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A városi közgyűlés 
folytatása.

1934 ben szabályozták a vá
rosi alkalmazottak szolgálati 
beosztását ; a belügyminiszter 
a tervezetet módosította.

Vámos József szolgálati ide
jének letelte után megszűnik a 
köz.gyámi állás.

Ezen ügykört a jövőben egy 
másodosztályú fogalmazó fogja 
ellátni.

Négy uj gyakornok.
Az ifjúság elhelyezése ér

dekében négy uj gyakornoki 
állást rendszeresít a város ; 
egyet a fogalmazói, egyet a 
számszéki és kettőt az adóhi
vatali szakban 100 és 80 pen
gős havi fizetésekkel. Az ál
lások számfelettiek lesznek, de 
elsőbbségi jogot biztosítanak 
kedvező minősítés esetén a 
megürülő rendszeresített álla
sokra.

Betöltésre vár egy sereg ál
lás, azonban a jelenlegi tiszt
viselők nyugalomba vonulása 
után.

A közgyűlés felhatalmazta a

A csátaljai NÉP szervezet 
jótékonysága.

A csátaljai NÉP szervezetének 
választmánya Sziljei János elnök 
tele alatt a női csoporttal 1935. 
december 28 án együttes választ 
mányi ülést tartott.

Winter György pórllitkár jelen
tette, hogy gróf TeDki János orsz. 
képviselő állal a kerület szegényei 
részére küldőt! ötszáz pengőből 
halvan pengőt kapott a csátaljai 
szervezet.

A választmányi tagok s a női 
csoport tagjai az. ülésen gyűjtést

A csőszkérdés a városi mezőgaz
dasági bizottság előtt.

Megírta a Baja-Bácska, hogy a 
városi mez.őg izdasági bizottság va 
sárnap délelőtt 9 órakor tartotta 
meg évi utolsó ülését.

A tárgysorozat közölt szerepelt a 

i polgármestert, hogy ez álláso
kat saját hatáskörében betölt
hesse.

Altisztek szakvizsgája.
Az altisztek jövőbeni ma

gasabb fizetési osztályba át
minősítése szakvizsgától függ.

A közgyűlés megbízta a 
polgármestert, hogy a baja — 

i keceli vasút megépítése, a 
' vármegye kikerekitése, a ren

dőrségi terhek csökkentése, 
az államsegélyek rendszeresí
tése és a környékbeli fogyasz
tási adókörzetek rendezése 
tárgyában illetékes helyekre 
feliratot intézzen.

A közpénzek elhelyezésénél 
maradtak a régi százalékkulcs 
szeiinti elhelyezések ; mind
össze azon változás történt, 
hogy a Magyar Általános Hi
telbank és a Magyar Általános 
Takarék gyámpénztári pénzt 
elhelyezésre nem kapnak, mert 
nem tudták biztosítani ugyan
azt a kamatlábat, melyet a 

j többi bankok felajánlottak.

| indítottak maguk közölt, mely 42 
pengőt eredményezett.

A választmány a segélyek szét
osztása tárgyában úgy intézkedett, 
hogy tizenhét teljesen szegény csa
lád között oszt szél családonként 
hit pengőt.

A kijelölt családok közölt a se
gélyeket a női csoport tagjai ősz 
toltak szél.

A választmány kőszünetet szava
zott gróf Teleki János orsz. képvi
selőnek a jólelkü adományért

| csőszkérd s is
Dr Reisi-r Antal gazdasági ta

nácsnok felvilágosította a bizottsá
got, hogy ez a kérdés már többször 
szőnyegre kerüli, de keresztülvihető

J nem volt. Annak idején annyi ked i 
| vezmenyt kaptak a csőszök, hogy 
I forgópisztolyt hordhatnak. Ennél 
• jobb megoldást nem lehetett ke 
, resztülvinni s ma sincs rá nagyobb 
I kilátás.

