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Felelős aaerkeaxtó ta telelőn kiadó

0 r. KNÉZV LEHEL

Halyban nagyoilévra 0 pau|f
Helyben e|jy hónapra 2 peng<

ELŐFIZETÉS! ARAK:

Az olasz—abesszin 
viszály.

Mindent meg lehet szokni, 
még a háborút is különösen, 
ha másutt dúl és nem nálunk.

A világháború hozzászok
tatott bennünket ahhoz, hogy 
a mostani háborúk inkább 
álló harcok s roppant gondos 
módszeres előkészítést és ve
zetést igényelnek ; mégis az 
olasz-abesszin háborúról azt 
képzeltük, hogy gyorsabb Üte
mű lesz; azt hittük, hogy az 
európai szellemi, kulturális, 
technikai fölény le fogja hen
gerelni a feketéket ; mert azon
ban azt látjuk, hogy az. abesz- 
szinek „önkörükben'' — ott
hon — megszokott életkörül
ményeik között igen erősek ; 
azonkívül bátor katonák is; 
igy hát gyors tüneményes ered
ményekkel járó harcra kevés 
a kilátás.

Kétségtelen, hogy a közön
séget már kevéssé érdekli az 
afrikai hadjárat ; az erősebb 
szankciók alkalmazása eimel- 
lözöttnek tekinthető; a hábo
rús jelentéseket csak futva ol
vassuk át ; az európai háború
tól való félelem teljesen meg
szűnt s az itteni atmoszféra 
kezd alkalmas lenni arra, hogy 
az égető európai politikai és 
gazdasági kérdések megoldá
sát programba vegyék.

Az angolok hangulata is ja
vul az olaszok iránt s mind
inkább megerősödik bennünk 
az a meggyőződés, hogy Olasz
ország minden látszat ellenére 
a lényeges abesszin problé
mákra vonatkozóan Angliával 
régen megegyezett.

A rendkívül ügyes angol 
diplomácia régi taktikája sze
rint most is mással kapartatja 
ki a gesztenyét a parázsból a 
maga számára ; legfeljebb az 
történik, hogy Olaszország is 
megtalálja a maga számítását.

Nem kell többé az éjjeli telefon
szolgálatért az előfizetőknek 

külön fizetni.
Baja azon kevés városok közé 

tartozik, melyekben állandó éjjeli 
és nappali telefon szolgálat áll a 
közönség rendelkezésére.

Alig kell hangsúlyoznunk az ál
landó telefonszolgálat fontosságát 
gazdasági, közbiztonsági, de köz
egészségügyi szempontból is.

A környékbeli városokban és 
helységekben dolgukat végzett uta
zók Baján töltik az éjszakát, ahon
nan a kedvező éjszakai dijskála 
alapján tudják felhivni munkaadó 
cégeiket.

Az éjjeli orvosi, tűz és közbiz
tonsági szolgálat előnyeihez is any- 
nyira hozzászokott már Baja város 
közönsége, hogy nélküle alig tudna 
élni.

Ismeretes olvasóink előtt, hogy 
az éjjeli szolgálat bevezetésére irá 
nyúló mozgalom a Bajai Önkéntes 
Tűzoltó Te tűiéiből indult ki s an
nakidején csak úgy volt keresztül
vihető, hogy mintegy száznegyven 
előfizető bizonyos havi hozzájáru
lást vállalt az éjjeli telefonszolgálat

Megtörtént Kalocsán a döntés a kanonok!
stallumok

Mint jó forrásból értesültünk 
megtörtént a döntés a kanonoki 

! stallumok ügyében.
A három üresedésben levő stal-

• lurnból csak egy kerül betöltésre s 
ezt a stallumot dr. Kujány Ferencz 
íb. kanonok az érseki iroda veze-

Egy esztendő a bajai mentők és 
tűzoltók munkásságáról.

Az elmúlt esztendőben a tűzoltó 
ság összesen 1061 esetben vonult 
ki, amelyből tűzhöz való kivonulás 
volt 24, egyéb kivonulás 29, men
tés 211 esetben, betegszállítás 768 
esetben, mozgóőrség 25-ször, vak
lárma pedig 4 szer volt.

Az előző évhez viszonyítva a ki
vonulásoknak a száma kb. a mull 
év szintjén mozog.

A fenti kivonulásokon kívül fog
lalkozott n tűzoltóság a folyamőrök 
és honvédeknek tűzoltói kiképzé- 

személyi kiadásainak megtérítése 
címén.

Azóta annyira megerősödött az 
éjjeli telefonforgalom, különös te
kintettel a jugoszláviai átmenő tele 
fonbeszélgetési forgalomra, hogy a 
kereskedelmi minisztérium dr. Re
ményi Schneller Lajos országgyűlési 
képviselő közbenjárása felmentette 
az önként vállalkozó és fizető tele
fonelőfizetőket a további fizetések 
alól.

Amikor elismeréssel és hálával 
adózunk Baja város országgyűlési 
képviselőjének azért, hogy ezt a 
régóta húzódó ügyet kedvező elin
tézéshez juttatta, ugyanakkor lehe
tetlen, hogy meg ne hajtsuk az el
ismerés zászlaját azok előtt a bajai 
városi polgárok — telefonelőfizetők 
— előtt, akik felismerve az állandó 
telefonszolgálat fontosságát önként 
áldoztak hosszú éveken át erre a 
közérdekű célra s ezzel példát mu
tattak arra, hogy miként kell frá
zisok helyett tényekkel, áldozatok
kal szolgálni a közérdeket.

