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A város és hatá
rának uj katasz
teri felmérése.
Baja város újkori történelmének
fontos fázisához jutott. A háboiu
előtti visszafejlődés korszakát, a há
ború után egyre jobban erősbbödő
fejlődési lendület váltotta fel. Azok
a geográfiái adottságok, melyek a
vasúti hídnak közüli lóddá való át
alakításé val ható erejükben meg
hatványozódtak, most már kívána
tossá teszik, hogy a további fejlő
dés céltudatos irányítás tárgya le
gyen.
Az irányításnak ki kell terjedni
nemcsak a városra magára, hanem
a város és különösen az újonnan
odacsatolt Ba jaszentislván határé
ra is.
Ez az írányilás vonatkozik a vá
rosfejlesztési tervezet elkészítésére,
de vonatkozik a halár rendezésé
re is
A város minden terv nélkül ter
peszkedett szét mintegy nyolc négyzetkílóméternyi területen s most
már igen nagy nehézségekbe ütkö
zik a modern városfejlesztési terv
elkészítése; de bármilyen nagyok is
a nehézségek, a történelem most
olyan jövőt tartogat Baja város szá
mára, hogy a kellő pillanatot el
szalasztani nem lehet s a városfej
lesztési terveket is el kell készít
tetni.
Ezeknek a városfejlesztési tervek
pék szükségképi előfeltételét képe
zik a helyes térképezési felvételek
s örömmel Állapítjuk meg, hogy
Baja város törvényhatósági bizott
sága, egy felszólalástól eltekintve
egyhangúan határozta el az uj ka
taszterek felvételét.
A közgyűlés terűiében ott vibrált
az érzés, hogy a bizottsági tagok
évtizedekre, de esetleg évszázadokra
kiható jelentőségű határozatuk tel
jes tudatában voltak.
Bencze Béla műszaki főtanácsos
szakszerű, emelkedett szellemű fel
szólalása lenyűgöző erővel hátolt s
egyszeriben kialakult HZ egyhangú
elhatározás.
Négy évig tartanak maid az uj
kataszteri felvélelekj negyven mér
nök virradattól vaku lásig dolgozik
nyáron a felvételeken és télen a
hivata os órákon át a kivitelen.
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de a munkások szempontjából is a
zése után gyors ütemben követhez
nek ? további városfejlesztési mun j homokos szőlőterületek mezőgazda| sági jelentőségére, nem akar kivikálatok.
| leire alkalmas szőlő, bor és gyü
mölcstermelés biztosítását célzó töri vényes rendelkezésnek, szakszerű
Spanyol rojalisták éles támadása
i irányításnak útjába állani, de rnina kormány ellen.
j den esetre kéri olyan méltányos ren
— Természetes dolog, hogy delkezések megtételét s különösen
Az egész világsajtó tele van
azokkal a súlyos gyanúsítások a királypártiak, mint az ural I hosszabb átmeneti idő biztosítását,
kal és vádakkal, amelyeket a kodó rendszer ellenségei, an melyek alkalmasak arra, hogy a ho
spanyol rojalisfák emeltek a nak vesztére törnek. Mint ha mokos szőlőterületek továbbra is
kormány ellen. A vádakkal zafiaknak azonban gondoltok szőlőkulturára felhasználhatók le
kapcsolatosan a miniszterel kellett volna arra is, hogy el gyenek.
Mély tisztelettel:
nökség hivatalos közleményt járásukkal milyen kárt okoz
Örömmel üdvözöljük a nagyje
lentőségű határozatot s reméljük,
hogy a kataszteri felvételek befeje

adott ki, melyben többek kö
zött a következőket mondja :

nak Spanyolországnak.