Sámán Jakab bejelentette, hogy 
I a csőszkérdésnek az volt a legké- 
i nyesebb pontja, hogy a csőszöket 
i évről-évre az. érdekeltség válasz- 
I totla ; a csőszök ezért nem is mer

tek senkivel szemben erélyesen el- 
j járni, nehogy a szavazáskor ellenük 

szavazzanak.
Bajaszentislván indítványára most 

: uj rendszert honosított rneg A cső
szöket ezután három évre válaszl- 

I iák. A választást egy tíz tagú hi 
, zottság intézi, nem az egész érde- 
| kéltség.

Bajaszentist várion 8 csősz van ;
1 ezek maguk közül választanak egy 
j parancsnokot, aki rendes szolgálati 

könyvei köteles vezetni s a szolgá-
i lat teijesitését ellenőrizni.

Az uj rendiól a határ jobb vé
delmét várja Bajaszentistván ; ez a 
rendszer ajánlható a város többi 
határrészére is.

Szilveszter éjszakáján szivenszurta 
vadházastársát Matheisz AnUI 

bajai napszámos.
A rendőrség 6 órai bravúros nyomozás után elfogta 

a gyilkost.
Az. utóbbi időbtn egymást érik 

a botlányos verekedések. Az elmúlt 
héten minden nap felzavarta vala 

i mi különös szenzáció a város nyu- 
; gödi éleiét.

A gyilkosság.
Szilveszter éjtszakáján futótűzként 

terjedt el a hír, hogy a Szent Lász 
ló-utcában lakó Grünfelder Antal- 
né, sz. Levang Erzsébetet vadhá 
zasláisa Malheisz Antal két késszu- 
rással megölte. A kihívótI mentők 

; és a rendőri bizottság már csak a 
beállóit halált konstatálhatta,

A gyilkosság előzményei.
Malheisz Antal évek óta élt együtt 

Grünfelder Anlalné sz. Levang Er
zsébettel. Kél hónappal ezelőtt uz 
asszony családi veszekedések miatt 
elhagyta vadházasláisát, aki emiatt 
többször felkereste az asszonyt, 
hogy rábír ja a visszatérésre. Sz il
veszter estéjén Malheisz újból fel

szélessége 
szükek a 
alig tud-

A dűlő utak rosszasága.
Nádas József bizottsági tag szóvá 

: teszi, hogy a dülőulak igen el van- 
! nak gazosodva; használhatatlanok s 
, ige” nagy részüket el is szántot

ták.
A dülőulak normális 

három öl; ehelyett olyan 
1 dülőulak, hogy a kocsik 
: nak egymásnak kitérni.

Javasolja, hogy a bizottság iijon 
j ál a város polgármesteréhez a dülő- 

ulak rendbehozatala végett.
Dr. Reiser Antal városi tanács

nok közli a bizottsággal, hogy a 
dülőulak rosszaságát jól ismerik; 
különösen sok a baj a teljesen rossz 
térképezés miatt, úgy hogy sok he
lyen az utak kijelölése teljesen le
hetetlen. Az átiiás mellőzését kéri 

i azonban, mert épen most lesz ak
tuális a város és határának felmé
rése, kataszteri térképezése; amikor 
is minden dülóulat is stabil módon 
jelölnek meg s az utak is jókarban 
tarthatók lesznek.

A bizottság a bejelentést tudo
másul vette.

I kereste vadházastáisát, annak Szent 
László utcai lakásán és kérlelni 
kezdte, hogy térjen vissza, mert 
nem tud nélküle élni. Az asszony 
Azonban hajthatatlan volt. Malheisz 
később ismét visszatért a házba és 
az udvaron lesbe állt. Grünfelder né 
valaimért kijött az udvarra; Mát- 
heisz rárohant ieteperte a földre, 
majd elővette zsebéből a már előre 
kinyitott zsebkését és az asszonyt 
szivenszurta. Majd még egy szúrást 
ejtett vadházastársán. bestiális
kegyetlenséggel végrehajtott gyilkos
ság után Malheisz az asszony ru
hájába törölte kését majd elmene
kült.

