogy kormányt búk 
la'hiss'in, baráti jobbot .akar táluk 
mnlni azokta a lib. iálLokra és ra ' 
dikálisoki ,i, akik l.if- jez» fen városi I 
pólói! al űznek és akik például va ! 
h íggal tüzet okádlak a konnány [ 

iiberal^nws.
fi I í azért, hogy a gazdaadósságok 
rendezését végre merte hajlani.

De nem igen voltak hajlandók 
ezt a baráti jobbot elfogadni a mer 
kaniilista érzelmű libeiális politiku
sok sem, mert nem bíztaI; a most 
magát agráriusnak valló poliiiku 
sokban. Eckhardt Tibornak azonban 
úgy látszik annyira fontos ezeknek 
az elemeknek barátsága, hogy most 
már nyíltan és kifejezetten megtagad
ja múltját.

Legutóbbi, a liberalizmust dicső 
iiő parlamenti felszólalása látszólag 
sikert is aratott. Azok a • baloldali 
lapok, amelyeknek betiltását hajdan 
éppen Eckhardi Tibor sürgette és 
amelyeket nyílt parlamenti ülésen 
nemzeii limesnek bélyegzett, most 
megelég' déssel igyekeznek zemet 
hunyni és ugv tesznek, minih > te 

örőf Teleki Jánes orsiágooiési 
képviselő Csételjén és Kaivmárorc.

A Nemzeti Egys?g csátaljai szer 
vezele szombat este, a katymári 
vasárnap este láncestélyt rendezett 
gróf Teleki János oisz.ággyü’iési kép
viselő tiszteletére. Csálalján a hely 
beli 145 családon kívül megjelentek 
a katvmári és garai szervezetek ki 
küldöttei autóbuszon, a baracskai 
és györgypuszlai szervezetek tagjai 
p« dig kocsikon.

Az étkezés alkalmával a helybeli 
dalárda néhány dalt énekelt gróf 
Teleki János országgyűlési képviselő 
tiszteletére. Csátalján évtizedekre 
visszamenően nem volt még ilyen 
j .1 sikerüli összejövetel, amelyen 
annyian részt vettek volna.

Gróf Teb-lii János országgyÖlési 
kepvisi-lő éjfél utánig tartózkodott a 
Nemz-ti Egvség pái{helységében 
tiszteit 'éré rendezett múl .tságoo. 
E l>-‘-z igei- II híveivel és 2 óra táj
in > távozott Bajára. Az egész este 
meleg un-e plés jegyében folyt le.

Vasárnap este 8 órakor a katy- 
m.iii n " i nagytermében bankettel 
é« lánccal egybekötött ünn pség 
volt. \ II .-i hy Miklós kormányzó, 
Gömbös G> íil * miniszterelnök arc 
kép- in és a kőzs'g cint r-’ii kívül 
m-L-var S/őilesek, diaperiak, világ 
füzérek dis.-itvtték a nagyi -i mén 
kívül azon 5 helyiséget is, amelye 
ki t zsúfolásig m.'gtöllö'.ick gróf Te

leit', nőnek. De talán az is lehetsé 
ges, hogy felfedezni vélik Eckhardi 

1 Tibor János aicai közül a nekik 
tetszőt.

Nem tudjuk, kogy a Janus-arcok 
közül melyik az. igazi, nem tudjuk, 

! hogy Saul ból lelt e Pál, vagy Pál 
vedlett vissza Saullá, csak azt lát
juk, hogy a Független Kisgazdapárt 

! elnöke nem azokon a vizeken evez, 
; amelyeken Gaál Gaszton ennek a 
| pártnak hajóját elindította. A hajót 
i az ár a nemzeti egység pártjai í?lé 

hajtja, ki tudja, hová és merre ve- 
| tődik még el a hajó kormányosa. 
1 Az igazi agrárprogram ma a n etn- 
I zeti egység eszméjével konkuráj, A 
I kormány hajija végre Gaál GaSz.ton 
, ági ár politikai elgondolásait és talán 
I ez az oka annak, hogy a program- 
■ talanná lett Eckhardi Tibor a túlsó 
parton keres uj hajlékot.

leki János országgyűlési képviselő 
i katymári hivei. A nagyteremben 

megafonok közvelitellék mint a bán 
kelt alatt elhangzott beszédeket, 
mint a felváltva muzsikáló zencka 
rok zenéit.