Kulisszák mögött folynak a
béketárgyalások.
Nem egységes az angol kormátiy a szankciók kérdésében.
Mialatt a marxista front az alap
jában véve jelentéktelen dolói inci
denssel kapcsol tban szervezett ro
hamra indul a fasiszta Olaszország
ellen és Európa „vérengző pacifis
tái" igyekeznek a világ közvélemé
nyét a jogos olasz követelések ellen
hangolni. A világpolitika felelős té
nyezői, elsősorban pedig Laval fran
cia külügyminiszter tovább fáradnak
az áldatlan keielafrikai viszály bé
kés megoldása érdekében.
A londoni News Chronicle a leg
határozottabban megállapítja, hogy
a látszólagos diplomáciai szélcsend
leple alatt további békeközvetitési
kisérlelek folynak, amelyeknek szá
lai jel enleg a belga király kezében
futnak össze.
A belga király egy hét óta Ang

dr. Knézy Lehel
Baja város mezőgazdasági
bizottságának elnöke.

liában van és valószínűleg a béke
érdekében folytat az angol főváros
ban bizalmas tárgyalásokat.
Az angol kormánybankét
felfogásharcol egymással.

Londonban a kormány kebelén
belül két felfogás áll egymással szem
ben. Az egyik álláspontot „a vára
kozási politika" hivei képviselik,
akik feleslegesnek tartják a meg
torló intézkedések további alkalma
zását, a másik irányzat hivei a szank
ciók kiterjesztése melleit foglal ál
lást. Mindkét irányzat hivei egy
aránt szívesen vennék, ha sikerülne
olyan békeállapotot találni, amely
feleslegessé lenné, hogy a szankciók
kényes és veszélyes kérdése ismét
előtérbe nyomuljon.

Felirat a földmivelésiigyi miniszterhez
a bajai homoki tzölőkultura fentartása
érdekében.
Buja város mezőgazdasági bízott | közludalba az a meggyőződés, hogy
sága a homoki szőlőterületeknek a a földmivelésügyi minisztérium a ho
a sz.őlökuJlura érdekében leendő mok területek betelepítését a hegy
további megtartása érdekében a kö vidéki szőlőgazdaságok javára meg
vetkező feliratot intézte a m. kir. akarja akadályozni.
földmivelésügyi miniszterhez :
Bája város határának jelentékeny
Nagyméltóságu Miniszter Úr !
része homokos s igy különös a je
A hegyközségi törvénnyel, de kü lentősége a szőlőkulturáuak, mert
enélkül kénytelen volna a város
lönösen azokkal a sHgoru bünteté
Sekkel kapcsolatban, melyekkel a polgárság# határának igen jelenté
homokterülplek engedély nélküli tele keny részét parlagon hagyni. Ami
pítése miatt a közigazgatási hatósá kor Baja város mezőgazdasági hí
gok gazdáinkat sújtották, álm nt a zotlsága rámutat nemcsak a gazdák,

Vizkereszt napján
ünnepli a bajai Szeretetház fennállásának
aranyjubileumát.
Ötvenéves a bajai Szeretelház Ja
nuár 1-én múlott félszázada annak,
hogy az. intézményt rendeltetésének
átadták. A Szeretetház aranyjubileuma egész Bajának ünnepe s ezt
az ünnepet január 6 án szép prog
rammal fogják megörökíteni. Az
egész, napos ünnep programját itt
közöljük :
Január 6 án (Vizkereszt napján)
délelőtt 9 órakor szentmise a Szeretetházban.
A szentmisét Temunovits József
kórházi lelkész mondja. P. Oslay
Oswald, a ferences nővérek rendi
igazgatója szentbeszédet mond. A
szentmise alatt Scultéty Andor ny.
kántor-tanitó vezetése mellett a fe
rences harmadrendiekből alakult
énekkar énekel.
Ugyanezen napon délután 4 óra
kor ünnepi ülés a városháza disz
termében.
Az ülést a polgármester megnyitja.
P. Oslay Oswald a ferences nő
vérek rendi igazgatója ünnepi be
szédet mondAz intézet működéséről Vámos
József közgyám jelentést tesz.
Hozzászólnak : dr. GonGzIik Kál
mán apát, r. k esperes plébános,
dr. Róna Dezső m. kir. egészség
ügyi főtanácsos, közkórházi ígozgatófŐorvos, Kemény Gábor evangélikus
lelkész, egyházmegyei főjegyző.
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„Egyre élénkebb
a mezőgazdasági
bizottságok műkö
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Kéijen mindenütt íűoivea SUserüvket
Csütörtökön lesz a Liszt Ferenc-Or
75. nyilvános hangverseny®.
A Bajai Liszt Ferenc Kör január
9-én csütörtökön este 8 órakor ren
dezi a Nemzeti S álló hangverseny
termiben 76. nyilvános hangverse
nyel HOEHN ALFRÉD a kivaló
német zongor; tnihész zongoraestjét,
melyre a Kör tagjait, Baja város és
BáC'bodrog sárin-gye zenekedvelő
társadalmat meghívja.
Műsor: 1 ;.) Mozart: d-rnoll fan
tázia. b) C<:up°rin : Barricades mysterieux c) Coup-’fin : Ma-niok a

