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bajabacska
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
f ERF.NC1EK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

6 r. < N í Z V l E H E l
Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

Negyedévre helyben és vidéken 6 P
Egy hónapra „ „ . 2 P

Szakemberek a 
közigazgatásban

Az Országos Felsőokta’ási Kong 
ris^zus jogi stakosztályának ülésén 
kél igen figyelemreméltó felszólalás 
hangzó'! el: Bornemisza Géza ke- 
r< skedelemügyi és ipái ügyi minisz
ter a közigazgatási tisztviselőknek 
műszaki, Marlábul! Ferenc állam
titkár pedig ugyancsak a köztiszt
viselői karnak mezőgazdasági irány 
bán való szakképzéséről tartott elő
adást. Szellemben és alapvlvekben 
c két előadás közölt teljes a har
mónia, mindkét felelős pozícióban 
lévő államiéi fiú azt a kétségtelen 
igazságot domborította ki, hogy az 
az öiVendelts haladás, amelyet a 1 
nagyvilággal lépési tartva Magyar
ország is elért a technikai és mező
gazdasági tudományok terén, uj és 
különleges feladatokat ró felsőokta
tásunkra.

A műszaki és agrártudományokat 
népszerűsíteni kell. Az újszerű is 
Kereteket már a főiskolában meg 
felelő formában közölni kell azzal 
az ifiusággal, amely a jövőben az 
állam és egyéb közületek igazga 
lása terén nagy feladatok megoldá
sára lesz hivatott. Nem hadüzenet 
ez az encyklopedikus tudásnak. Nem 
az a cél. hogy a jövő embereit 
ezeimesterekké képezzék ki. A tu
domány akkor igazi érték, ha spe
cializálódott s ezért a jövőben még 
fokozottabb szükség lesz seakembe 
réktv, mint volt u múltban. Még 
« gy és ugyanazon tudományág kör
zetén belül is növekedik az egy
mástól elhatárolt kategóriák száma, 
viszont azonban minden egyes tu 
domáriykörzet nagyvonalú alapis 
mert lei a má&ik körzethez tartozó 
intelligens embernek is szüksége 
varr.

Szüksége van a jogásznak arra, 
hogy h főiskolán szerzett alapisme 
teleire ípilve megértse és felismerje

azokat ír szempontokat, amelyeket 
az eleven el-lben a diplomás mér 
nők és a diplomás gazda 

| világítanak meg előtte. Alsóbb 
fokon meg eppen az is 
kíván atos, hogy a közig izgatás 
jogilag képzett tisztviselőié legalább 
a falu probléma keretein belül mű 
szaki és agrárkérdésekkel tisztában 
legyen. De szüksége van ilyen is 
merelekre birópak is, ügyvédnek is,

A Szent István-tér rendezésének ügye 
a közgyűlés előtt.

mig Dunai Frigyes a Kinizsy-utcaA városi közgyűlésen újból nagy 
vitát eredményezett az útburkolatok 
fenntartásához szükséges kőanyagok 
beszerzésére szolgáló póthilel ügye.

Kalanics Antal a javaslathoz szól
va örömmel üdvözli a póthitei fel 
vételét, de a 80 000 pengő 92 000 
pengőre való felemelését szerelné, 
mert, — mint már azelőtt is min 
denkor hangoztatta, — a kőburko
latoknak bazallkŐvel való ellá ását 
a város szempontjából jobbn k tart 

Megalakult a Gyermekvédő Liga
Tegnap tartotta alakuló üléséi az 

Országos Gyermekvédő Liga bajai 
bizottsága a városháza közgyűlési 
iermeben, dr. Fernbach Bálint főis
pán elnöklésével. A közgyűlési tér 
met ez alkalommal zsúfolásig m« g 
töltötte a közönség, kiknek sorai 
bán ott láttuk a város vezetőlársa- 
da Imának vvzelőegyéniségeit.

Dr. Fernbach Bálint főispán az 
ülést megnyitva üdvözölte a megje
lenteket, kijelentve, hogy örömmel 
vállalkozott «z elnöklésre-, mert ma 
a szociális és egészségügyi kérdések 
megteivklrndók. Különösen a gyér 
mekvédelem karolandó fel, hogy 
vele ez. integer Magyarország alap 
ját lerakhassuk.