Keresik a gyilkost.

A rendőrség azonnal munkába 
áill és megindult a hajsza a gyilkos 
után Közel 6 órai alapos munka 
után a kisc'ávolyi Szaueiwein-féle 

I vendéglőben fogták el Matheiszot.
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Kalapot nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikíilt, női selyem 

trico és svájci fehérneműt, rövidárut

R E í NHTrD T D I V A T C S A R N OKBAN
BAJA, telefon 188. vásároljon, mert szépet, jót. olcsón árusit.

Inget

A gyilkos vall a rendőrség 
előtt.

T.illiáu József rendűi főfelügyelő 
azonu.il megkezdte Matheisz kihall
gatását.

Malheisz töredelmesen bevallotta 
a gyilkosságot. Előadta, hogy az 
asszonyt számtalanszor kérte, hogy 
térjen vissza hozzá, de az nem 
akart ; annyira szerelte vadházas 
társát, hogy nem tudott volna élni ! 
nélküle.

Letartóztatás.

Tallián József r. főfelügyelő ki
hallgatás után nyomban letartóztatta 
Matheisz Antalt és a reggeli má
sodszori kihallgatás után átkisérték 
a királyi ügyészségre, ahol rövidesen 
kitűzik a főtárgyalást.

A boncolás.
Grünfelder Antalnál sz. Levaug 

Erzsébetet a gyilkosság után be- j 
szállították a közkórházban levő 
hullaházba, ahol ma reggel dr. Ha ' 
ranghy László egyetemi m. tanár, ' 
kórházi főorvos felboncolta. A bon- | 
colás során megállapították, hogy j 
az egyik késszurás szivén találta az. ' 
asszonyt ; a szúrás halálos volt. A I 
másik szúrás a jobboldalon érte i 
Grünfeldernét.

A mai boncolástól függ, hogy a 
temetési engedélyt mikor adják ki.

Fegyházra itéEték a 
kalocsai kommunista 

vezért.
Két hónappal ezelőtt nagyszabású | 

kommunista szervezkedést lepleztek 1 
le Kalocsán. A szervezkedést Ró
zsa Richard budapesti miiszaki tiszt
viselő és Ruszinkó Mihály földmun
kás irányította. Az ügyészség a 
vezetők ellen államlelforgalás vét
sége címén emelt vádat. A buda
pesti büntetőtörvényszék Szeműk 
tanácsa foglalkozott az üggyel és a 
bizonyítás alapján Rózsát két évi 
és hathónapi fegyházra ítélte, há 
rom vádlottat négy-négy hónapi vé 
gül két vádlottat két-két hónapi 
fogházzal sújtotta.

Olasz—Abesszin viszály.
Olaszország még a tavaszi esőzé- 

sek előtt nagyszabású hadművele
tekre készül, Harrart igyekszik el 
foglalni, hogy a vasútvonalat meg 
szerezhesse.

Az abesszinek két lelőtt olasz 
repülőnek a fejét levágták és diadal 
menetben hordozták körül a csapa
tok között.

Olaszország tiltakozott a hadi- | 
foglyok ilyetén elbánása ellen.

Goethe uj magyar Faustja 
vitéz Kődsághy Béla fordításában.

/X kritikának mindig egyéni’ arca 
van s ha támad is visszhangja, nem 
feltétlenül bizonyos, hogy az igaz
ság szemén át néz.

Vitéz Hódsághy Béla Faust fór 
ditásánál könnyű is meg nehéz is a 
kritika dolga Könnyű, mert hiszen 
a fordító irói múltja már magában 
is garancia, hogy az uj Hódsághy 
munka sem marad mögötte a töb
binek ; nehéz, mert ha a Faustot 
uj köntösben látjuk, hamarjában 
nem is olyan egyszer elbírálni, váj
jon amikor ennek adjuk az elsősé
get, igazán az eredeti a Göthe Faust 
áll c előttünk. Vitéz Hódsághy Béla 
nem kis feladatja vállalkozott a 
Faust magyarra ültetésénél és vál
lalkozását mégis biztosan, köny- 
nyedén oldotta meg.

