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A világháború tragikus napjaiban 
tapasztaltak az emberi egymásra 
utaltság, az egymáson segítés kény 
szerit^ szükségéből azt, hogy 9 lég 
nagyobb^ leghatalmasabb kapocs az 
emberek között a haftáni ór»és. Óit 
elo,szlo.Ua parányivá zsugátadatt sak 
olyan körülmény, melynek a béke 
atmoszférájában oly nagy jelentősé
get tulajdonítottunk s mely vagy 
származás, vagy vallás, vagy anya 
nyelv s egyéb körülmények kihang 
súlyozásával vert éket az 
közé.

A háborúban sokat, 
mindent elvesztettünk. Az 
érték, melyet ott szerezhettünk, 
nemzeti alapon álló testvériség, 
fegyelembe oltott bajtársi érzés volt. 
Az élet — háború nélkül is — örök 
harc és küzdelem és mi a harcnak 
eme hatalmas fegyverét habár haza 
hoztuk, de csak emlékként őrizzük 
ahelyett, hogy magunk és mindany- 
nyiunk érdekében ápolnánk, hasz 
fialnánk és az utánunk következő 
generáció szivébe oltanánk.

Ezekre gondoltam akkor, mikor 
alispáni székfoglaló beszédem záró
szavai között ezeket mondottam : 
„Tinehtek pedig magyar, német, 
bunyevác és sokac katonalársaink, 
kikkel együtt szenvedtünk hazánkért 
száz véráztatta harctéren, az a mon
dani valóm, hogy én csak egy ha
zát ismerek, s abban csak egy nem
zetet, melynek tagjai közölt olt él
nek ugyan idegen anyanyelvű ma 
gyúrok, de azok is egyformán fiai 
a magyar nemzetnek". Ezeket mon
dottam, meri tudtam, hogy e cson
ka megye idegen nyelvű magyarjai 
megértik szavamat. Ezekkel a sza
vakkal vezettem be és indítottam 
uijára. a,zon, törekvésem, megválóik 

le 
fa- 

állanak

segítse 
csonka 
bajtársi

fását, hogy megyénkben végre 
döntsem azokat az évszázados 
lakat, melyek oly makacsul 
az emberek között.

Célomul' tűz lem és Isten 
gével megvalósítom^ hogy e 
megye minden igaz fiát a 
kapocs elszakíthatatlan kötelékével 
eggyé forrasszam. E cél megvalósi- 
fásában a toposzt alt vezetők szere
pét □ háborút járt frontharcosok, az 
acélos erőt a katonaviselt Move lö
vészek, a fiatalos lendületet a leven
ték vannak hivatva betölteni. E há
rom tömörülés megyei tagozatainak 
mikor élére állottam, e nagy cél 
szolgálatára gondoltam.

És ma — alig pár hónap után — 
örömmel és megnyugvással látom, 
hogy az elvetett mag termőföldre ta 
Iáit Megmozdultak a falvak népei, 
nemes versengés indult közöltük 
aziránt, hogy melyik tudja a baj 
társi élet és szervezet legszebbjét 
produkálni. Még csak elindulás még 
csak kezdet, de ez a kezdet biztató, 
meit sikerét a megértés és lelkese
dés, a bajtársi érzés és hazaszere
tetei biztosítják.

Tizennyolcadik karácsony ez Tria 
non után. Ne várjunk tovább. Mai
jának el a kicsinyes szempontok, 
döntsön le köztünk minden válasz 
lalat az- egymásratalálás öröme, az 
ifjúságnak, katonaviselteknek és had
viselteknek szilárd szervezetei állja
nak bevehetetlen falanxként minden 
métellyel és tévelygéssel szemben. 
És akkor — nem kell újabb tizen 
nyolc évig várnunk arra, hogy a sze
retetnek és megbékélésnek ezen ün
nepén egyszer mindannyian együtt 
legyünk. Elöltünk pedig egv nagy 
nagy karácsonyfa, amelynek ágai az 
Aldunától a Kárpátokig nyúlnak s 
alatta az ajándék : Nagymagyaror- 
nág

Békesség a földön 
jóakaratu embereknek. 

„És betakard öt pólyákba és a jászolba fektéié." 
(Lukács evangélista 2. ?.]

Irta; Dr. KELEMEN GYULA.
szeretet és békesség ünnepétA 

üljük megint Ismét íelujui a bet Me
hetni jászol csodás története. A ke
resztény világ hálaadó ajakkal ün
nepli a kisded Jézus születésének 
évfordulóját, Mindenfelé felragyog
nak a karácsonyfa gyertyácskái. A 
gyermekeknek az öröme lehántja a 
kérget a nagyok szivéről is. Nehány 
perere, egy két órára feledik ők is 
az elet verejtékes küzdelmét s lángra 
lobban sziveikben a szeretetnek hu
nyó zsarátnoka.

Odakünn tél van, a természet 
mély téli álmát alussza. A fák zúz 
marás ágai meredeznek komoran, 
siváran a borongás téli szürkeségbe. 
Nehéz, sürü ködlepel, — mint egy 
nagy, szürke halotti szemfedő, — 
reáborul mostan a fekete magyar 
rögre, a csonka tetemre. Károgó 
varjusereg kering a magasban, ká- 
rogásuk, komor fekete köntösük, 
mementóként juttatja eszünkbe a 
világháború téli harctereinek bor 
zalmait, a szibériai hadifogolytábo 
rok gyötrelmeit.

Hólepel nélküli, „fekete kará
csonyt "várunk ezen évben. De fe
kete sötétség van az emberi lelkek
ben is, a fagyos, közöny és szere 
lelLen&ég iégcsapiai. cwiugenek. az 
emberi sziveken. Egyre hül az em
beri wzeselet és a nemei érzések
nek világa. Söitét szomorú időket 
élünk. Sötét lelketlenség a népek és 
emberek körülöttünk tomboló harca, 
mikor jogot, szabadságol tapos a 
könyörtelen erőszak, mikor lángba 
borulnak a vörös rém kanócaitól a 
templomok, kolostorok, amikor az 
istentelen kezektől romba dőlnek a

templomok oltárai, mikor annyi ró
zsás gyermeki arora a nyomor sá
padtsága s annyi életvidám szemre 
a simák éjszakája borul. — —

Immár megérkeztek a trianoni 
hitáron túlról, a cseh és román bi
torló kezek fejszecsapásaitól ledön
tött erdélyi és kárpáti fenyőfák, 
hogy Karácsony szent estjén eszünk
be juttassák sínylődő magyar test
véreink jajszavát, mely a Király
hágón, a Kárpátokon át hallatszik 
hozzánk . . .

óh I — parányi kis magyar gyer
mekszivek, ti még nem érzitek 
mennyi magyar könny, fájdalom, 
rettegés és aggodalom tapad a kár
páti és erdélyi örökzöld fenyőgalyak- 
hoz, a ragyogó karácsonyfákhoz. 
Csillogó karácsonyi köntösük tör
zsük tilalomfája a magyar testvé
ries ölelkezésnek . . .