A főispán tetszéssel fogadott «*«-

mert hiszen a jogviták leglöbhnyire 
a gazdasági éleiben merülnek fel és 
ez az. élei ma már leütve van tech
nikai és agrárproblémákkal.

Az. uj világ embere csiszoltabb 
szellemi fegyverzettel kell, hogy a 
közélet terére lépjen. Nein elég, 
hogy a középiskola például a fel 
söbb matematika alapismereteivel 
ellása a diákot, szükséges az. hogy 
a felsőoktatás a jogásznál is tovább 

ja. A Szent István téren építendő 
10 méter széles di. bonális irányban 
építendő utak feltétlenül ebből vol 
nának készítendők. Hr nem menne 
a 92.000 pengőre való póthilel fel
emelés, úgy egy utca kikövezési 
programját töröljék, hogy a Szent 
István tér ezáltal tartós kövezethez, 
jusson.

Dr. Nicolaus Béla csatlakozott 
Kalanics Antal javaslatához, de szót 
emelt a Sárkány utca érdekében, 

vai uíán dr. Borbiró Ferenc polgár 
mester tartott kesrédei. Ma a szo
ciális kérdések, — mondotta, — 
nem azok a bajok, melyek a ten
gely forgásához szükségesek, hmem 
maga a tengely, mélynek forgásától 
függ, hogy felfelé, vagy lefelé fór 
dul-e n nemzet léte. A mai 
jövetvl céij t a gyermekek 
ségügvi védelme. Ismertette 
az eddig telt intézkedéseket 
kai az anyagi alapodat, melyek 
megindulást lehetővé ették.

A tapssal fogadott beszéd után 
de. Alföld? József főorvos az ak
tiót ismertette egészségügyi szem 
pontból, maid sor kerüli az egyes 
bizottságok és a nagytanáéi meg 
vá lazítására. 

össze- 
egész- 
ezu'án 
és azo 

a

építsen ezekre az alapokra és leg
alább ne hagyja a tudás kertjét fe
ledés révén bemohosodni és elgazo
sodni.

Ezeken az alapgondol ltokon épült 
fel Bornemisza miniszter é- Marchall 
államtitkár előadása. Kívánságaikat 
az eleven élet ezer példával támo
gatja, éppen ezért remélhető, hogy 
illetékes helyen megértésre es mél
tánylásra fognak találni.

kikövezését kérte, mert ez az utca 
veszélyben van, el fog merülni a 
sárban.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
a felszólalásokra kijelenti: félreér
tés forog fenn. Most csak pusztán 
arról van szó, megszavazzák-e a 
80 000 pengős póthitelt a kijelöli 
célra, igen, vagy nem. A. továbbiak
ról később fognak határozni

heiyi bizottsága.
Az Országot Gyermekvédő 
Liga bajai bizottság tagjai 
lettek:

Fővédnök : Albrecht kir. Heiceg Ö 
Fensége az OiSZ. Gyermekv. Liga 
elnöke. Védnökök : Pelri Pál ny. 
államtitkár, az Orsz. Gycrnukv. L. 
ügyvezető elnöke, dr. Schóber Béla 
felsőházi tag, dr. Reményi Schneller 
Lajos orsz. gyűl képviselő, dr. Hor
váth István OTI vezérigazgató, dr. 
Petrányi Győző egyet, -m. tanár, dr. 
Kramár Jenő egyetemi tanár, vitéz 
dr. Duzár József egyetemi tanár.

Elnök : aputini Fernbach Bálint 
dr. főispán. Társelnök és clnökhe- 

I lye-ttes : <lr. Borbiró Ferenc polgác- 
! mester. Elnöknő: dr. Boibíró Fe- 
| rencné. Ügyvezető alelnök : dr. Al

IC valz aőtan hogy kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de 
s&ZOKÖíSíSÍlg olcsó áriekéssel akarjuk bizonyítani, hogy mi 

küinnioaesen olcsó karácsonyi árakon
mi tényleg

különlegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk I 
Cioöféiéket. 

~ i ö r a k tára 
Zichy Bódog tér 4.