, szélben. d) Bach: Chromalikus fan
j tázia és fug<.
i
2. Beclkover.: Appasion.Ja, opus
57 Szünet.
3 a) Debussy: Hommage és R<tneau. b) Debussy: Minstrels c)
Seolt: Loiusland. d) Chopin: Asz1 dur ballada.
4 Schumann : Szimfonikus etü
1 dök. ovus 13. Előadja Hoehn Alf■ réd zongoraművész.
Kezdek*
1 pontosan 8 órakor.

A kataszteri tatajwetíeta
leszámítása.
Baja város löt vényhatósági bi
zottsági elhatározta a város és ha
tárán-k uj kataszteri felmérését.
A föld adózásának alapja a föld;
az adóösszeg megállapításának alapja
a kalaszt- ri tiszta jövedelem. Az
igazságos idozasnak tehát alapia a
kalaszSii tiszta jövedelem igazságos
megáll ipitása.
RJgi tapaszt-.lat, hogy a n-gybir
tokok kalas/teii tiszta jövedelmét
igen alacsonyan állapították meg,
mig ezzel szemben a kisebb birto
kok kai. ii-zla jövedelme igen ma
gas volt.
Annak idején, a hetvenes évek
*

dése ...“

is

1 ben, amikor a régi kataszteri felvé
telekül készítetlek, kevés, ponlos és
országos statisztikai adat állott a
szakközegek rendelkezésére; ina
bőséges statisztikai felvételeink és
kiváló gazdasági szakembetcink «?| gilhetnek az életbevágóan fontos
kérdés igazságos megoldásában.
Úgy a város vezetőségének, de
különösen a mezőgazdasági biz *(t
ságnak kell, hogy különös gondiát
képezze a kataszteri tiszta jövede, lem adatainak megállapítása és küi lönösképen az igazságtalanságok ki
• küszöbölése.

Tsz év alatt felére csökkent
a gyermekhalálozások arányszáma.