Lehelne beszélni sokat a inti ér
tékéről is, de legbeszédesebben 
szói erről maga a remek irodalmi 
mü. A sokszor sajátosan a szavak 
mögé vonuló iró élénk szinfeslésé- 
vel, drámai jellemző erejével oly 
közel hozza hozzánk a munkál,

Sok meglepetést hoz az idei magyar bál.
Ányos Laci a legújabb nótáit énekli.

A bál az eddigi magyar esteknél 
is nagyobb sikerűnek Ígérkezik. A 
megye intelligenciája is kiveszi be
lőle a részét, mint a jelentkezések
ből már megállapítható. A várme
gye és Baja közéletének, uritársa- 
dalmának tagjai töltik be a 450 
védnök illusztris helyét, 200 főnyi 
táncos ifjúság, 80 házikisasszony 
teszi üdévé és bájossá a bál han 
gulalát Ányos Laci, az ország 

Az idei tél szövetszenzációja 

az „Elertex**  és 
„Elersupertex" 

kiváló öltöny, sport és kosztümszövet 
nem gyúródik, nem fényesedik, 

elegáns, olcsó
tartós, és jó.

Szavatoltan tengerentúli gyapjúból készülnek, 
Baja és környékének kizárólag Reich Farkas Fiaí-nál.

hogy az a meggyőződésünk : az 
eredeti, a német Faust sem tudná 
különben. Az iró sokszinben bon
takozó fantáziájával mindig ébren 
tartott érdeklődést a gördülékeny 
nyelvezeten változatosan és kénye
dén pergő történést, ütemes lendü
lettel tudja felfokozni. A tehetséges 
műfordító érdeme, hogy a mai em
ber utjától alapiában véve, bár mé
gis idegenül távoli mesével leköti 
olvasója figyelmét. A modern iró 
Hódsághy felfogása jótékonyan ural
kodik a különben csupa ritmus, 
csupa aprólékos gonddal készült, 
müánszaiban is mindenkor nemesen 
művészi alkotáson.

Goethe uj magyar nyelvű Faustja 
előtt az irodalmi körök már meg
hajtották az elismerés, az értékelés 
zászlaját. A baiai könyvpiacon meg
jelentetett műfordítás komoly értéke 
lesz a magyar könyvtáraknak és 
fordítója méltán megérdemli, hogy 
a bajai és bácskai közönség is ér
deme szerint birálja.

aranykoszorus dalköltője a legszebb 
dalait énekli a kibővített Dankó- 
cigánybanda élén — köztük azon 
dalát is, amely legutóbb dec 31-én 
nyerte meg egy dalpályázaton az 
első dijat, Kiss György, a kiváló 
előadó Ányos Laci legszebb dalait 
interpretálja. A budapesti hangerő- 
sitö vállalat mind Ányos Laci, mind 
— az egész est folyamára — a ci 
gánybanda hangjára szereli fel hang 

erősítőjét s igy az összes helyisége
ket betöltik a kedves magyar dal
lamok, mik csak a magy iság száz
szinti nótafáján születtek. Az 
egész. Központi belseje igy dalban, 
szivünk szerinti magyar dalban fog 
ringani a művészien végrehajtott 
hangrászerellség folytan. A rende
zőség persze még más nagyszerű 
meglepetésekről is gondoskodott.

Jegyek, asztalfoglalás a Közpon
tiban és a bálirodában Zichy Bódog- 
tér 6., telefon 97 , délelőtt 10 tői 
1 ig és délután 4-től 7 ig.