Játékot.

Fischer Pál r. t., Baja a.ápz
Este 7 áráig nyitva.
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Ta r ác s ony u n k-r a
f ajándékot

Reinhardt Divatcsarnokból
BAJA. — Telefon: 188. _____

földy József közkórh. főorvos Helyi 
bizottság főorvosa: cl. Versényi 
Jenőné Aldnökök : vitéz, dr. Zá 
kányi Andor m. kir. főorvos, dr. 
Orlay József kir. tanfelügyelő, dr. 
Anlóny Ferenc OTí főorvos, dr. 
Kocsis János tanácsnok. Titkár : dr, 
Grauaug Ármin főorvos. Pénztáros 
Somos Endre kóih gondnok.

Elnöki tanács: dr. Gonc/.lik Kál 
inán apái plébános, dr. Tordai Ányos 
tanügyi főtanácsos, dr. Róna Dezső 
ni. kir. eü. főtanácsos, vitéz Besse- 
nyői Miklós vezérigazgató, R.-gőczy 
Sándor ezredes, katonai állomás
parancsnok, dr. Jávor Pál rendőr 
tanáC'OS, dr. Puskás Dezső polgár 
mester helyettes, Dobosy Elek ta
nítóképző int. igazgató, dr. Flórián 
Géza ügyvéd, Bodolay Tibor 
főszámvevő, dr. Bernhardt Sándor 
városi főügyész.

Gyermekvédelmi nagyta
nács tagjai lettek.

Elnöke : dr. Borbiró Ferenc pol 
gármeste-, előadója Vámos József 
kö.’gvám, I giai valamennyi plébá
nia vezetője, felekezetek p >pjai, va 
lam-mnyi iskola igazgató, Actio 
catholica, Emericana, Soc. Missió 
Tesz , Mansz, leányklub, B íjai Leány
egylet valamennyi nőegylet elnöke, 
Magyar Szt. Korona Szövetség él- 
nöksége, az Ipartestület elnöke, a 
bankok képviseletében a Nemzeti 
Biok fiókjának főnöke.

Orvosi szakbizottság.

Dr Rubin Jenő kórh. főorvos, 
dr. Haranghv László egvet. m. ta
nár, kórh. főorvos, dr. Eng^lmayer 
Jenő kórh főorvos, dr. Szász Imre 
gyermekorvos, dr. Scheer György 
gyermekorvos.

Propaganda helyi bi/ollság. El 
nöknő: Dr. Borbiró Ferencié.

Központi Gyermekvédelmi 
Iroda.

Vezető : Vámos József kö/gyám. 
A megalakulás után még megha

tározták a bizottságok legközelebbi 
műnk a programját.

— Hivatalvizsgálat a bajai fó 
szolgabiröságon. Tegnap tartó iák 
meg a szokásos hiv•< I -<Ivizsgalatot a 
bajai fő ;zolg-tbirói hivatalban

Tűz a ^ózsa-tanyán.
Ma délelőtt tűz ütött ki a A tűzoltóság az értesítés 

csávolyi műúton, a kültelki vétele után nagy készültséggel 
elemi iskolától alig pár száz vonult ki a helyszínre, hol ak- 
méterre elterülő Rózsa tanyán, kor a gazdasági épületek már 
mely Rózsa István kereske- I lángokban állottak.
delmi iskolai tanár édesapjá- j Lapzártakor a tüzet még 
nak tulajdona. | nem sikerült lokalizálni.

A leány és fiukereskedelmi iskolák 
kibővítésének ügye a közgyűlés előtt.

közérdekű kérelme.
kereskedelmi iskoláink létesítésének

Idb. Willmann János
Idb. Willmann János a Baross 

Szövetség volt elnöke, közérdekű 
kérelmet terjesztett a város törvény 
hatósága elé a felsőkereskedelmi 

i iskolák kibővítése ügyeben. A be 
I terjesztett kérelemben idb. Willmann 

János érveit az alábbiak szerint 
i indokolta :

A középfokú szakiskolák a la- 
p-isztalat szerint általános műveltsé
get is szolgáltatnak, — szerintem 

j nagyon helyesen, mert ismertem 
| iparost, aki jó kereskedőnek és is

mertem kereskedőt, aki jó gazda 
; nak bizonyult; ismertem gazdasági 
I akadémiát végzettet, aki jó gyár 

igazgató lett.
Az iskola rendszerint a helyesebb 

distinclionálás képzettségét fejleszti 
ki : az igazi tanulást az élet adja 
meg.