Nyomorúságunk, elesettségünk 
közepette, ismét megjelenik „az 
öiökbékrsség fejedelmének" angvala 
s megosendül ajkán, az ének; 
„glória" . . . „pax" I A békességet, 
testvéri azeretetet azomjuhozó, 
agyongyötört rab magyar véreink, 
— mint egykoron a belhlemi pász
torok, — sóvárogva kutatják lelki 
szemeikkel, Karácsony ozent estéjén, 
azt a fénysugaras csillagot a magyar 
égen, mely őket visszavezeti a 
várva várt Ígéret földjére : Nagyma- 
gyarország újjászületésének bölcső 
jéhez . . .

Vajha a fellobbanó krisztusi fele-

Divatárut
Divatüzlete
Bn. Eötvös-utca 2 szám.

f kirakatainkba, xengeteg árut tettünk ki, de
3ZuKuKSOiI| olcsó árjelzésssl akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg

különlegesen o l( s ó karácsonyi árakon árusítunk l 
játékot Cipőféléket

Fischer Pál r. t., Baja
Este 7 őréig nyitva.
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baráti szeretet nem hunyna el a 
Ic irácsonyf< gyei tyac-kainak f-’ri\ • 
vei! Hí e:vih«itnök magunkkal, a 
szeretet és megértés lángját, a >i 
lágb:i és annak sorsát iiáuyitó fér
fiak szivébe, a társadalomba, az. 
élet küzdőterére, a diplomaták, 
uralkodók ragyogó márvanyp .lo- 
táiba, Ha el vihet nők !

Igen, — ha elvihelnők mi, sokat

Egységes és egészséges magyar 
fiatalságot!

A ma legfontosabb bel- és külpolitikai problémája.
I.l»: idb. WILLM \NN JÁNOS

Mi annyit érünk kifelé, amennyi 
energiánk megmarad a belső egy- 
másközti torzsalkodásainkból.

Ha idehaza széthúzunk, erőinket 
egymás ellen szétporlisztjük, egy
mást a harcképtelenségig legyűrjük 
akkor kifelé semmilsem érünk ; ha 
nem marjuk agyon egymást, hanem 
meg' (karibink virtusunkból valamit 
kifej', akkor annyit érünk, mint 
amennyit megtakarítottunk és hogy
ha, — mint más nemzetek 99 '/í szá 
zalékosan összefognánk becsületesen 
és őszintén, — akkor annyit érünk 
ahány fegy verfogh dó magyarunk 
van. De ezek is csak annyit érnek 
amennyire az ő izmaik, eszük és 
szivük taksálható: ezért az angolok 
hizlaló kúrára fogják az ő regrutái
kat, ezért munkatáboroznak a né 
rnetek és pedig egyformán gróf és 
paraszt, gyáros és suszterinas, dok
tor juris és analfabéta, — egyfor
mán kubikolnak és Heil Hitierez- 
nek és ezért eviváznak Mussolini- 
nek az. olaszok.

A I 'győzött nemzetek már többet 
étnek befelé és kifelé, minta győző

Különös merénylet ért egy bajai gyári
munkást a keceli országúton.

Nem mindennapi merényletet kö
vetett el kél ismeretlen egyén teg
nap •'» késő esti órákban a keceli 
országúton Bácü Miklós 36 éves 
Klapka György utca 12 szám alatt 
lakó gyári munkás ellen

Bácsi Miklós Kecelen tartózkodva 
a?, esti órákban megi dúlt Baja felé

szenvedett magyarok, a megértés 
n< k. no gbocsájlásnak krisztusi s/e 
re* 1.'.bői fakadó felmelegiiő sugarát, 
az emberi önzés jegkérgévil kőiül 
veit fagyos szivekhez — — —
hogy megváltoznék minden ! A lel 
jesiilés biztató reményében zendülne 
meg a magyar ajkakon » karácsonyi 
örömtel|es zsolozsma : „Dicsőség az 
Istennek a magasságban, békesség a 
tö dön a jóakarálu embereknek 

franciák, mert azok egy szívvel egy 
lélekkel egy Istenért és egy Hazá
ért : emezek Pórison lul Moszkvá
ért és Barcelonáért lelkesednek ; az 
egységes olaszok és lengyelek te
kintélyesebbek, mint a testvéiharc 
bán álló — noha világháborútól 
mentes, — spanyolok.

Helyeslem és szolgálom a gazdi- 
sági fellendülésre való törekvést; de 
zajonganom kell mindenért, ami az 
egészséges magyar fiatalság megte
remtésére alkalmas; a megyénkben 
folyamatban van ilyen egészség 
ügyi házak és intézmények létesí
tése, az éhes gyermekeknél jó bács
kai lejjel való napközi táplálása 
majdan szőlőnek lágykenyérrel való 
szolgáltatása, — hogy legyenek pi 
rospozsgás, acéloskaru, nyilllekintelü 
bátor, hazafiasszivü legényeink és 
leányaink, hogy irigy szemmel és 
borzongós kedéllyel nézzék ezeket, 
akik reánk agyaikodnak.

E't a mentálist kreálnunk, ezt az 
akciói követnünk kell, akár kisgazda, 
akár táltos hirdeti és még akkor is, 
ha azt miniszter csinálja !

Alig hagyta el Kecel halárát, az or 
szágulon két ismeretlen egyénnel 
találkozott, akik melléje szegődtek 
Bácsi most már két ismeretlen tár
sává I folytatta útját.

Kvcellől három kilométerre az 
ot elhúzódó kiserdőnél Bácsi kél 
ismeretlen társa erősen vitatkozni

kezdett, melybe bevontak a gyanút 
I lan gyári munkás’ is.

V- gül is a két ismeretlen egyén 
, m kiesett Bicsiuak, hleperlék a 
j földre es egy 
l Miklós* a oviit

fiallanilollák.
A súlyosan 

' pyárimunkás a
8 km.-t gyalogolt és Császártöltésről 
értesítették a men'őke*. akik aztán 
kirobogva beszállították a bajai köz 
kórházba. A nyomozás megindult.

éles késsel Bácsi 
országu'on megfér

megsérült és ájult 
merénylet után még

A festett és a tartós 
huliámu női haj a 
jövő divatja, mondja 
Kemény József hölgy- 
fodrász, akinek ondo- 
láló gépeit az egész 
országban használják

Áramvonal itt, hullámcsigák amott; 
a forradalmion merész frizura fantá
ziákról már esztendők előtt megjó
soltak könyörtelenül és szigorúan, 
hogy a múlandóság jegyében szü 
lellek és ime : diadalmasan uralkod 
nak még ma is, söl, egyre újabb 
meglepetésekkel szolgálnak.

A hölgyek szépek akarnak lenni 
‘ és a női szépségtől nem választható 

külön a szépen gr. ndozolt, mai ér- 
temeben véve ondolált haj. A fod- 

I rászszalonok népesebbek, mint vala- 
I ha ; az elegáns nő éppen úgy vigyáz 

a hajára, mint az arcbőrére, a kör
me I kkozotlságára, avagy akár az 
alakjára. És teszi ezt annál több 
öntudattal, mert meggyőződése, hogy 
az ifjúság ajándékai közül a mai 

i tökéletes preparátumok és techni
ka segítségével éppen a haja szép
ségét őrizheti meg legtovább.