Január 9-én Hochn Alfréd 
zongorázik a Liszt-Körben.
Elsőrangú Bach-, Beethoven-, 

Schumann és Chopin-játékost fog a 
bajai közönség Hochn Alfrédben a 
Liszt-Kör január 9-i hangversenyén 
megismerni, aki nagy művészetével 
és ragyogó virtuozitásával már a 
legnagyobb európai városok kényes 
ízlésű hallgatóságát hódította meg.

Miután a közönség szeret valamit 
művészéről tudni, elmondjuk, hogy 
Hochn Alfréd 1887 ben született, 
Frankfurtban és Kölnben tanult, 
1910-ben elnyerte a Rubünstein 
dijat és meiningeni udvari kamara- 
mézsikus lelt.

A január 9 i est még a Liszt Kör 
mindig nívós hangversenyei sorában 
is kimagasló helyet foglal el. Gyö
nyörű műsorát már holnapi szá
munkban közöljük.

Lezuhant az angol légi 
forgalom egyik utasszállitó 

gépe.
A Brindizi és Alexannria között 

közlekedő angol légiforgalmi rendes 
utas szállító repülőgép 9 utassal 
Alexandria előtt a vízbe esett: sze
mélyzete és kilenc utasa vizbefult.

A mentésre siető cirkálók már 
csak a repülőgép roncsait találták 
meg.

Bélrenyheség és kinzó 

főfájások, 
a máj és az epeutak bántalmai, 
gyomor- és bélhurut, aranyeres ba
jok és a végbél megbetegedései 
esetén a természetes „Ferenc Józief" 
keserüviz gyorsan és biztosan meg
szünteti a hasi szervek pangását. 
Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József víz haszná
lata a bélmüködést kitünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása 
következtében soványitó kúrákra is 
igen alkalmas.

azonu.il
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Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát karácsonyi ajándéknak. _

....SZIKLAI MÁÍTOi
órás és ékszerésznél. 

Erzsébet kiráiyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Pritna sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Őrá vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nSI karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

Hasbaszúrta barátját kártyázás 
közben Berki László gépkocsi

szerelő.
Mig a Szilveszter éjszakai gyil 

kosságban folytatta a rendőrség a 
nyomozást, újabb gyilkossági kisér 
leihez hívták ki a mén tőket.

A Szőlő u 4 szám alatt Nuszpl 
István kőfaragó segéd régi barátjá
val Berki László gépkocsiszerelővel 
kártyázott. Elsején reggel 4 órakor 
valami miatt összeszólalkoztak, 
majd rövidesen ütlegelni kezdték 
egymást.

Berki László a verekedés köz 
ben zsebkésével hasbaszurta Nuszpl 
Istvánt, akit a szúrás hasán ért, 
úgyhogy eszméletlenül esett össze. 
A kihívott mentők eszméletlen álla
potban szállították a városi közkór
házba, ahol azonnal ápolás alá vet
ték.

Munkatársunk ma reggel érdek
lődött a verekedés áldozatának ál-

URÁNIA
1935. dec. 31-én,
1936. jan. 1-én,
1936. jan. 2-án.
Budapestet 'is megelőzve 
Magyarországon először.

Csókra 
születtem
(Húzd rá cigány)

EGGERT MÁRTA 
legvidámabb ragyogó újdon

sága 10 felvonásban.

LEHÁR FERENC 
gyönyörű zenéjével.

Kísérő filmje : 
STAN és PÁN 
kitűnő vigjátéka

A két skót
10 felvonásban.

: lapota felöl a kórházban, ahol azt 
a felvilágosítást kapta, hogy ma 
reggel fogják operálni.

Nuszpl István állapota súlyos, de 
felépüléséhez van remény. A rend 
őrség Berki Lászlót letartóztatta és 
álkisérte a kir. ügyészségre, ahol 
addig lesz letartóztatásban, inig 
ügyében kitűzik a tárgyalást.

Reggelig tartó vidám 
mulatozás és jókedv 
jegyében zajlott le 

a Szilveszter.
A zsúfolásig megtelt kávé
házakban és vendéglőkben 

még reggel hét órakor is 
szólt a zene.