Abban az időben, amikor a felső

Ajándékot
KARÁCSONYRA

vásároljunk
MAJTIIÍSZKY-iiál
A Tóth Kálmán szoborral szemben.

a gondolata felmerült főleg egy to 
vábbaépző intézet szükségességéiől 
volt szó, — amely legjobban ebben 
az iskolatípusban nypr kielégítést : 
akkor még sejteni s< m lehetett a-t 
a f. llrarolást, amelyben ez a meg 
valósított két iskola részesült úgy a 

I városi, mint a megyei közönség ré- 
| széről

Most, hogy sok magát képezni 
vágyó érdemes fiút és leányt nem 
volt kepes az igazgatóság felvenni 
és a fvIvételtől visszautasítani kellett 
— helyszűke miatt — és illetve, 
hogy a helyes tanítási célzattal szem 
ben a két intézet túlzsúfolt ; most, 
hogy mindinkább nyilvánvalóvá válik, 
hogy' a felsőkereskedelmi iskolák 
tantárgyai nevezetesen az élő ide
gen nyelvek, áruisrrferetek, a leve
lezés, a könyvelés, a gépírás és

HÓCIPŐ

SPORT
CIPŐ

HAZICIPÖ

CIPOÁRUHÁZ BAJA
BR. EÖTVÖS-U. 2. TELEFON 206

' gyorsírás nemcsak gépirónői kép 
I zettségeket képeznek, hanem a mű 

veit középosztály elengedhetetlen
I isméjét ; most, hogy látjuk miszerint 

lateinereink, közép és nagy kereske
dőink, iparosaink és gazdáink a 
legjobb feleséget, a legmegbízhatóbb 
segítő és munkatárs.I az ezekből a 
tantárgyakból ér eltsegizett leányt,k 
ból választhatják : muihatatlanul kér 

i nünk kell a magas kormányt arra, 
hogy ezt a két felső iskolát a fenn- 

' forgó közérdekből a bővült kivá 
nalmakhoz képest a szükséges épít
kezésekkel egészítse ki.

Ugyanezen felsorolt okokból legye 
megszivlelés tárgyává, hogy a felső 
kereskedelmi iskolák tantárgyai közé 
a házikert és gyümölcsléi melés és 
egyéb közművelődési tárgyakat, a 

I leányiskolákban a ház.tarlaslanl fel 
i vétetni szíveskedjék, még az esetre 

is, hogy ha ez a tanévek számát 
egy évvel felemelné :

mert akkor ezek az iskolák 
a magyar középosztály felső 
polgári iskoláinak typusát 

alkotnák.
A mi régi ipari és kereskedői vá
rosunk leginkább alkalmas ezen is 
kolatypus kifejlesztésére, mert Ba 
ján még a levegő is telitett ipart es 
kereskedői Ir diciókk i|.

A közgyűlés dr. Puskás Dezső 
he’yettvs polgármester refetálurná 
bán úgy döntött : a fiú felsőkeres 
ked Imi iskola végleges elhelyezését 
sürgető kérelmet ismételten felter
jeszti, mig a leánykereskedelmi is
kola ezidős/erinli kibővítésére nincs 
szükség és igy ilyen irányban nem 
is lesz lépéseket.

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓT3, vagy ékSZSF.
De igaz öröme csak úgy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.
_______________ Szikjai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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SINGER VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS.
BAJA,

Erzsébet királyné utca 10.

A városi közgyűlés újjáalakí
tott bizottságainak megvá

lasztott tagjai.
A városi köziíyülés uiiá’tlakilotln 

az. egyes bizottságokat. A megejtett 
titkos szí vazás után az egyes bi 
zollságok tagjai leltek:

Közigazgatási bizottság Vitéz 
Kara János, dr. Makrav László, dr 
Ríiser Peler, Trafikánl Károly, Wei- 
ding*r Dezső.