A bajai hölgyek e téren előnyben 
I v mnak, mert vidéken kevés kivé

tellel még messzi elképzelés volt a 
villannyal ondo ált haj, amikor a 
Kemény fodrásszalon hölgytábora 
már elragadóan bodros es hullámos 
hajviselettel hódi'oit.

Azóta szerte az ország an isme- 
I rétessé váltak a Kemény féle, ondo 

laló gépek, ezeket használja ván
dorszaktanfolyamaihoz a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara, de a

___I II
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katarinkéi 
cÍpöáruhá^^aja
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' kitűnő hajp-eparatucnok már a női 
| szépségeultus centrumaiba Berlinbe 
i és Parisba eljutottak.

Kémény József a hölgyfodrászat 
népszerű mes ere érdekesen fejti ki 

I véleményét a modern női haidiva- 
, lókról :

— Nyolc esztendős t ipasztdátum 
— amióta en a villanyo-’do'álast Ba 
jan meghonosítottam — azt mutatja, 
hogy a hajgöndozasnak ez a módja 
amennyire tökéletesedik, olyannyira 
általánO'odik. r\ mai hajviseletek 
annyi friss ötlettel, újítással és me
részséggel vannak lelvp, hogy meg 
sem valósíthatók tarlós ondolálás 
nélkül.

— Az. áramvonalas hajdivat és 
testvérei azért otlhouosodiak meg 
oly gyorsan, mert amellett, hogy 
frissek, eredetiek, kétségen kívül 
igen bájosak és főleg — fiatalosan 
hatnak.

— A jövő haj ápolásának ve-
I zénys/av.r a tarlós huliámu és a fes 

telt haj. Az amerikai rendszerű uj 
' hajfestés remekül beváb; a régi 

hennáshajfestést teljesen kiküszö 
bölte, jóval egyszerűbb az előállí
tása, tökéletesebb is és sokkal ol
csóbb. Népszerűségét növeli, hogy 
a társaságbeli és a dolgozó nőnek 
egyaránt kellemetlen kisérőtárs az 
őszülő, sávos híj. Éteren, a különö 
sen külföldön, de már nálunk is 
kedveli uj és kitűnő h»jfeslési mó 
dók nagyszerű segítséget jelentenek, 
a hölgyek ma már majdnem olyan 
kevéssé idegenkednek a fedett haj 
tói, mint mondjuk — a rövid haj 
viselésétől. Vagyis a jövő bajdivat- 
játiak útja, mint a női szépség fon 
tos kipgés7itője, a tarlós huliámu és 
a festett I

Legszebb karácsonyi ajándék egy Óra, vagy ékszer.
De igaz öröme csak úgy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz. 
 Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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Látogatás
a megye villamosított 

gazdaságaiban.
A Déváit szerepe a megye fejlődésében. 

A villamosított ipar. — Jánoshalma bekapcso
lásával a Dévárt befejezte a vármegye 

villamosítását.
A Dévárt befejezte munkaprog

ramját. A megye villamosítása el
készült. Immár Jánoshalma az 
utolsó község is, — be van kap
csolva a hálózatba. Ez év október 
11-én kezdték a Jánoshalmái első 
vonalszakasz bekapcsolását és no
vember 2-án a munka teljes egé
szében itt is befejeződött,

A vonalépitkezés körültekintő 
gondossága eljuttatta a fényt, — a 
kuliura első lépcsőjét a megye ösz- 
szes községeibe. És általa megindult 
a fejlődés gyors üteme. Az ipar, a 
kereskedelem és a mezőgazdaság 
minden ágazatába pezsdülö életet 
vont a fény, a villanyerő.

Útban a villamosított 
gazdaságok felé.

Ködös téli reggel. Autónk ro
hanva szeli a kilométereket. Velünk 
a Dévárt gazdasági vezérkari fő
nöke Katz László és Jób Imre a 
vonalakat féltő gonddal őrző mér
nök. Még útközben is parancsokat 
osztogatnak, jelentéseket fogadnak.

A köd sürü fátyolt borit. Mint a 
színpadi függöny. Hogy a felkelő 
nap nyomán szertefoszolva az élet, 
a munka nagy színpadán lássuk a 
villamosított gazdaságok csodálatos 
átalakulását. A termelés gyorsasá
gát.

Első utunk célja Weidinger Dezső 
borotai birtoka. A tanyaudvar, kö
zepén a villanyoszlop égőjével. A 
cselédházak menyezetéről minde
nütt a villanyhuzal végén himbá- 
lódzó villanylámpa. És benne az 
egyik magtárban egy 25 lóerős Me- 
dicagó egyetemes őrlő és zúzógép 
dohog. Épen tengerit őröl 32 mé

) MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK m 
j Alapíttatott: 1867-ben. WN
í Alaptőke és tartalékalapok : öoü

67.400.000 pengő.
’ Fiókok Budapesten : I, Dísz-tér 16. I, Krisztina-tér 2. II, Széna- [Qj 
í tér 5, IV, Kálvin-tér 1. V, Berlini-tér 9. VI, Andrássy-ut 23.
í VII, Károly király-ut 3. VIII, József-körut 33. (TO
; Vidéken : Baja, Debrecen, Eger, Győr, Kecskemét, Miskolc, $2 
í Nyíregyháza, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szekszárd, Wf
í Székesfehérvár, Brassó, Nagyvárad, Temesvár, Fiume. M
* (Kirendeltség: Tatabánya.) JTO

t Mindennemű banhszerü ültetek
Jeliálogosztály. Biztosítási osztály

< Áruosztályok : gabona, cukor, szén.

termázsás órateljesítménnyel. A gép 
minden emberi segítség nélkül ontja 
munkája eredményét. Lényege, hogy 
egy tengelyen mozgó kalapácsok 
nagy fordulatszámai forgásukban a 
ráeső terményt a levegőben össze
törik. Egy másik magtár 6 és fél 
lóerős villanymotorja épen répát 
vág. De fűrészel is, szecskát is vág. 
Az első géppel az idén csépeltünk 
is, -- mondják ott körülöttünk, na 
igen, a motorok helyét szabadon 
változtathatják.

Kikerülve épen velünk szemben 
jön a földbirtok ura: Weidinger 
Dezső. Gratulálunk.

— Ne nekem. Az uraknak és a 
Dévárt főtisztviselöire mutat. Én 
pedig, elég az, ha csak annyit mon
dok, hálás vagyok a Dévártnak.

| Később azt is megtudjuk, hogy 
| az uradalom a számlálóóra segitsé- 
| gével méri a munkateljesítményekkel 

szemben álló áramfogyasztást. És a 
költség nevetségesen alacsony vol
tát szinte kimondani sem meri. Egy 
órai munkateljesítmény ára 0'9 fill

De már rójjuk újból az ország
utat. Ezúttal a cél Rosenberg Miksa 
birtoka : Irén-szállás, Itt is a mező
gazdaság gépi berendezkedése és 
a hajtóerő a villany. A daráló 
gépet itt is munkában találjuk, mig 
a fűrészgép ép az imént állt le, 
hogy most szecska vágásba kezdjen. 
Irén-szállás után Pfeíl Péter, Pfeil 
János és Ilamhaber Mihály és tá
volabb Mátételkén ifj. dr. Willmann 
János birtoka. Villamosított gazda
ságok. A villanyerőre kapcsolt szecs
ka és répavágók, morzsolok, dará
lók és a gépek váltakozva 12 és fél 
és 5 és fél lóerősek, mig ifj. dr.