Gróf Teleki .János országgyűlési 
képviselő kíséretében megjelenti k 
dr. Milassin Jenő közjegyző, dr. 
Szalay Tibor főbíró, dr. Rubin Jenő 
kórházi főocvos, dr. Latinovits Endre 
tb. szolgabiró, dr. Pétéi fia Fülöp 
főszolgabíró, Unlerreiner Károly 
plébános és dr. Knéz.y Lehel várni, 
központi párttilkár.

Csabaija, Nagybaracska küldött 
seggel képviseltette magát. Sőt a 
szomszédos kerületekhez tartozó 
Madaras és Bácsbors d község ki 
küldöttei is eljöll-’k. Több m nt 
400 an veitek részt ezen a nigy- 

| szabású banketten, amelyhez sem 
arányaiban, sem fény s külsőségei 
ben, sem bensőséges melegségében 
hasonló bankett nem volt Katymá 
ron.

■ Az Ünnepi vacsorán dr. Péletfia 
Fülöp bácsalmási járási főbíró a 
kormányzóra ürítette poharát, aki 
a nt’inzi li összeomlásból nagy böl- 

j cseséggel vezette ki az. or zrtgot és 
I tette a iog, rend és biztonsági Eu

rópa sz’t'e is híres területévé.
Pulii Pái nagybirtokos a katymári 

' szervezet nevében üdvözölte a nagy
számban megjelent hölgyeket, ven
dégeket és a tagtársakat. Beszédé 
ben hangsúlyozta, hogy ez a mai 

j összejövetel tanúsítja, hogy Katy- 
i már községben eleven erővel él az 
l egységnek, az Összefogásnak a gon- 
| dolata és biztos tudatát fejezi ki 
I annak, hogy ez. az egység nem

csak ilyen szórakozási alkalmakkor, 
hanem mint, a község közéletében, 
mint országos kérdésekben is meg
untad.

A nagy lelkesedéssel fogaddtt be
széd után Berecz Gyula községi 
főjegyző felszólalásában Katyinár 
községet Sopronnal hasonlította ösz- 
sze. Itt a határszélen a hűség köz 
ségének nevezte. Ennek a község
nek német, bunyevác és magyar 
anyanyelvű polgárai megmutatták 

I és megmutatják, hogyan lehet kü- 
I löaböző anyanyelveken beszélve hű 

állampolgárává lenni ennek a ma
gyar hazának. Erőt és egészséget 
kívánt gróf Teleki János országgyü- 

' lesi képviselőnek, hogy módjában 
álljon azokat a nagy feladatok-?!, 
melyeket képviselő vál. s. iásával 
magára vállalt a község, kerület és 
az ország érdekeiben teljesíteni.

A megjelentek nagy száma iga
zolja, hogy a község hűségesen ra
gaszkodik országgyűlési képviselőjé
hez, viszonzásul kéri a község szá
mára jóakaralu támogatását.

A lelkes felszólalás után gróf Te
leki János országgyűlési képviselő 
emelkedett szólást a s hangsúlyozta, 
hogy mindig azzal az érzéssel jött 
Kalymárra, hogy itt a lakosság át- 
érzi és tudja mit jelent a Nemzeti 
Egység szava.

Németek, bunyevácok édes anya 
nyelvükön beszelnek, de magyar 
szívvel éreznek. A választások óta 
egy év telt el; Katymár községben 
nincsenek bajok, de az ország 

- egyes részein a szárazság és aszály 
nehéz helyzetbe hozta a gazdákat, 
baj azért még nincsen, mert G m- 
bös Gyula miniszterelnök céltudatos 
munkával vezeti az országot a bol
dogulás. a szebb jövő fele.

A választás óta elteli egy esz- 
' tendő alkalmas volt arra, hogy meg- 
; ismerje a keiüiet lakosságát, prob- 
I lémáit, de alkalmas volt arra is, 

hogy a kerület az ö munkásságát 
is megismerje, hogy érezze, hogy 
szivének minden rezdülésével a 
magyar gazdatársadalom, a magyar 
haza boldogulási’ igyekszik előmoz-
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ditani Az utóbbi időkben több köz 
ségből kapott megtisztelő meghívást, 
csaknem mindenhová elment és 
és örömmel számolhat be a Nem 
zeti Egység gondolatának hatalmas 
megerősödéséről és arról a nagy 
szerétéiről és tiszteletről, amellyel 
Gömbös Gyula miniszterelnök sze
mélyét és politikáját körülveszik.