Igazoló vá’asztmánv. Dr. Fischer 
Jákó, dr. Fischoff Zsigmond, dr. 
Mtmusich József, dr. Mészöly Mik 
jós, Mikoleczky Ferenc, d'. Pnntp 
Károly, dr. Reiner Antal, dr. R i 
ser Peler.

Kijelölő bizottság. Rendes tag : 
Katanics Antal, dr. MilLsin J-1 ő 
Póttag : dr. Nicolaus Béla.

Gyermekvédő t.1. p bizottság 
Blihár Barnabás Klaiiber Lajos, Det 
re Gyula.

Szám< nkéiőszek. Dr F*hér Lő
< rinc, dr Mílassin Jenő.
| J ’gügvi bizottság, dr Kuézv Le* 
| bel dr R-iser Peler.

Népjóléti bizottság. Máhig E.vin. 
Városi Gáz- és Villáim süzemek 

I Igazgatósága. Dr. Fischoff Zsigmond, 
Kbin Emil, dr. P'imp Károly.

Felügyelő bizottsága Ka’anics An 
tál, Mo-mer Ferenc-

Az Crvosszövetség 
bajai fiókszövetségének 

tisztújító közgyűlése.
A MOOSt. bácsbodrogmegyei és 

bajai fiókszövelsége f. hó 13 án a 
megyeházán fartolta évi rendes köz 
gyűlését, amelyen úgy a helybeli, 
mint a vidéki orvosok igen nagy 
számban jelenlek meg, ezzel is do- 
cumentálua, hogy az orvosi kamarát 
megalakulása után is feltétlenül 
szükségesnek tartják a szabad tár 
sülősön alapuló szövetség fennma
radása mellett. Több általános or
vosi érdekli kérdés megtárgyalása 
után a közgyűlés a következő tisz
tikart választotta meg : Elnök vitéz 

dr. Zikányi Andor, alelnökök dr. 
Haranghy László, dr Gyulafia Fe 
renc, titkár dr. Fodor László, pénz
től os dr. Dömötör Kálmán, jegyző 
dr. Palaki Kálmán, ellenőr dr. Zon 
gór Béla, választmányi tagok dr. 
Ráta Dezső, dr. Aszalós Imre, dr. 
Meződy Jakab, dr. B inhidy Ferenc, 
dr. Anlon\' Ferenc, dr. Szősz Imre, 
dr. Polgár Lajos, dr. Kőhegyi Hugó, 
dr Nagy Árpád, vitéz dr. Kazinczy 
Gergely, vitéz dr. Turay Márián, 
póttagok dr. Diüényi Andor, dr. 
Szlávikovács M irton, legyelmibizolt- 
ság dr. Róna, dr. Alföldy, dr. Nagy, 
dr. Grauaug, dr. Polgár. Számvizs
gáló bizottság dr. Oláh, dr. Scheer, 
dr. Walleshausen.

Meghűlésnél.
nálhalázná1, torokgyulladásnál, inán- 
dolalobnál, fülkatarrusnál, valimint 
id 'gíáidalmaknál és szaggatásnál 
naponta fél pohár természetes 
,,Ferenc József" keserüviz nagyon 
jót lesz, mert a gyomorbélcsalornát 
alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emész 
test biztosit. Egyetemi orvostanárok 
véleménye szerint a Ferenc József 
víz. hatása gyors, kellemes és meg
bízható, s ezért használata járvá
nyok ideién is igen célszerűnek bi 
zonyul.

Világítási költségeinek alig 

7%-át teszi ki a lámpa ára 

— és mégis: a lámpán 

múlik, takarékos lesz-e 

áramfogyasztása

URÁNIA
December 19-én, 20-án, 21-én.

Az utóbbi évek legnagyobb „METRO“-filmje

Lázadók
II. i észben 20 felvonásban.

I. rész: A tenger zsarnoka.
II. rész: A zendülés.

A Ben Húr óta, ilyen hatalmas film nem volt!