állapította meg a Duna 1 is/.közi I
fodrász
Kam«ra legutóbbi közgyűlésén. Ez
üzletet
nyitottam.
a bizottság is egyike azoknak az |
Ezúton is kérem a
intézmény knek, melyek óriási erőt
n. é. közönség szíves
jelentenek ;■ ga/dalátsad .h m részére,
támogatását. Pontos,
de idő kellett ahhoz, hogy ezek az
gyors, jó és megbíz
intézmények átmenjenek a köztuható k i s z o 1 g á 1 á s r ó 1
dalba s a bizottságok élői tudj, nak
vendégeiméi biztosí
azokkal a jogokkal, am ^. kel a
törvény számukra biztosit es egy ben
tom. Kiváló tisztelettel
kivegyék részüket a munkából is.
0 8 fi R T H BÉLA
A Duna Tisz .közi Kamira állan
fodrászmester.
dó felvilágosító munkája végre anynyira öntudatosilotta a gazdatársa sárnap délután 3 órakor az Ipar
dalmai, hogy most már a mezőgaz testület nagytermében jótékonycélu
dasági bizottságok élő és fontos in színi előadást rendez
Bemutatják
tézményeknek tekinthetjük, melyek Sinkovits Mária Aquinata három
a mezőgazdaság jövendő fejlődésére felvonásos színmüvét : Áron kará
és prnpagativ irányítására nagy ha csonyát. Az. előadást szavalat és
tással lesznek.
énekek egészítik ki.
Az. énekeket vitéz Keszthelyi Or
bán vezetésével az iskola három
I szólarnu gyermekkara énekli. A reni dezést sok szeretettel és hozzáéri léssel a népszerű és tiszteletben álló
Január 5 éri délután fél 4 órakor | ferences hitoktató P. Szigli Theofil
az alsóvárosi „Kapiszlrán Szív- | rendezi s már ez a körülmény is
gárda" műsoros előadása az biztosítja az előadás sikerét.
— Egyesületi gyüiós. A bajai
Ipartestületben.
Szociális Misziótársulat szerdán 8 án
' Január 5 én este 8 órakor kabaré
délután 5 órakor tartja ez évi első
előadás a Kiscsávolyi Olvasó
gyűlését. A gyűlésen a nagyszabású
körben.
I Január 6 án este 8 órakor a Csá karácsonyi segítő programokról szá
szár és komédiás előadása a molnak. be.
Központiban.
— Talált pénz. Talállak papír
Január 8-án délután 5 órakor a pénzt. Az államrendőrség felhívja
Misszió gyűlése az egyesületi a jogos tulajdonosát, hogy kellő iga
székházban
zolás után az államrendőrkapitány
Január 9-én este 8 óra kor a Liszt ság 52 számú helyiségében a hiva
Ferenc-Kör hangversenye a
talos órák alatt vegye át.
Nemzetiben.
— üzv. dr. Csörsz Károlyné
Január 11 én a Bajai Evezős Egye
sület zártkörű jelmezes és ál közkórházi főorvos özvegyének havi
arcos bálja a Nemzetiben.
130 pengő nyugdijat állapítottak
i Január 11 "én Fodrász-bál a Köz meg.
pontiban.
— ÜZV. Majoros Mátyásáé volt
Január 14 én délután 4 órakor a
Mansz választmányi ülése az városi vámkezelő özvegyének havi
43'50 P. nyugdijat állapítottak meg.
egyesületi otthonban.

\ N • pegc-szségügy a belügymi | jából kitűnik, hogy az 1921 évi ha
nisztérium kiadásában megjelenő i lálozási arányszámhoz képest a ka
folyóirat legutóbbi száma érdekes nyarónál, vörhenynél, stb.-nél szin
ad ltokat közöl a magyar népegész tén nagymértékű az 1 —14 év kö
zötti gyermekek halálozási statisz
ségügy i .(villásáról.
A tanulmány ól kitűnik, hogy a tikájának javulása.
A folyóirat ugyanazon számában
halálozási aránvs/ám 1920 tói 1930
ig fokozatosan javult. Különösen Kozma belügyminiszter szerint az
szembeötlő, hogy az 1 —14 éves orvoskamarai törvény után, 1936-ban
kornak halálozási arányszáma az sor kerül az egészségügyi szolgálat
utolsó 10 esztendőben 50 százalék reformjára.
A belügyminiszter megalkotja a
kal javult. A 15 — 40 éves kornak
halálozási arányszámának javulása közegészségügyel irányító csucsszervezelet és a tisztiorvosi kart bevonja
30—-40 százalék.
A fertőző betegségek statisztiká az állami státuszba.
|

Kalapot

ERTESÜTES!
Értesítem ■' nagyérde
mű közönséget, hogy
gróf Zichy Bódogtér hat szám alatt

HÍREK.