Az idei Szilveszter az utóbbi évek 
legvidámabb Szilvesztere volt. Az 
esti órákban valóságos népvándor
lás kezdődött, mindenki sietett, hogy 
helyet biztosítson valamelyik műso
ros, vagy tombola estre.

A Nemzeti Kaszinóban a város 
i úri társadalma tartotta meg hagyó- 
| mányos Szilvcszterestjét. Ragyogtak 

az estélyi ruhák és a dzsesz hang
jai mellett vidáman folyt a tánc 
egészen reggelig.

A Nemzeti Szállóban a BSE és 
a Kereskedő Ifjak Egyesülete műso
ros tombolaeslet tartott. t\ műsor 
legkiemelkedőbb száma egy egyfel- 
vonásos Hacsek és Sajó darab volt, 
amelyben a műkedvelők legjobbjai 
szerepeltek. A műsor igen rövid 
volt, mert utána még tombola kö
vetkezett.

A Központiban a Pécsi Nemzeti 
Színház tagjainak közreműködésé
vel ugyancsak jól sikerült kabaré 
volt és tánc reggelig.

I Jellemző a hangulatra, hogy az 
i éjféli órákban úgy a Nemzeti, mint 

a Központi szállókban már üres 
| asztalt néni lehetett kapni.

Az Ipartestületben szintén mű
soros est volt. Két egy felvonásos 
bohózat és a jól ismert Kurta — 
Rábl duó képezték a műsort. A 
szereplők megérdemelt sikert arattak. 
Az előadás után tánc volt reggelig

A Legényegylet székházában 
Tombola volt és utána olt is ra
gyogó jókedv uralkodott egészen a 
reggeli órákig.

HÍREK.
Január 4-én Bácskai magyar bál,

Anyós Laci közreműködésével. .
Január 5 én délután fél 4 órakor ■ 

az alsóvárosi „Kapisztrán Szív- 1 
gárda" műsoros előadása az 
fparlesiiilptben.

Január 6 án este 8 órakor a Csá
szár és komédiás előadása a 
K özpontiban.

Január 11-én a Bajai Evezős Egye
sület zártkörű jelmezes és ál
arcos bálja a Nemzetiben.

Január 11-én Fodrász-bál a Köz
pontiban.

— Izr. istentisztelet. Pénlehen 
délután az istentisztelet 4 órakor 
kezdődik.

— Február 27-én lesz a cigány
bál. A helybeli cigánytársadalom 
február 27 én rendezi meg szokásos 
báliál a Központiban. A hagyomá
nyos sikerű bál iránt előre is nagy 

. érdeklődés nyilvánul meg a tánco- 
I lók között.
i — Cairóban még tartanak a 

diák tüntetések. Az egyiptomi if
júság folytatja küzdelmet egyiplom 
függetlenségéért. A gizehi egyetemi 
hallgatók Cairóba menetelnek. A 
rendőrség nagy előkészületeket felt a 
forrongás elfojtására.

— Ha fáj a feje és szédül, ha 
tellséget, bélizgalmaf, gyomorégést, 
vér indulást, szorongást vagy szívdo
bogást érez, igyék minél előbb va
lóéi ,,Ferenc József" keserüvizet, 
mert ez a gyomor és a belek mű
ködését előmozdítja, az epekiválasz- 
tást fokozza, az anyagcser ét rnegé 
.énkiti és a vérkeringést felfrissíti.

— Gyilkosság Pécs községben. 
December 27 én Decs községben 
Illés András decsi lakos Decsák 
István Decs szállási lakost szóvál
tásból kifolyólag késsel megszurta, 
úgyhogy a helyszínen sérülésébe 
belehalt. Csendőrség a tettest el
fogta és a szekszárdi kir. ügyész
ségnek átadta.