Willmann János birtokán egy 30 
lóerős motor szártépésre.

És mindenütt az elismerés, a 
megelégedés. A termelés fokozása és 
a fokozással szemben annak lénye
ges olcsóbbodása. Milkó Mátyás és 
dr. Sauerborn Károly birtokai szin
te legelsőként, a hizlalás lényeges 
költségmegtakarítását eredményez
ték.

Irén szálláson Rosenberg Miksa 
maga mondotta: a Dévárt a kultú
ra terjesztésén felül, a gazdaságok 
megsegitője

És igy is van. Nem mi mondjuk. 
Hanem az az eredmény, melyeket 
a Dévárt mezőgazdaságon kivül az 
ipar és a kereskedelem terén is a 
villamosítással elért.

A villamosított ipar.
Lássuk az eredményt is. A fejlő

dést. Ahol motorikus erő fokozza 
a termelést. Bácsalmás : Corsó Mozi. 
Elm Adám lakatos és daráló üzeme, 
Sajtos Erzsébet darálója, Csauscher 
József accumulátor töltőüzeme, Réfl 
István és Kiss Sándor hús és sza
lámi üzeme. Az Udvardy és a Stei- 
ner strandfürdők vízszivattyúi, Par- 
cen és Podoba darálója, a Zárda és 
Csauscher Adám szivattyúja,Hermann 
Ferenc és Ohmann Gáspár szikviz- 
gyára, Aranyosi Testvérek és Pa- 
tocskai József géplakatos üzemei, a 
Bácskai Vajtermelö Vállalat és a 
Harton-féle tejüzem, az Östcrreicher- 
féle daráló, 8 kisebb nagyobb szi
vattyú és számtalan röntgenfelsze
relés.

Bácsbokod: Wagner Antal laka
tosüzeme, Wagner Jenő asztalos, 
Heneráry és Karchesz asztalosok, 
Szekulity Péter hentesáruüzeme, ifj. 
Karchesz József magángazdasága, 
Tötök János daráló, a négy moto
ros Bácskai Vajtermelő Vállalat, 
Fábik Gyula szódavizüzeme, Schná- 
denberger mozi és szóda vizüzeme és 
Schweipert Tamás szódavizüzeme.

Csátalja: Kiéin György daráló, 
Hedrich János daráló, Schopper 
György favágó és Heinrich János 
szódavizüzeme.

Csávoly: Reppman-féle szódavíz, 
Wittner Péter magángazdaság, Keszt
helyi-féle téglagyár vízszivattyú, 
Scháífer György szódavíz, Müller 
István asztalosüzeme.

Dávod : Simon Imre daráló, Ko- 
varik János bognár, Tessárik János 
daráló, Velin András szódavíz és 
Brünner Mártonná tejüzeme.

Felsőszentiván : Hárs Tamás asz
talosüzeme.

Gara: Findeisz Jakab 2 motoros 
daráló, Schnidl Mátyás és Elmer 
József szódavíz, a Mozi és Osztro- 
gonácz bognár-üzeme.

Hercegszántó: Varga János asz
talos, Sper-féle vendéglő, Bieliczki 
József favágó és morzsoló, a Zárda 
szivatiyu és a Róth-féle tejüzem.

Katymár: Garamszegi László,
Elmer Mária daráló, Ringeisz Péter 
szódavíz, a Puhl Pál féle mozi, 
Horthy István kastélyában szivattyú, 
Puhl Pál és Puhl József szivattyú.

Kunbaja: Brandt József daráló 
és Arnold József szódavizüzeme.

Madaras : Evetovics Gergely da
ráló, Garajszki Sándor szódavíz, 
Faddi cipőüzeme.

Mélykút: Pásztor Mihály és Pász
tor Ferencné szódavíz, Bácskai Vaj
termelö Vállalat, Csajkás Márton 
tejüzem, Dabis Mihály daráló, Onódi 
Kalapüzem, Nyúl István dr. fogfuró- 
készülék, Zárda szivattyú, Hodo- 
neczky-féle lakatosüzem.

Vaskút : Schmalc és Fia kötött
árugyár, Reile Mátyás szódavíz, 
Genál Pál magtisztító, dr. Hiezl 
röntgenfelszerelés, Meidl daráló, 
Lakner asztalosüzem.

Csikéria: Berger Antal daráló, 
Gizinger Ádám asztalos.

Kelebia : Mozi és Schadl Ernő 
szódás.

Nagy baracskai Szűcs István daráló.
Rém : Müller János és Brccska 

János magángazdaság daráló és 
szecskavágó.

Borota : Alexy Pál daráló.
Jánoshalma : Lakatos József da

ráló, Kassovitz Jenő fűrésztelep, 
Farkas János daráló, Dobos Amb
rus asztalos, Felsö-Bácska nyomda
üzem, Téli Gazdasági iskola, Főszol
gabírói hivatal szivattyú, Mozi, Tas- 
kovics féle daráló üzem, Petrovics 
cukrász, azonkívül 4 röntgen felsze
relés, kvarc és diatermia.

A Dévárt büszkén tekinthet az 
eredményre. A magánlakások vil
lanyárammal való ellátásán kivül
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imc, a gazdasági és ipari élet is je- i segédkezet.
lentős segítséget kapott. 1 A megye fejlődésében jelentős

Hisszük, hogy a jövő évi ered- j szerepet vállalt magára a Dévárt, 
mény megsokszoi osodva, a magunk ■ melynek teljes egészében meg is 
élni akarását és tudását fogja hir- ' felelt.
detni, melyekhez a Dévárt nyújtott —

A Magyar Általános Takarékpénztár 
a folvó évben jelentékeny uiabb tőké

ket helyezett ki, a gazdasági élet 
felfrissítésére.

Az ország pénzintézeteinek sorá
ban előkelő helyet foglal el a Ma
gyar Általános Takarékpénztár R. T. 
Az intézet mindenkor arra töreke
dett, hogy kapcsolatai mind szoro
sabbá fűződjenek a mezőgazdasági 
élettel, ép ezért a Mát az egyedüli 
intézet, mely fiókjai és affilizációi 
révén a legnagyobb vidéki hálózat
tal rendelkezik. Az intézet a régi 
hitelkeretek tágításával valamint je
lentékeny összegű uj hitelek folyó
sításával a mezőgazdaság, ipar és 
kereskedelem jogos hiteligényeinek 
kielégítése terén jelentős fejlődésről 
ad számot.