Főszereplők :

Clark Gabié, Charles Laughton és 
Franchot Tone

Figyelem I Tekinleltvl » film n»((v terjedelmére a vasárnapi rlő 
adások kivételesen fél 4 6 fél 9 órakor kezdődnek. HÍRADÓ.

HÍREK.
— lantos Baba és Farkas Fe- 

rent esküvője. Vasárnap délben 
. fél egy órakor tartják esküvőjüket 
. Lantos Baba, Lantos György Bács 

bodrog vármegye főjegyzőjének le
ánya és Farkas Ferenc felsőkeres 

I kedelmi iskolai tanár. Lantos Baba 
nemcsak szépségével, hanem Buja 

: város zenei, művészeti és műked
velői éleiében való élénk részvételé 
vei, a jótékonyság céljait szolgáló 
társadalmi mozgalmukban való köz 
remüködésével is meghódította Baja 
város úri társadalmát; Farkas Fe
renc pedig mmcsak tanári hivató 
sának tekintélyével, de egyéni kiváló
ságával és szeretelreméltóságával 
váll a bajai nranyifjuság egyik lég 
népszerűbb tagjává.

— A Jótékonycélu Leányegyiet 
teadélutánja. A Jótékonycelu Le- 
ányegyi t karácsony násodnapján 
rendezi meg a Nemzetiben s/oká 

; sós évi teadélutánját, műsorral egy
bekötve A műsoron az Egylet vi
déki és h lyi műkedvelőinek lég 
jobbjai, Kassovitz Síri Jánoshalma, 
Goi'ein István Kalocs i. Lóhner Ági, 
Ró h Edit és Földes Imre szere 
p Inek. A műsort tánc követi. Je
gyek 1 30 pengős árban, elővétel 
b ói a Wagner könyvker skedé ben 
kaphatók

T U N G S R A M
DUPLASPIRÁL LÁM PA

A gyám és közpénzek elhe
lyezése.

A Syám p ti/ HH es egyebb városi 
közpénzek elhr-y z.es vei foglalko
zott a városi hc/.jj) ülés és elfogadva 
dr. Cs rta Peler penzüg)i tanácsnok 
előadó javaslatai, úgy határozott, 
hogv a pénzin ez.e*< knél ugyanolyan 
aiauybr>n h-lyi/ik il közpénze
ket, mint az. elmúlt évben.

Eszerint a Baj- 1 Tak- I p sztár
nál a közpénzekből 40, a gvampén- 
zekből 44. Kereskfde'mi és Ipar- 
banknai a közpénzei bői 20, a gyam- 
pénz.vkből 22, B-ik és Kereskedel- 

' mi Bank Rí • nél közpénzekből 10, 
gv ámpenzvi bői 11, Bajavid> ki Köz
gazdasági Bariknál közpénzből 10, 

J íivámpenzl ő 11, M jjyar Általános 
Hitelbanknál közpénzből 5, Bajai 

j Magyar Banknál közpénzből 5, 
(ivá > p hői 6, B 'jai Önsegélyző 
Hitel«7Öv«*lkézetnél közpénzből 4, 

i gy imp ‘őzből 5, Bajaszentistváni 
önsegélyző Hi'eLzövetkezefnél köz- 
pér zből 1 százalékot helyeznek el.

Üveg, parcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árakOfl

Farkas Mihály Üvegkereskedőnél.
Alpacca e»öesrt#x. ■»>« Modern képkereteié*.
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GYÓGY
(HASKÖTŐ, 

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

fűzök eszi ló mwsfcr
szalo!>iáb.Hi

B#lA, KADAR UTCA TO.SZ

— Ellopott kábít. Zódiy Mátyás 
Dctrázs u’ca 15. sránt alahi Idus 
télikabátjAt a? Ocs> nás fé'e vendég 
]öb(5l — ahol disznót vágott — is
meretlen tel'.c’S tellopta.

— Fejtetővel zuhant az árokba 
a rözsekocilval egy szentistváni 
embtr. PetBtekín délután Ctsupó 
István JOvnilmáH gasda kőcs'jtval 
rflzséért ment a határban I vő föld
jére. ÉS’rfvIé vnlt miket- h zaf. lé 
tartott; a magasra tomxozott tő 

zserakás a kücJn rtíVgbillent és a 
rajta ülő Csupóval az árokba es- ti. 
Csitpó Isivah ít|utór-- iUh-nva ma
gas ívben i-pűlt le a l<< c-itól s 
ü?ervnc-é|i*rp a'/ áf-c-k valóságos 
sártenger s igy C up » megst besü t 
ugyan, de neió Alétvósyéyesen.