Sokat látott és tapasztalt. Látta, 
hogy a Nemzeti Egység gondolata 
nem párlkérdés, hanem szivkérdés, 
hogy mindjobban átmegy a köztu
datba annak valósága, hogy a Nem 
zeti Egység megerősödésében van 
a magyar jövő, összetartásra, ősz- 
szefogásra biztatta a polgárokat, 
hogy az összefogás erejével a visz 
szasz.erzett Nagymagyarországra vég
re feltehessük Szent István koro
náját.

A mai ünnepélyből örömmel je 
lentheti Gömbös Gyula miniszterel
nöknek, Hogy nem hiába vetett, 
mert Íme a Nemzeti Egység gondo
lata megerősödve, dús aratásként 
hull az ölébe.

A hosszas és tüntető melegséggel 
ünnepeit beszéd után felolvasták 
apatini Fernbach Bálint dr. főispán 
üdvözlő táviratát, aki halaszthatat
lan elfoglaltságával mentette ki tá
volmaradását. maid a bankett kö
zönsége táviratilag üdvözölte Göm
bös Gyula miniszterelnököt és apa 
tini Fernbach Bálint dr. főispánt.

A bankettet reggelig tartó tánc 
követte.

Február 15-én lesz 
Izr. Nőegylet nívós 
műseru táncestéivé.

Febiuár 15-én esfe a Nemzetiben 
rendezi a bajai Izraelita Nőegyiet 
jólékonycélu műsoros láncestélyét. 
A bajai közönségnek egyik legele- 

nsabb bálja lesz a készülő estély. 
A programja is igen nívós és a 
rendezőség jóizlését és rutinirozoll- 
ságát dicséri, hogy minden számá
ban irodalmi színvonalon álló lát
ványos produktumokkal szolgálnak. 
Bizlosiléh erre az is, hogy a műso
ron is igen jóhangzásu Ígéretes ne
vek szerepelnek. A tánceslélyt beve
zető „Élő lemezek" műsorát alább 
hözöljiik :

/. Nyitány. Prológot mond Dia- 
mant Klári.

2. Sába királynője. Sába király
nője Boros Annus, Szulamith Teleki 
Ilus, Salamon király Angyal Zoltán, 
Assád *,*,  Udvar hölgyek László

Győzőné, Rolh Aranka.
3. Három a kislány. Módi Gold 

schmied Ferencné, Hédi Jakab Be
nőné, Edi dr. Reiner Antalné, Schu
bert Katona László.

4. Ólomkatonák. Denneberg Lili, 
Geiringer Alice, Teleki Juliska, 
Ti (ifikant Sándor, Deutsch Pál

5. Faust. Margit Polgár Margit, 
Faust Preisz Imre, Mefisztó Lőwi

Döntött a miniszter: díjmentes 
lesz Baján az éjszakai telefon

szolgálat.
A régóta vajúdó bajai tele

fonügyben megtörtént a dön
tés. Dr. Borbiró Ferenc pol
gármester és Szendrey Ferenc 
postafönök hivatalosan is meg
kapták az értesítést, mely sze
rint dr. Winckler István ke
reskedelemügyi miniszter dr.

Orosz-japán konfliktus fenyeget.
Kínai vélemény szerint az mely minden kétséget kizáróan 

a körülmény, hogy Japán Ki- ! rendkívül súlyos következmé- 
na iránt megnyilvánuló maga- nyekkel fog járni. Tegnap 
tartása egyre békülékenyebb Mandzsúria felett megfigyelés
lesz és egyebek arra engednek ! re megjelent 2 orosz repülőt 
következtetni, hogy orosz ja- i a légielháritók sikertelenül tá
pén konfliktus van kitörőben, ' madták.

Kiscsávolyi probléma 
a kisgyűlésen.

A kisgyülés ügyintéző hatásköré
nek első pontja a kiscsávolyi emp
lomtér és az állatvásártér előtti te
rep rendezése volt.

Ez a városrész az utolsó lizesz 
tendőben olytn szépen fejlődött, 
hogy a templomtér és az állatvásár
tér előtti terep rendezése elsőrendű 
problémává fejlődött.

Kétségtelen, hogy az oltani uj te
lep fekvése nem volt kedvező, mert 
hirtelen eső esetén egész tavak kép 
ződlek ott, melyek a lakók közié 
kedését akadályozták, a templom 
körüli tér rendezetlen állapota pe
dig bizonyos vadonszeríiséget adott 
a templom körüli térnek.