De jelentős emelkedést ért el az 
intézet betétállománya, mely az 
1935. évben az 1934. évi 48.094.649 
pengőről 53.120.392 pengőre emel
kedett. A folyó 1936. évben a be
tétállomány tijabb jelentékeny emel
kedést mutat.

A Magyar Általános Takarék
pénztárnak a fővárosban tiz, az. or
szág területén pedig huszonegy 
fiókja és 8 affiliált intézete műkö
dik. Kihelyezéseik majdnem kizá
rólag bekebelezésekkel biztosított 
kis és középkölcsönökre oszlik.

Az intézet vidéki fiókjai, igy a 
bajai is, székhelyük és körzetük 
területén a folyó évben is jelenté
keny újabb tőkéket helyeztek ki,

A porított Gerté-rizsnyák 
a gyermek táptáSkozásának kiegészítője.

Az anyák nagy segítségét és gond
ját igyekszik megoldani és az évek 
során át bevált gyakorlat immár 
szinte a köztudatba vitte a rizsnyák 
szerepét a gyermek éleiében. Szinte 
egyedülálló hatása ma már nemcsak, 
hogy orvosilag elismert, de megfe
lelő esetekben szinte nélkülözhetet
len, alkalmazása ma már minden
napi.

A rizsnyák házilag való előállítása 
körülményes. Ép ezen okoknál fogva, 
szinte hézagpótlónak mondható a 
porított rizsnyák, A Gyarmati gyógy
szertár, mely porított Gerté rizs
nyák készítményét immár négy éve, 
hogy forgalomba hozta, vele megol
dotta azt a kérdést, mely sok eset
ben okozott gondot az anyáknak, 
a gyermekek táplálkozása terén.

A porított Gerté rizsnyák immár 
nélkülözhetetlenné válva, a hódítás 
útját járva, ma már nem hiányzik 

ami a gazdasági élet felfrissítése cél
jából igen jelentősnek bizonyult és 
hozzájárult a gazdasági feszültség 
csökkenéséhez.

Az intézet jelentős forgalmát bi
zonyítja az 1935. évi pénztári for
galom, mely 1919 millió pengő, mig 
az összforgalom 6621 millió pengőt 
tett ki.

A Magyar Általános Takarék
pénztár R. T. bajai fiókja minden
kor jelentős szerepet játszott nem
csak a város, de a megye közgaz
dasági életében is. Az átgondolt és 
mérsékelt üzleti politika az intézet 
hírnevét megacélozta. Helyi vonat
kozásában az intézet szoros kap- 

i csolatban az ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági élettel mindenkor 
megfelelt cs hivatása magaslatára 
tudott emelkedni. Az elmúlt évek 
fejlődése pedig azt engedi követ
keztetni, hogy a Mát bajai fiókja 
továbbra is a gazdasági élet helyi 
adottságainak vérkeriegésén tartva 
kezét és azzal lépést tartva, méltó 
szerepet vállal magára a gazdasági 
élet fejlődésében.

Az intézet bajai fiókja, élén Ró
bert Lipót igazgatóval biztosíték 
arra, hogy a fiók — a gazdasági 
élet korlátái között, — mindenkor 
fokozott tevékenységgel fogja ebből 
a maga részét kivenni.

egyetlen olyan házból sem, ahol a 
gyermektáplálkozás helyes módját | 
alkalmazzák. Orvosilag ajánlva és 
annak biztos hatásáról és eredmé
nyességéről meggyőződve ma a 
gyermektáplálkozás egyik elenged
hetetlen kelléke. Elkészítve a gyer
mekek egyik legkedvencebb táplá
léka és attól eltekintve, hogy a gyer
mek szervezetére szinte áldásos 
hatású, olcsósága adja hozzáférhe
tőségét.

A Gyarmati gyógyszertár, mely 
a porított Gertérizsnyák előállítója, 
negyedkilós csomagolásban hozza 
azt forgalomba. Csomagonként 1’20 
pengős árban.

Gyártását a gyógyszertár négy év i 
előtt kezdte el. És az eltelt idő, a 
növekvő kereslet és az elterjedtség 
folytán ma már gyártmányát nélkü
lözhetetlenné téve, egyik legnépsze
rűbb gyermektáplálékát adta a gon
dokkal küzdő anyáknak.

A poritotl Gertérizsnyák ma már 
fogalom és minden gvógyszertárban 
kapható.

>•-
BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARSASAB BAJA
Telefon 77. SaJ*« Ifiktk : P. 550.600

Bolvároil TakaríkptnztAr Rt. Budipast letnylntézete. 
Az Adriai Biztosit* Társulat fSügynOkstge. 

Mav nenet|egviroda fiók.

Fog- 
lalkozik 

a banküzlet 
minden ágával. 

Betéteket a legmaga
sabb kamattal gyümölcsöztél. 

Folyósít kölcsönöket mezőgazdasági 
ingatlanokra, házakra. Kereskedelmi és árú

lombardhitelekkel foglalkozik. Vesz, elad valutákat, devisákat.

BRUSZT-nálI

Hallgassa meg a 
legújabb

ORION. PHILIPS, STANDARD és TELEFUNKEN 
készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. xk/

UÁ^IÓ SEOiCE!

rádiókat 1

t Reich Farkas Fiai-cég
' meghívja

Í
Baja varos közönségét, hogy dec.
SS, 16, 17-én rendezendő

í; kirakatíátványoHágát
feltétlenül megtekinteni

sziveskedjék.

Kávéház.

| Központi Szálloda j
módén szobái központi fűtéssel.

z

Étterem.
Esténként jazz!



1936 december 25. BAJA-BÁCSKA 5

Bajai Magyar Bank
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BAJA.

(Alapítva 1927.)
(Az Angol-Magyar Bank Rt., Budapest, leáayintézete) 

foglalkozik a banküzlet minden ágával.

Hitelügyletek, finanszírozások, valuta és devizaügyletek, 
átutalások. Incasso a legelőnyösebb feltételek mellett.

Elfogad takarék és folyószámlabetéteket a legmagasabb 
kamatoztatás mellett.

Mám Miksa a bajai Posztó és 
Takarógyár vezérigazgatójának ér
dekes és feltűnő nyilatkozata a 
nyolcórás munkaidő és a munka
bérek minimálásának kérdésében.

Teljes elsorvadás fenyegeti a vidéki gyáripart, — 
állapítja meg Mayer Miksa.