— A Mansz választmányi ülése.

Január 14 én kedden délután 4
órakor a Mansz választmányi ülést
tart. Ez alkalommal több komolyabb
fontosságú egyesületi kérdésről tár
gyalnak.
— Holnap, vasárnap d. u. fél 4
órakor tartja a polgári fiúiskola cser
készcsapata karácsonyi műsoros elő
adását, melyre a szülőket és cserkészbarátokat szeretettel várja a
parancsnokság.
— Holnap lesz a bajai Kapisztrán
Szivgárda
szinielőadása.

Az
Alsóvárosi S<ivgárda Szent
Kapiszlrán III. csapata holnap, va-

nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát,
divat pulóvert, keztyüt retíkült, női selyem
trico és svájci fehérneműt, rövidárut

A vér felfrissítése
céljából — kivállkép középkorú fér
fiaknak és nőknek — ajánlatos né
hány napon ál korán reggel egy po
hár természetes „Ferenc József
**
keseriivizel inni. Világszerte rendé
l i k az orvosok a valódi
Ferenc József uíz használatát,[mert
ez szabályozza a bélmüködésl, elő
mozdítja a gyomoremésztést, fokoz
za az anyagcserét, javítja a vérke
ringést, fokozza az anyagcserét, ja
vítja a vérkeringést, megnyugtatja
az idegeket, egészséges álmot hoz
és ezáltal uj életerőt teremt.

Inget

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN
BAJA, Telefon188. vásároljon, mert szépet, jót, olcsón árusít.

936 január 5

ÖAJA-BACSKA

—- Szombőft este 10 órakor a még senkit sem hatalmaz fel a
bácskai inteEHgtííicia Magyar Bál szemtel.-nkedeste. A mai refoimeja a Köxpontiban. Ánv; ■ Lici, az. : rek tanulják meg .•./!, hogy a fi>-

anmykoszoru ddköltö pompás mű | talság legs -bb ékköve a szerény
*
sora a táncl -rémben. Utána az. ősz
ség. Vagy la! ... s.inién páítliikár
szes termeket „b pendlizi" Magyar akar lenni ? G mdoljon dr. F. IV
úri vigasság, az ifjúság derűié, bá|.< i lal folytatott beszélgetésére.“
Ve ..>ig magyar cigány, magyar s iv
1. B Ur ezen s?rl<‘s«kéil általunk
és lélek. Hangos híradó. Asztalok lovagias elégtételt keit a ,,Függet
foglalása a Központiban.
len Magyarság" f leiős szerkesztő
— Epe- és nvjjbetegségeknél, jétől, Sz iuach Ant.d Úrtól. Szaulich
elsősül bán epohóly agkalai tus, epekő
Autal Ur 1935. oki 13 án keltezett
képződés és sciigaság cseleiben a és hozzánk küidö t levelében a lo
mindig eny he hatású termése I s vagias elégíétel adást min1 — né
„Ferenc Jőzseff" koséi üniz a hasi zete szerint „fels/rg társadalmi in
tézményt" — megtagadta. Ezek után
szernek funkcióit élénkebb tevékeny
részünkről az ügvt lezártuk.
ségre serkenti,
/Minthogy a lovagias ügy hírlap
utján keletkezett az illetékes pa
rancsnokság jóváh igyásával az ügyet
*
NYILTTÉR.
’ hirLpil.ig leközöljük.
*) E rovatban közűitekért a szerkesztő
Baja, 1936. január 4 én
ség felelősseget nem vállal.

i

Temesvári Bei?. U' megbízottai:
Hav^ssy Sándor
Weisz Ferenc Lajos

NYILATKOZAT.