— A bácsmadorasi községi me
zőgazdasági bizottság m vetnbtr 
hó 8 án ta»(ot‘a Madura-öfj dr. 
Schopp r Antal elnöki te alatt m«- 
7Őga?d sági bi/.iHlsáfi üléséi.

Kiváló minőségű

méz
állandóan 

kapható

LAKNÉK VlBOR
v. f liígy lón.l
Hentes- utca 3. sióm.

Bableves csülökkel 

éjféulán Vancsik~« 
Váradv Éts k ul 13 (Telefon 314) 
MA és MINDEN SZOMBAT ESTE 

záróra 4 órakor
Hangulatos ZENE!

- Jobb világító* — jobb Iá- 
tás — jobb munka. Hús/. fiiléibe 
kerül a 3 és fél óra hosszát ég6 
gyertyaszál, egy órai világítás tehát 
7 fillér Ugyanezért a pénzért azon
ban elektromos világításnál legalább 
négyszázszor annyi fényt kaphatunk. 
De a jó világítással nemcsak a 

i munkateljesítményünk növekszik, 
hanem a szemünk világát is kiinéi 
jíik, miért dolgoznánk gyenge vilá
gítás meliett ? Aki szemének épsé 
gél félti, munkakedvét ápolni, mun- 
kaleljesitményél pedig növelni akar
ja, jól világítja lakását és munka 
helyéi, Tungsram duplaspirállám 
pát iasz hálja.

I.aptulajdonos :
úr. KHÉZY LEHEL.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú

PHŰENIX varrógép
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos^
i....................................."
i Karácsonyi ajándéknak

Zsolnai disitárgyak 
Josefinen Hiitte

csiszolt üvegáruk, továbbá min- 
dcnnrrnü üveg és porcellán 
áruk s legrégibb bajai szak 
üzletben kaphatók:
SCHNETZER E R H Ö néi
Alapítva: 1862. ében

Hangszer-
. .............   SZ A KÜZLET
készít h T R Y
J A V I T M
HANGOL FERENC
hangiierkésilló mester
BAJA. KOSSUTH I.AIOS-U, 2.

Kombinált szobák nagy választékai 

re fis POLLÁK URISZOBAK ■ WF BiBteW ■>
bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiávabí
!a
Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
GnrantáltHABTEJSZINT.
tej-

Kiadó 
üzlethelyiség I 

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt 

Búzás Lajos cég 
üzlethelyisége 

átköltözés miatt 
szennaira kiadó!

Q «c==£ *===□» «s==z. n
H>=3K^g==g.-g==3B<g==g fez=3» ^=a» n
íi Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a (ÍJ 

| DOROGI^osnKOKSZ|
L Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! >,<

| Dorogi tojásszén j
| Dorogi diószén j
ÍJ Kemény és lágy tűzifa ölben és apritve.

| Grünhut és Tárjad a |

és tejterméket
DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehet jól 
vásárolni. — B A J A, 
Mátyás király-lér 10 

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok!

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

a<

rendelkezésére állanak!&& «K==9I SSS «C=S ____________________________________________________ ________

(l Rum és Likőr k ivonatok a ■_anhaOÁfif u
letnagyöbb választékban KÖPnaZOK

jJ A ? 0 L L Ó ILLATSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek

.kivonatoka
választékban KöPnaiOK

« 

ct: •D

Karácsonyra és újévre 
legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletet 

Finomított szeszből 
mely kapható literes és félliteres palac
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 

szeszgyárában.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (czurakmentei)

Legmagasabb höértékü magyar síén és széntermékek. 
~~~ ' —... Kérje mindenütt. ——

Képviselet; S C h Ő I) 6 S Bajai
BAJA, Haynald-uics 13. - Telefon 26.I-.Jl1

lllrrölTTIl 11 IMI 11J
Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában. Baján