A mérnöki hivatal tervezetet dol
gozott ki s a kisgyülés elé vitte. 
Az előadó Nagy András műszaki 
tanácsos ismertette tervek, rajzok 
bemutatásával a rendezés módját, 
amely megszünteti azokat az anor- 
naliákat, melyek közismertek.

Ferenc.
6. Pillangó kisasszony. Cső Cso- 

San Rolh Aranka, Linkerton had 
nagy Pintér András, Susuki Sleck 
ler Annié.

7 János vitéz. János vitéz Her
ceg Imréné, Iltiska dr. Szász Imréné, 
Boszorkány , * Bagó Rosenfeld 
Sándor, Huszárok Polgár Éva, Tí
már Ági.

Reményí-Schneller Lajos kép
viselő közbenjárására az éjsza
kai telefonelöfizetést díjmen
tessé telte,

A rendelkezés, úgy értesü
lünk, egyelőre egy esztendő
re szól január 1-től visszame
nőleg érvényes hatállyal.

A javaslathoz elsőnek Kiéin Rezső 
kisgyülési bizottsági tag szólalt hoz
zá és felvetette a gondolatot, hogy 
miután a Váradi Érsek ül vasúti 
átjáróig terjedő szakaszát rendbe
hozták 1935- en; nem kellene e fel
használni a javaslattal kapcsolatban 
a Váradi Érsek ut soronpón túli 
részének átépítését a müutig, mert 
enélkül az oltani rendezés nem 

i volna tökéletes.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester 

a felszólalásra megjegyezte, hogy a 
; kérdés fontosságát teljesen átérzi és 

a közigazgatás is foglalkozik a szó- 
i bán forgó úttest átépítésének gon 

dolalával.
A felszólalások után a kisgyülés 

I az. előadói javaslatot elfogadta s 
ezer pengői szavazott meg a ren- 

, dez.ési munkálatokra.

Fizessen eíö
a BAJA-BÁCSKÁRA.

Elítélték a borotai 
mezőőrt az agyonlőtt 

öregbéres halála 
miatt.

Most tárgyalta a bajai törvényszék 
dr. Linzer tanácsa Lesik Mátyás bo
rotai mezőőr és a Rosenberg-ura- 
dilom egyik béresének ügyét. II- 
csik múlt évi december 15 én be 
ment a Rosenberg uradalom egyik 
tanyája felé s puskáját a falra 
akasztotta. A lizenhatéves kanász- 
fiu a puskát leemelte, nézegette s 
a kiváncsiskodás közben a fegyver 
elsült. Éppen akkor haladt arra 
Somogyi György 65 éves jánoshal- 
mai béres, akit a golyó eltalált. So
mogyinak hatvanhárom sörét furo- 
dott az. oldalába s tüdejét valós ág
gal szitává lyukasztotta.

Somogyit igen súlyos állapotban 
szállították a kórházba, ahol néhány 
napi agonizálás után meghalt.

Ilcsik Máté és a kanászfiu gon
datlanság mialt törvényszék elé ke
rült. A kanászfiut dorgálásra, Ilcsi- 
ket 14 napi fogházra Ítélték joge
rősen.

A gyümölcs, szőlő ét 
kertgazdaiág rovata.

Zajtalanul, a rovatvezető kíván 
’ ságához képest külön beköszöntő 
\ nélkül nyitottuk meg a gyümölcs, 
■ szőlő és kertgazdaság rovatát.

Künn még alszik a természet, a 
nagy későn beköszöntött fél hála- 
karót borított a földekre s a már 
fakadó rügyek további duzzadását 

| megakadályozta a hideg. A gazdák. 
; a földbirtokosok azonban már ké- 
I szülődnek a tavaszi munkákra; a 

gyümölcsösökben végzik télire elő 
irt védekezési munkákat s kipusz
tult gyümölcsfáik pótlásáról is gon
dolkodnak.

Baja városa fekvésénél, talajánál, 
éghajlatánál fogva kiválóan alkat- 

j más intenzív gyümölcskultúrára; az 
állandó rovattal ébren óhajtjuk tar
tani a közönség érdeklődését s egy
úttal gondoskodni kívánunk az idő 
és szakszerű felvilágosításról.

A cikkek 8—10 napos közökben 
jelennek majd meg; igyekezni fo 
gunk a cikkek révén a kapcsolatot 
a Bajai Gazdasági Egyesülettel is 
fen tar tani.