Temesvári (Toller) Béla hírlapíró
Ur, a „Baja Bácska" c. napilap 1935.
NYILATKOZAT.
október 11 iki számában a ,,Függet
Megismételve 1935. dec» mber hó
len Magyarság" c. n.npiiap egyik
közleményével foglalkozott A „Füg 29-én a nagybar.icskai Ipartestület
getlen Magyarság" 1935. okt. 12-i elöljáróság tagjai előtt tett bnc ánat
számában erre ezen válasz, jelent kérésem, most írásban jelentem ki
meg : ,,Szerkesztői üzenetek : T. B. I azt, hogy Mateovits Ferenc Ur elBaja. Éretlen, taknyos kölykök os I len az ipartestül *lben 'telt sértő ki
tobaságait minden esetben válasz jelentésemért, melyben Mát ovits
Fernnc Ur hazafiasságát is kétségbe
nélkül hagyom. Ez azonban nem
csak a csirkének és lyuknak szól, vontam, ezennel irá>ban is bocsáhanem a kakasnak is. A zöld kor | n dót kérek.
H

í

P fi

4- én,
5- én,
6- án,
7- én,

Az
újjáéledt
magyar film
gyártás legjobb,
legszellemesebb vígjátéka

Az
kisasszony
Ragyogó zenés víg
játék 12 felvonásban.

Főszereplők:

Muráti Lili,
’
Jávor Pál,
GombaizögiE.,
Habos Gyula,
Törzs Jenő.

Kijeh nleni, hogv magam győződ
lg. ntisztell Szeiktszlő Ui !
lem meg .iiról, hogv M.ileo• i:s F Ftiag- llen M így óság 1935. de
renc Ur jó nifigy.tr emberhez mél cember hó 15 én m.'gj'-lerit 288.
tóan vÍM-lkedve l.hebége szerint számában N.i;" b nacsm.i profok
jól szolgamagyar haza.-k-d, m.-ly becsüíeisértési pőre a b.jai járásszolgálatért elism ; s e> nem gáncs bio sag ii" cimmei
, Mit valiolt
illeti meg.
Thi-.-y László földiáitokon MuteoÉn a sértő kijelentést Mai?- .i s vits 1'. -..erői?" ..leimmel köz h azt,
l' rtnc Ur politikai elieufeli i .b
hogy Tii-'ssy Lés. ló állítólag olyan
szeleséi'.i és- tőlük nyert i formáció ki? lent ■ t lett volna a kü. járásbí
al ipjan a p -li .ka; ■ Lenfvlek bi/la
róság előtt, iniszmii t én .öl m a.ultá-á a jóhisz -uiüen (ettem m-g s irottól iidlolla voh. . azt, hogy Matekintettel arra, hogy visszaélték a leovits Ferenc a :n m1- negrói hatáj.'hisz'"m'i<;ógemtr..,l, i vonnám jövő i ion szerb kiírnia volt. Ezzel kapbeni poli'ikai .•ilásf'.,:;.i'ásmi!..l ille < >: t isan felkérem Sz rkeszlŐ Ura1,
tőleg is a kőrisekvenciáKat, köteles
szíveskedik az 1914. évi XIV. t c.
ségemnik tartottam a méltatlanul 20 § a alapján az alábbi nyilatko
megtámadott és üldözött Mateovits zatot közzétenni
Ferenc NÉP választmányi tagnak a
Nyilatkozat.
magam részéről elégtételt szolgáltatni,
Alulírott
nyilatkoztatom
azt, hogy
Nagybaracska, 1935 XII. 31.
I sem Diassy Lászlónak, sem másnak
Nagy József
olyan kijelentési nem tettem, mi
mészáros mester
szerint Mateovits Fere nc szeib ka
Előttünk, mint tanuk előtt:
tona lelt volna.
Rókus János s k
Nagybaracska, XII. hó 27.
Pintér flntaí s. k.

• I

»

Kecskés János

Kecskés János nagybaracskai ké
ményseprő mester, ipartestületi el
nök, a következő nyilatkozatot küldte
be a Független Magyarsághoz :

kéményseprő mester,
ipartestületi elnök.