Érzékeny vesztességet rótt a szé
pen induló bajai gyáriparra az egy
kori bajai posztógyár üzemének be
szüntetése. Száz és száz család el
vesztette a lába alól a talajt s az 
összeomlás utáni amúgy is katasztó- 
fális időkben a munkaválság még 
aggasztóbb kérdőjel elé állította a 
város inségügyi vezetőit

Azóta a Posztógyár kapui ismét 
megnyíltak és a dunamenti fronton 
uj vezetés mellett egészséges szel
lemben valóságos kis gyárváros lük
tet és virágzik a gépek kenyeret és 
egzisztenciát jelentő muzsikájában,

Ez a bajai kis különvilág mind
össze kél esztendő alatt Bácsmegye 
székhelyének legnépesebb ember
erődjévé, a munka oázisává nőtt és 
ma már parancsoló erővel követeli 
és várhatja is a maga életképessé
gének komoly megbecsülését. Hi
szen hatszáznegyven embernek és 
családnak biztosítja az életet, a le
vegőt, Mayer Miksának a gyár ve
zérigazgatójának zseniális és kez
detben nagyon is merésznek látszó 
vállalkozása,

Nem túlzás azt állítani, hogy a 
mesés perspektívákat nyújtó, rend
kívüli áttekintő erejű vállalkozó szel
lem, a remekül megkonstruált gyár
világ legszilárdabb bázisa, aki a 
gyár éleiében a ma teljesítményei
nek és a jövő munkaterveinek egy
aránt garanciája Úgy ismeri és irá
nyítja nagy lekötöttséggel járó pesti 
gyára mellett a bajai gyár lüktető 
eleven üzemét is, mintha állandóan 
Baján tartózkodna.

De a nagyszerű gépezet valameny- 
nyi felelős tényezője kezdve Bierner 
igazgatótól és a technikusoktól a 
gyárirodát kitünően vezető Kiéin 

Malteóig, legjava értékű alkotó erő, 
s ez a magyarázata, hogy a Bajaj 
Posztógyár az Erzsébet királyné-uti 
Fonodával együtt a vidék legpro- 
duktivabb gyárai közé tartozik.

Érdekes megállapításokra veze
tett, az éppen Baján időző Mayer 
Miksávai lefolytatott beszélgetésünk.

Baján különféle megvilágításban 
szerepelt a gyárnak az árambővitésre, 
azaz a saját árammal való beren
dezkedésre irányuló igyekazete. Is
meretes, hogy a régi gőzgép helyé
be újat nagyobbat állítanak, mely 
mindkét üzemnek elegendő mennyi
ségű villamosáramot szolgáltat. Ed
dig tudniillik, a Posztógyár a város 
legnagyobb bajai áramfogyasztója 
Erre vontkozólag Mayer vezérigaz- 

I gató a következő felvilágosítással 
szolgált :

— Az uj gőzgép, illetve a saját 
áramra berendezkedés egyetlen oka, 
hogy a várostól nyert és a magunk 

; előállította áram között éppen het
ven százalék az árkülönbözet. A 
város Komlóról kapja az áramot; 
ez természetesen óriási költségtöbb
letet jelent, ami, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a gyár az egész esztendő 
folyamán, leszámítva a fonodái rö
vid sztrájkot teljes üzemmel dolgo
zott, nagyon meggondolásra kész
tető körülmény.

— Milyen nagy a teljes üzem 
munkáslétszáma ?

— Jelenleg hatszáznegyven állan
dó munkása van a gyárnak. Az ál
landó fokozott termelés csak ezzel 
a nagy eröfelkészültséggel biztosít
ható és igy a félezernél több ember 
heti díjazása a 8000, sőt 8600 pen
gőt is eléri.

— Mennyiben érinti a gyárat a 

nyersárnál előállott áremelkedés ?
— Ez az áremelkedés, még nem 

jelenti a termelés csökkenését Az j 
utolsó félesztendőben a nyersáru 
ára erősen emelkedett s ez szük
ségszerűen a készáru áremelkedését | 
is kiváltotta, de ez egyelőre a ío- j 
gyasztói áraknál még nem érezhető. ,

— Jelent-e lényegbeli változáso
kat a nyolc órás munkaidő és a 
munkabérek minimálásának beve
zetésére irányuló mozgalom ?

— A jövő esztendő megvalósí
tásra váró tervei között első helyen 
áll a nyolcórás munkaidő beveze
tése és ezzel együtt a munkabérek 
minimálása. A gyár az új munka
rendet nem fogja súlyosabban meg
érezni, mert az egyes osztályokban 
már bevezették a csökkentett mun
kaidőt. De aggodalmat keltenek azok 
a tárgyalások, melyek a munkabé
rek minimálására szorítkoznak. Eb
ben a bizottságban túlsúlyban van
nak a budapesti gyártulajdonosok, 
akiket nem érint közelebbről a vi
dék prosperitása és azt szeretnék, 
ha a vidéki és a pesti munkadijak 
között vagy egyáltalán semmi, vagy 
csak igen kevés külömbség volna. 
Ez azonban maga után vonná a vi
déki gyáripar teljes sorvadását és 
nem egyeztethető össze a mai kor
mányprogrammal sem, mely éppen 
a vidék egészséges produktív gyár
iparát hangsúlyozza.

— És miként volna megvalósít
ható egy áthidaló megoldás ?

— Megoldást itt nem lesz könnyű 
találni, mert a vidéki gyárosoknak 
rendszerint kettősadminisztrációt 
kell fenntartaniok. Legtöbbjének 
Budapesten is van egy központja,

Haskötőt
Melltartót

Fűzőt

Olcsó árak !

illetve eladási szervezete és igen 
nagy fuvartöbblet terheli. A nyers
áruk többnyire Budapestről kerül
nek a vidéki gyárba, viszont az 
itt feldolgozott és ismét Pestre szál
lított készárunak igen nagy a kö
vezetvámja. Ez a körülmény igen 
világosan magyarázza a vidéki gyá
rosok tartózkodó magatartását a 
munkabérmegállapitás kérdésében.

| Különben is a minimális munkabér 
i vidéki viszonylatban teljesen más 

jelentőségű, mint Pesten, ahol tud
valévőén az életegzisztencia bizto- 

! sitása fokozottabb anyagi feltétele
ket kíván.

— Mi történik az esetben, ha 
ezek a szempontok még sem nyer- 

, nek méltánylást. ?
— A helyzet korántsem olyan 

1 megnyugtató, mert ha a veszélyez
tetett vidéki gyárak az üzemképes
séget nem tudják arányba állítani 
a munkabérekkel, ez azt eredmé
nyezi, hogy a vidéki gyárak is Bu
dapest felé gravitálnak - szögezi 
le érdekes mondanivalója végén 
Mayer Miksa vezérigazgató.

Önkéntelen tiltakozással gondo
lunk erre a remélhetően mindig tá
volabbról fenyegető lehetőségre, 
mert mi volna Baján, és vájjon ho
gyan tudnák a szociális feladatokat 
olyan sikeresen megoldani, ha ez a 
hatszáznegyven ember, akik a Posz
tógyár jóvoltából emberi sorsban 
él, ismét visszazuhanna a mun
kanélküliség szülte sivár nyomorú
ságba ?

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

készíttessen
ÉLIÁSNÉ
JAKAB ESZTI 

füzőszalonjában 
(BAJA, URÁNIA PALOTA) 
Selyem fehérnemüék nagy választéka ! 
Alakítás 1 Tisztítás 1
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Bajai Kereskedelmi és Iparbank 
(Érdekközösségben a Magyar Leszámítoló és 

Pénzváltóbankkal.)

Sajat tőke: 600.000 pengő.

Ajándékot
KARÁCSONYRA

vásároljunk
Foglalkozik a bankügylet minden ágazatá
val. Betéteket a legmagasabb kamatozás
sal gyümölcsöztél. Kölcsönök folyósítása, 
átutalások, valuták vétele és eladása. MAJTINSZKY-nái

A Tóth Kálmán szoborral szemben.

fi muit □ 47 év a fokozatos fejlődés 
terén.