Ezúttal is figyelmeztetjük gazdá 
inkát, hogy a Gazdasági Egyesület 
« régi postaépületben levő helyiség
ben minden nap hivatalos órát tart

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó. 
Az Ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.

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 járd férfi és női karOraX 2 évi jótállással mar 6 pengőtől.

SZIKLAI MARTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

HÍREK
Február 15 én este 8 órakor az !<r. 

Nőegylet bálja a Nemzetiben.
Február 16-án délután 4 órakor a i 

BTSE évi közgyűlése a Köz i 
pontiban

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

Február 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros lánc
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 Szállóbun

-— Keresi a rokkant igazolvá
nyát. Weiner Dávid a Baján jól 
ismert rokkant öreg köszörűs, el 
vesztette a rokkant igazolványát.

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

Címzett 
ismeretlen

Irta:
Bús Fekete László. 
Rendezte: Gaál Béla.

Szereplők :

Ágay Irén, Ráday Imre, 
Kabos Gyula, Vaszary P. 
Kürihy József. Gólh Sán
dor, Góthné Kertész Ella, 
Bársony István, Dajbukát 

Ilona, Justh Gyula.

Híradó! Híradói

Lapunk utján kéii a megtalálót, 
hogy igazolványát vagy a lendör- 
ségre vagy Honvéd u. 9 számú la
kására szolgáltassa be.

— Gyerektolvajok a vasárban. 
A tegnapi bajai kirakó vásáron a 
bazárok körül, amikor legnagyobb 
volt a tolongás, megjelent egy su- 
hancgyerekekből álló csapat, dézs
málni kezdte a ‘■álrakat. A rend
őrök kellő időben lefülelték a tolvaj
bandát s bekísértek ók«-t.

Elrontott gyomor és az ezzel 
összefüggő bélzavaroh, felfúvódás, 
kellemetlen szájíz, émelygés, hom
lokfájás, láz, hányás hasmenés vagy 
székszorulás eseteiben már eg\ po
hár természetes „Ferenc József**  
keserüviz is igen gyorsan, biztosan 
és mindig kellemesen hat.

— Hangulatos állandó teadél*  
utánok a Manszban. .4 Manszbun 
már régebb idő óla hetenként és 
kéthetenként hangululos leadelulá 
nokat rendeznek. Erek a leadélutá- 
nők mindig igen siker ültek, s azo
kon a város úri társasága ad egy
másnak találkozói. A pénlebi ugyan 
csak jól sikerült (eadélulán előkelő
ségei közölt megjeleni dr. Borbiró 
Ferenc polgármester és felesége is, 
A Mansz vezetősége úgy határozott, 
hogy a jövőben minden második 

j hét péntekén tartják a teadélutáno- 
i kát s art a a Mansz minden tagját 

és vendegét szívesen látják. Legkö 
zelebbi teadélulán február hó 21 én 
délután 5 árukor lesz a Mansz 
széltházában

— Munkában az olasz bomba
vetők. Az abesv/in frontról étkező 
jelentés szerint tegnap D»ssaye fö
lött 7 olasz bomba vető repülő je- 

, lent meg és rövid idő alatt pusztító 
' támadást hajlott -k végre a város 
i ellen.

I A legujabb^^iil|fJS RÁDIÓK 

Bruszt-nál
I szerezhetők be a legelőnyösebben I 

Oiion, Philips, Standard, R AKTARA.
; Telefunken gépek nagy----------------

Gyomor*  és bélbántalmak, 
hasüregbeli vérpangás, izgékony ság, i 
migrén, kimerültség szédülés, szív 
szorulás rémes almok, ijedősség, , 
általános rosszullél, u munkaképes 
ség csökkenése, sok esetben rövidé 
seri megszűnnek, ha a beteg néhány l 
napon ál reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Ferenc József" 
keserű vizet iszik. Az emésztőszervi 
bajok orvosprofesszorai általánosan 
dicsérik a Ferenc József viz eny
he és megbízható hatását s azt gya
korlatukban sűrűn rendelik.

Leégett a torinói 
király színház.