A

Laptulajdonos:
0 r. K N ( 1 V L L H fc L.

V.

Iá

Január
Január
Január
Január

3

B

Jaguár 6-áss
Vaiárnap
Január 7-én
Hétfőn
A legnagyobb magyarul
beszélő dzsungel film

Malakai
pokol
A maláji dzsungel izgal
mas megrendítő drámája

Azonkívül :

SVOJ/YEGAJÁNDÉKOT!
Minden előfizetőjének 90X60 cm nagyságú
*

MŰVÉSZIES RAJZU.
KELIMSZŐNYEGET
AD AJÁNDÉKBA A 'í ÜNDÉR JJJAK.

A vadon
szava
a legnagyobb filmszen
záció 10 félve násban
Főszerepben

Clark Gabié, Lorette Jimy.

A kakaós Arim művész-tanár tervei szerint’
készült szőnyeghez a pompás festésű valódi’'
gya'?.;uio • la’ a HAüAl FkSÜSFONÓ é«
SZó'JÜG.AR Különös gonddal gyártotta,v

A TÜNDÉRUJ JAKI

Magyar Kézimunka U,ság előfizetési dija.égj évre P 14.43. Az összeg beér-’
kezle után nyomban kiadjuk az abszolút!
*
értékes ajándékot. A részletekben eKL‘
iizetők részére pedig félretesszük azt \

Minden komoly kézimunkaüzlet
(elvesz előfizetéseket

Előfizetést felvesz :

Breuer Miksa, Huszár Arnold és Szilágyi Ilona kézimunka iizle.

1936. január 5.

BAJA-BACSKA

4

Éjjeli
szolgálatot tart

Eladó!

reggel fél 8 óráig é»
vasárnap d. u. nyitva

Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor;
uj henger és szelepek,
hozzávaló önélesitő
műköves golyóscsapágyu daráló uj szíj
jal és mázsával, öszszes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :

2 éves
vágású

dec. 30-tól fan. 6-ig

Or.GEIRINGER JÁNOS
WÉBF.R DÉNES
gyógyszertára.

|2 száraz

Gara- György puszta.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska művesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

szállítunk.
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők
Telefon :
Telefon :
BAJA
városi iroda 42.
tűzifa telep 195.
Haynald-u. 13.

VÉRTES

DOROGI

ruháit
csináltassa

akác hasábfát
kőris
tölgy
szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy
aprított akácfát
aprított tölgy és szilfát

a legolcsóbb napi árban házhoz

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

EIMWILLER ANTAL

Saját termelésű tűzifa:

Telefon 52.

sajtolt koksz, tojás szén,

észvénytársaság

BAJAI FIÓKJA

Ferenciek-tere 2.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

dió szén

tatai tojátbrikettet,

Máté Lajos
férfi szabón®!
(SugovicapairO.

kokizbrikettet, tatai szalonszenet,
budapesti elsőrendű gázkokszot.

raktárról a legolcsóbb napi

árban azonnal szállít

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

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOM DB VÁLLALAT.

Csukott bérautó 6
személyes

Ha utazni akar

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky bérautósnál.

kényelmes csukott kocsiban,

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

hívja fel telefon: 314-et.
VANCSIK bérautós.

Bakanek « Goldberger

Éjjel is rendelhető!

könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
újonnan

berendezett *

fűszer- és csemege üzletünket 8
(A megyeházával szemben),

Felvágottak, sajt, vaj, sajátpörkölésü friss kávé,
cukorkák, terményáruk és mindennemű háztartási
cikkek.
Magunkat a nagyérdemű közönség szives pártfogásaba ajánlva
maradunk mély tisztelettel

[íj
M
y
M
V
R

Cseh és Tölgyesi
[II

füs7f»rl<pr«,sk6»ílók
Nyomatott Bakanek

*
b

PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legízlésesebb és
modem kivitelben készülnek.

Goldb ♦rtfer könyvnyomdájában Bma.