A jövő: A további sikerek félévszá
zadai egv világvárosi üzlet fényportáljai 

mögött.
Egy város belső életét, kereske

delmének fejlettségét üzletei hirde
tik. Hirdetik pedig külsőségeikben, 
belső modernségükben és azokban 
a világvárosokban már megszokott 
fényükben, mely oly jóleső a szem
nek, na és nem utolsó sorban an
nak a sokat hirdetett lokálpatriotiz
musnak.

Amikor ezt meg kell, hogy álla
pítsuk, ma a takarékosság világában, 
kétszeres érdemként kell elismerés
sel adóznunk az ilyen irányú törek
vésnek, hogv a város külső képét 
is emelni akarva, a város legforgal
masabb utcáját is egyben városia
sabbá tenni törekszik.

Az ilyen irányú törekvések lég 
szembetűnőbb megnyilvánulása a 
Fischer Pál RT. női és férfi divat
áru és cipöüzlete. Negyvenhét éve 
áll fönn ez az egész környéken jól 
ismert üzlet, amelynek nemcsak 
szép és nagy múltja, hanem amint 
ujjáaiakitásának arányaiból megálla
píthatjuk, jövője is van.

Amikor megemlékezünk erről az 
üzletről, melynek mesteri kézzel 
felépített portálja és kirakatainak 
világvárosiassága szinte mondhatni 
nap-nap mellett egész tömegeket 
vonz fényesen kivilágitotott tükör
ablakai elé és amelynek belső mun
kája is komoly érték, bátran állít
hatjuk, hogy vele a város olyan 
képet nyert, mely világvárosi vo
natkozásban is az első helyet tudja 
a maga számára biztosilani.

A Fischer Pál R. T. múltja nem 
; kíván dicséretet. Aki csak egyszer 

is felkereste a céget árujának ki
váló minősége révén és a készsé
ges, komoly elmélyülés, mely a ki
választás terén itt találkozik, nem 

| tudja többé a kapcsolatot elszaki- 
' tani.

Fejlődését a cégnek egy elv biz-
' tositotta

— Negyvenhét evvel ezelőtt — 
| egy kis helyiségben kezdődött meg 

az a munka, amely azóta eddig fej
lődhetett. Sok minden történt, sok. 
minden változott a közel öt évtized 
alatt, de a szellem ugyanaz maradt 
és az eredmény tisztán ennek kö
szönhető. Néhai Fischer Pál volt 
ennek a munkának megalapozója, s 
az alap az az elv volt, hogy a ke
reskedő mindig a vevő érdekeivel 
kösse össze a saját érdekét. Ez az 
elv sohasem változott, s csak ez az 
elv lehetett öt hosszú évtizednek 
megingathatatlan alapja,

És bent az üzlet modern pultjai 
• mögött szinte észrevétlenül egy szo- 
| ciális érzékre valló intézkedés is meg

húzódik. Dicséretére a főnököknek, 
hogy tervezésében a berendezésnek, 
nem alkalmazta a létrákra való 
felkapaszkodást, alkalmazottaik hely
zetének megjavítására. Ott pedig 
ahol ilyen gondolat is megszivlelésre 
talál, ott az üzleti elv és szociális 
érzék összetalálkozásával, az alkotni 
vágyás olyan ütemét üdvözölhetjük, 
mely mindenképen hivatva van, 
hogy azt a kereskedelmet, mely-e 
város múltjának olyan patinás hír
nevet bizlositott, azt a jövő utján 
ne csak vezesse, de irányítsa is.

Bableves csülökkel 

éjfélulán Vancsik-»
Váradv É’s-k-u* 13 (Telefon 314) 
MA és MINDEN SZOMBAT ESTE 

záróra 4 órakor

Hangulatos ZENE!

Célszerű

Karácsonyi ajándéknak
Zsolnai dísztárgyak 
Josefinen Hütte

csiszol: üvegáruk, lov.bbk min 
dennvruíi üv.-,i és porc.lbin 
áruk a legrégibb haj. i szak 
íi'l.-i b. n kaphatók:
SCHNETZER E R N Ö néi
Alapítva: 1862. é ben.

karácsonyi ajándékok |

FÖLDESTŐL!
Baja, Vörósmarty-utca 1 szám.

Tiszta gyapjú női és férfi pulloverek ® 
Tiszta selyem és gyapjú nyakkendők ÉZj 
Leányka es fin ruhácskák SS)
Férfi kötöttingek, zoknik jVj
Meleg pongyolák, fehérnemüek RK
Divattáskák, Hamerli bőrkeztyük. üj

Választékot kérésre készséggel házhoz küldünk.

i §| Bajai Önsegélyző Hitelszövetkezet 5J
| mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
$ A „FUTURA” FŐBIZOMANYOSSAGA
® Baja, Árpád-utca 12.
$ Telefon 277. $

BANK ÉS ÁRU-OSZTÁLY.

Elfogad betéteket kedvező kamatozás mellett 
betétkönyvre és folyószámlára. Ked

vező kamatozású — heti — 
betétrendszer. Folyósít 

kölcsönöket.
Termények vétele és eladása a legkedvezőbb 
árak melleit Albizományosi hálózat Bács- és 
dél-Pestmegye minden jelentősebb állomásán.

Üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árak00

Farkas Mihály üvegkereskedőnél.
Aipacca evőeszköz. Modem képkeretezés.
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HÍREK
Karácsony , . .

A Szeielel hatalmúnak diadala,a 
megváltás, az emberié lelt [ge cso
dálatos misztériuma útnak indult a 
betlehemi éjjelen. A Názáreti Mária 
szelíd mosolyában találkozott az Ég ' 
és a kaid, az ötök Minden és az 
ötök küzdés. Évezredek könyörgő 
Várakozásából, hitből és reményből ! 
megszületett a Megváltó az Élet 
vállsága. A Szeletet ragyogása me- ' 
legiti az isteni jászol szegényes szál | 
máját, a Szét etet csillagának lángja 1 
borítja fényözönbe az emberi kila ' 
szilollság legnyomorubb hajlékát. • 
És a kétezeréves Szeretet mindig 
megujhodó szent drámája titokzatos 
varázsetőuel leolvaszlja a jégkétgel 
az ember szivéről, hogy testvéri ér 
zésének legnemesebb megnyilvánu
lásáual adni, ajándékozni tudjon a 
Szeretet nevében. És istenvárás és 
emberiesség és jóság egyetlen szóban 
muzsikál: Karácsony,

— Előfizetőinknek, olvasóink
nak és hirdetőinknek kellemes 
karácsonyi ünnepeket kiván a 
Baja-Bácska szerkesztősége éj 
kiadóhivatala.

Lapunk a karácsonyi ünnepek 
után 28-án — hétfőn a rendes 
időben jelenik meg.