Tegnap délután Torinóban 
rövidzárlat következtében ki
gyulladt a Kírály-szinház és 
pillanatok alatt olyan erővel 
tört ki a tűz, hogy csaknem 
teljesen leégett, a tűzoltók 
munkája már csak a szomszé
dos épületek megmentésére | 
szorítkozhatott. Emberéletben, 

i mivel a tűz előadás után ütött > 
ki, szerencsére nem esett kár. i

— Határozatképtelen volt az 
Ipartestület közgyűlése. A bajai 

| Iparoskör és az Ipartestül?! szom- 
I balra hirdetett közgyűlése határo

zatképtelenség miatt elmarad1. A 
közgyűlést 16 án délután 2 órakor 
tartják meg.

— Találtak egy női ernyőt. Jo
gos tulajdonosa kellő igazolás után 
az. államrendőrkapitányság 52 sz. 
helyiségében a hivatalos órák alatt 
átveheti.

-- Február 16-án d . u. 3 óra
kor a Kereskedelmi Kaszinó tiszt
újító közgyűlése az egyesületi szék 
házban

SPORT.
Sima, meglepetésmentes forduló 

a Nemzeti Bajnokságban.
Ferencváros—Budai 3:1, Hungá- 

, ria—Szeged 5:0, Újpest—Kispest
4:2, Phőbus—Bocskai 2:1, Törekvés 
—Zugló FC. 1:1, SBTC-111 kér. 3:1, 
Attila — Budafok 3:3

A téli olimpiászról érkező jelen
tések szerint a tegnap megtartott 
mülesikló versenyben Szalay 19, 
Kővári 27. Csik 30. helyen végzett,

Jéghokklban ma ejtik meg a sor
solást a középdöntőt>■. — A teg
napi elődöntő mérkőzések eredmé
nyei: Csehország—Franciaország 2:0 
Ausztria—Lettország 7:1.

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 szíves 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
0 BÉRT H BÉLA

fodrászmester.

Laptulajdonos :
öt. üfiÉIV LEtífL.

Február hó 15-én
Február hó 16-án

Mikszáth Kálmán
örökbecsű színmüve

Szent Péter 
esernyője

Magyar vígjáték 10 f

Főszerepben :

Gervay Marka, Réthy 
Annié, Peéry Piri, Gom

baszögi Ella, Rátkay 
Márton, Básihy Lajos.

A filmben levő énekszámokat
KISH0NTI (K0VALCSIK) JÓZSEF

Kiséröfilnije :

Fekets 
szerelem

’ Bűnügyi t!t icii-i.
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h száraz
Házhoz szállítva száraz

</

■

kőris ,, 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

részvénytársaság BAJAI FIÓKJA j 
; Telefon 52. Ferendek-tere 2. Telefon 52. 1
|SESsa^wss^^as®?53í^ss®is«aBíBSíS3aaa.ast3aKseiBSMS3SS$aM6®tja 3 

l Kályhafűtésre használjon
i tatai tojásbriliettet,

kokizbrikettet, tatai tzaJootzenet, I 
budapesti elsöres^ű sáskolmot. |

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

8g

» ze=» <K==r ^==» s=a» «czz-x ssí ^=a» 2=

Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul I 

Kertváiosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 11-töl fefer. 17-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszel tára

1 ega IkaIinasabb ajándékot

Szabó Géza
puska művesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-ulca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

eves sz&srkosrtyar 
fűz hasáb

BOROS!
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

Máté Lajos
férfi szabóitól

(Sugovicapart).

mázni akar 

kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et 
UAHCSIK bérautős.

Éjiéi h rendelhető könyvnyoni d á i a
Baja, Ferenciek-tere 2. sxam.

legolcsóbban, legpontosabban csak 
6 MCSKWKS és S®@ cégnél I 

eszközölhet, Íj
A Corso mozi mellett. $

pMotiern hálózati kászöiéítek és telepes rádiók raktáron.
W 

(f Tel.: ?42. Kedvező fizetési feltételeit. Tel.: 242. Ili 
V M
K r ._•.»«ss=s' 3=rr-s ■ . - r x..«c=3 «~-r u

Nyomatait Rakanpk Goldb

2 éves
vágású

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

a legolcsóbb napi árban házhoz száliilunk. 'A

Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia i
fatermelők és tűzifanagykereskedők M

Telefon : BAJA Telefon : (qJ
tűzifa telep 195. Haynald-tí. 13. városi iroda 42.

6RÜNHUT és TÁ&5A BAJA.
Telefon 160.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

6 

személyes 
Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lakj? béraufósstál. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18 szám.

és kereskedehjii nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.•>

rtfcr k&nvvDvotndáiánan Rat&,