— A londoni ezüstkrach hatása 
Budapesten. A budapesti ezüst
piac is hatalmasan megérezte a 
londoni ezüstkrachot. hozzájár ült a 
budapesti áréseshez az is hogy a 
szakma előzetesen már biztosította 
szükségletét és igy vásárló nem volt 
a piacon. Ennek következtében az 
ezüst ára 116 pengőről egészen 102 
pengőig esett vissza, majd az utol
só napokban 110 — 112 pengőre ja
vult fel. Az ezüst áresése elrontotta 
a karácsonyi delailforgalmal is.

MOZI.
Csókra születtem

Szilágyi György soha jobb újévi 
ajándékkal nem kedveskedett a ha 
jai közönségnek, mint most, amikor 
lehozatta B-jaia először, Budapes
tet is megelőzve, Eggerlh Mária 
ragyogó újdonságát a „Csókra szü
lettem" c. lizfel vonásos operettet. 
A ragyogó magyaros levegőjű fil
met a „Két skót" kisérőíilm égé 
szili ki. Ma csütörtökön 2 előadás
ban még megtekinthető a film.

I .aptuiajdonos :
i)r. ?' N ÉZV IUIU.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

A lakás vizsgálat díjtalan.

CORSO
acr= -tc

Január 6-án
Vasárnap

Január 7-én
Hétfőn

A legnagyobb magyarul 
beszélő dzsungel film

Malakai
pokol
A nialáji dzsungel izgat 
más megrendít Ő drámája

Azonkívül :

A vadon 
szava
a lég agvol b filmszen
záció 10 felvonásban

Főszerepben:

Clark Gabié, Lorette Jimy.
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ABBÓL AZ ALKALOMBÓL.
hogy cégünk í

60 éves
jubileumához érkezett i

NAGY ‘

Karácsonyit 
vásárt 

rendezünk.

Kési női ruhák, kabátok, női 
kalapok, fehérnemiiek es gyer
mek ruhák gaidag Választék
ban.

LÖVEHSTEIN FRIGYES
ÍVá. osháza.)

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

h száraz

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

dec. 30-tol jan. 6-ig
Dr.GEIRINGER JÁNOS

WÉE'ER DÉNES
gyógyszertára

VÉRTES iszvénytársaság BAJAI FIÓKJAI
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

2 éves
vágású

Saját termelésű tűzifa: |
akác hasábfát k
kőris „ [(
tölgy .. «
szil .. [(
szurkos nyár hasábfát «
fűz hasabfát 7
kemény gömbfái j
lágy .. R
apiitoit akácfát >
aprított tölgy és szilfát í

a legolcsóbb napi árban házhoz >
szállítunk. j>

Eladás nagyban ®s kicsinyben. í
Wiesd Sándor és Fia

fatermelök és tűzifanagykereskedők o
Telefon : BfliA Telefon : V
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42. f

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
BOROS!

csináltassa
Máté Lajos

férfi szabónál 
(S^sovésapart).

HIRDETÉSEKET FELVESZ
a NWMDAVÁiLALAT.

sajso.^ koksz, tojás szén, 
dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 3Wet.
VÁNSSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

3

MEGNYITOTTUK |
k újonnan berendezett *
’! fűszer- és csemege üzletünket |
? met^eháxával szemben). JJ
I Felvágottak, sajt, vaj, sajátpörkölésü friss kávé, [|í
V cukorkák, tetményáruk és mindennemű háztartási y

cikkek, M
I Magunkat a nagyérdemű közönség szives pártfo- V 
J gásaba ajánlva maradunk mély tisztelettel B
■ Cseh és Tölgyesi í
ü fíis/prkereskedÓk 111
8«-==£«E~ZZ==S3»«Cé=SS~»«E2=T4K=~í4K=X4E=r t

Nyomatott Bakanek és Goldb rger könwnvomdái4han Baja.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojáibrikettet,

hokszbrikettet, tatai tzalonszenot, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető LafcV béraUtÓSnál. 

Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek *.  Gokiberger
könyvnyomdái a

Bálja, ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