— Eljegyzés. Dr. Vándor Gyula, 
a Bajai Önsegélyző Hitelszövetke
zet, mint az OKH tagja, a Fu'ura 
r. t. főbizományosának tisztviselője, 
eljegyezte Kapusta Ágoston a Bacs 
Bodrog vármegyei gazdasági egye
sület titkárának és neje Pollák Má 
riának leányát, Kornéliát.

URÁNJA
1936. évi december hó 35-én, karácsony elsőnapján

A vidéki orvos
5 gyermek egyszerre. A kanadai ölösikrek bühájós regénye 12 f

Kiegészítés:

Micky a polómeccsen — Híradó
December hó 26-án, 27-én, 28-án és 29-én.

Évforduló
A legszebb, lehalásosabb, legizgalmasabb film.

Kiegészítés:

Ballada az erdőről
Gyönyörű színes, zenés vígjáték.

— A jótékonycélu Leányegylet 
műsoros teadélutánja. Karácsony 
másodnapján délután fél 6 órai ke. - 
dettel a Bsjsi Jotékonycé u Leány 
egylet a szegények téli felruházására 
műsoros leadelutánl rendez a Nem 
zetiben. A jótékonysági programnak 
tartalmas műsora van, melyben a 
Leányegylel legjohb műkedvelői 
vesznek részt. Az élénk éideklődés 
már előre is biztosítja a sikert.

— Hétfőn reggel kezdik meg 
a községek költségvetéseinek 
helyszíni tárgyalását. Vásár,ap 
érkezik Bajára »>z a miniszl> i közi 
bizottság, mely a községek jövő évi 
költségvetéseit, helyszíni lárgydás 
során fogia felülvizsgálni. A tárgya
lások hétfőn reggel kezdődnek és 
mint értesültünk a bizottság csak 
január első felében fogja befejezni 
munkáját

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások,

a máj és az epeutak bántalmai, gyo
mor és bálhurut, aranyeres bajok 
és a végbei megbetegedései esetén 
a természetes ,.Ferenc JóZSfif" ke- 
serüviz gyorsan és biztosan meg 
szünteti a hrsiszervek pangását. Sok 
évi kórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József viz haszná
lata a bélmüködést kitünően sza
bályozza és erélyes elvonó hatása 
következtében soványitó kúrákra is 
igen alkalmas.

— Pénzügyi kinevezések. A 
A kormányzó a pénzügyminiszter 
elö'erjesztésére dr. Ranr-dy György 
p. ü. miniszteii tanácsost, bajai föl
diákét, a személyzeti osztály veze
tőjét, osztályfőnökké nevezte ki, 
mig vitéz S/abo Gabo. bajai pénz
ügyi .számellenőrnek, a száiövizsgá 
lói címet es jellegei adományozta.

— Ax utolsó pillanatban jutott 
eszébe Kovács urnák, hogy ka
rácsonyra meglepi* a f. leseget. Ér 
tékes, maradandó ajándékot akart 
venni, választása ti hit nem lehlet, 
más, mini egy Philips rádió, amely 
lyel tényleg a legnagyobb - öiöue 
szerezte nemcsak feleségének, ha
nem egesz csaladjának.

— Leesett a szaimáskocsiról és 
fejtetőre zuhant. J .-szélöv s ky lst 
van sükosdl laaos szalmav.il meg
rakott kocsiiaval a kiscsavolyi vám 
fele igy k- /e(<; a kocsi felfordult és 
Jeszelovszky fejtetőre zuhanva esz 
méletél vesztette. Kihívták a - mén 
töket, de közben maga hoz lét t s igy 
nem kelleti a kórházba szállítani.

— Izületi csuznái és ischiásnál, 
neuralgikus es arihi iltku.s fajd-dm -k- 
nal egy pohár természetes 
..Ferenc József k-MtíLi , r* gge 
|ei h-rr I öleléskor igen
kö-nyü. ágy s/.ekleletrl jn emész
tés fokO/olt anyagcseréi es kelle
ni s kö/érzHel hi/tosii.

Kiváló minőségű
állandóan 

kapható

LAKNER VIDOR
v. méhészeti felügy' lőnél
Hentes- utca 3. szám.

— Üzletek zárórája a karácso* 
nyi ünneplőiben. Karácsony első 
napján december 25 én az üzletek 
és kereskedések teljes munkaszüne- 
let tartan <k. Karácsony másnapján 
és Ulév napján a vasárnapi záróra 
van érvényben.

— Műkedvelő előadás Garán. 
A garai bunyevác műkedvelő ifjú
ság d- oember 26 án s/inielőadást 
rendez a Locher fele vendéglőben.

Laptulajdonos:
Or. K N ÉZ V LEHEL

A Tungsram DUPLASPIRÁL- 

lámpa olyan gazdaságossá leszi 
áramfogyasztását, hogy használata 
folyamán bőven megtérül a lámpa 
ára.

JÓL J Á k

Í "i G n Á M
DUPuASPIRÁLLÁMPÁVAL

szalmav.il


rí A JA-BÁCSKA 1936. december 23.

nagy választéka!

bútoráruház

j Fűző.^X

| MELLTARTÓ 
í Czeizler Jenöné
$ füzAkésziló mestei
H szalon iában

M BAJA. KÁDÁR UTCA 10.SZ.

Karácsonyra
legpiímább minőségű 
nemet gyártmányú 

PHVENIX varrógép 
(HÍMZŐ. GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
Szil 
tölgy 
Siurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-. szil- ás lágyta q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda : Hajnatd u. 13 Fatelep: Szentjánosi-ul 7.
Tek'fosi : 42 (Suijovica patt) T» U»íun : 195.

i, Rum és Likőr kivonatok a Ab
legnagyobb választékban KapiIoSüK 

APOLLÓ ILLATSZERTAR cégi. Sebestyén Jolán 
| Illatszerek és piperecikkek

Karácsonyra és újévre
® ’ejolcsóbban készítheti el film es íikör szükséglétét

* Finomított szeszből
™ mely kapható literes és felliteres palac- 

kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 
szeszgyárában.

POLLAKÚRI SZ OBÁK ■ W ■>

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK?

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZINT.
teb és tejterméket

DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehet jói 
vásárolni, — B A J A, 
Mátyás királyiér 10.

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok I

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég 
üzlethelyisége 

átköltözés miatt 
a to n n a le ak i a d ó!

5} Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a h 
j DOROGI^KOKSZ| 
» Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I m 

I Dorogi tojásszén |
| Dorogi diószén
| Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

| Grünhut és Társa

szolgálatot tart
(Ál R óráid ‘ Mai O UrCUg CT

vasárnap d. u. nyitva 
Get. MIM dec. 2* t|.

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

Hangszer-
..........- SZAKÜZLETI 

készít ii t d y 
javít’ ’
hangol FERENC
hangszerkészítő mester 
BAJA. KOSSUTH LAJOS U. 2. 
(Drescher-ház )

Szobafütéshez:
Pécsi koksz

i Pécsi tojásszén 
í Pécsi dióbrikett
i Legmagasabb hőértékü magyar szén és széntermékek. 

---------------= Kérje mindenütt. . —

Képviselet Schön és Bajai
BAJA. Haynald-Utca 13. — Telefon 26.