ügyében.
tője nyeri el

A másik két stallum betöltetlen 
marad ; az egyik stallum jövedelmét 
a nagy szeminárium háborúban elér
téktelenedett alapjainak, a másik 
jövedelmét pedig a papi nyugdíj 
alap pótlására fordítják.

| séve I, közreműködött a nyár elején 
tartott kerületi tüzollótanfolyam al 
kaiméval különféle bemutatógyakor
latoknak a végzésével. Az önkéntes 
tűzoltókkal együtt tartottak össze
sen 164 elméleti és gyakorlati elő
adást, több ízben riasztást és a vá
ros különböző részein három alka
lommal támadással egybekötött na- 
gyobbszabásu összgyakorlatot, a vá
rosi tűzoltóság és az önkéntes tűz 
oltólestület úgyszólván minden tag 
jának részvételével.

Ami főkép a hivatásos tűzoltó
ságnak a megelőző tűzrendészet te
rén való működését illeti, tartott 
118 évszakos tűzrendészed szemlét, 
résztvett 19 tüzvizsgálaton, 11 te
lepengedélyezésen, 25 telepvizsgá
laton, tűzrendészed szempontból át
vizsgált 56 uj házat, 522 kutat, 
mint szakértő közreműködött 195 
szérüengedélyezésen és cséplőgép 
ellenőrzésen.

A mull év folyamán bejelentettek 
a tűzoltósághoz 58 kéményégetést, 
63 gaz-, hordó- slb égetést, 6 

| cséplőgép próbát és 349 sertéspör
kölést.

Színházi ügyeletet összesen 115- 
. szőr tartottak, mig diszőrséget 6 
' esetben adott a tűzoltóság.

A fenti adatok tanúbizonysága 
szerint a tűzoltóság a múlt eszten
dőben is élénk tevékenységet fejtett 
ki, amelynek most is az oroszlán
része a megelőző tűzrendészettel 
kapcsolatos munkálatokra esett. 
Ennek pedig azért van igen nagy 
jelentősége, mert a jó megelőző 
tűzrendészed szolgálat, vagyis szé
lesebb alapokra fektetett ellenőrzés
nek a természetes következménye 
a ritkábban előforduló tüzesetek.

A gyapjuszedő gép.
A világsajtót bejárta a hir, hogy 

' Amerikában egy olyan gyapotszedő 
( gépet találtak ki, amely tizenöt 

munkaóra alatt annyi munkát vé- 
1 géz, mint amennyit egy-egy gyapot

szedő munkás az egész gyapotszedő 
évad alatt.

Ez a találmány is jelentős állo
más az ember és a gép örökös 
harcában s igen félő, hogy ismét a 
gép lesz a győztes, mert a gépnek 
lelke a nagytőke, mely beléje bujt 
s hatalmas erejével könnyen legyűri 
a tőkeszegény munkást.

Egy örökös körforgással circulus 
viciosussal állunk itt is szemben. 
Ha minden emberi munkát géppel 
végzünk, akkor teljesen feleslegessé 

' lesz az ember ; munkanélkülivé vá
lik s ezzel elveszti íogyasztóképes- 
ségét; ami azután végeredményében 
a tőkére jelent végzetes csapást.

Az érdekek tehát nem ellentéte
sek, hanem egymást kiegészítik; a 
gép és ernber nem állanak egymás 
sál szemben, hanem egymás mellet 
s az lesz igazán a kialakulóban levő 
uj gazdasági világrend messiása, aki 
a gépbe búit tőkével meg tudja ér-
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Téli cikkeinket
Telefon szára: 183.

Úgymint : téli harisnyát, soknit, 
keztyüt, sálat, pullovereket, svet- 
tereket, lábszárvédőt, bokavédőt, 
svájci fehérneműt, bébi kötött-

Leltári áron

telni és elfogadtatni az egymásra 
uta’iságnak ezt a kérlelh ! -rtleíi tör 
vényéi.

Ezzel a problémával a mi gazda
sági liberalizmu-unk nem tud meg
birkózni; de iHi'tj lúd birkózni majd 
az az angol gazdasági liberalizmus, 
mely a tnammu! jövedelmek nyolc 
van százalékát viszi *1  adóba s a 
nagy örökségeknek több mint felél 
viszi el örökségi illetek címén.

Az igy lefölözöl! n ■ gyjövedelmek 
megoldható, á teszik az igazságo
sabb jövedelem eloszlást. Az állam 
a vállalatok nagy jövedékijéből ka
pott részesedésével go idoskodik, a 
gépi technika fejlődése folytán mun- 
kanélkül maradt munkások dolgoz
tatásáról.

Végeredményében minden talál 
tnany könnyebbé, sz» bbé, emberib
bé teszi az életet, csak az kell, 
hogy az. embert feleslegessé tevő 
találmányok rohamos be.'.iiilásá v.-i 
előálló átmeneti időben is gondos
kodás történjék a munkanélküli
ekké vált emberek munkáltatásá
ról.

Erre pedig csakúgy készülhetünk 
el tudatosan, ha az angol adózási 
felfogást átplántáljuk ide mihoz- 
zánk is.

z

EiUmetiék az öngyilkos 
bajai ügyvédet.

Tegnap délután óriási rész
vét mellett temették el a né
hány nappal ezelőtt öngyil
kos lett cs tegnap előtt éjsza
ka meghalt bajai ügyvedet: 
dr. Bruck Aurélt. Temetésén 
az ügyvédi, bírói kar, a bajai 
bankok tagjai nagy számban 
jelentek meg. A város, amely
nek törvényhatósági bizottsági 
tagja és tb. főügyésze volt, dr. 
Borbiró Ferenc polgármester
rel az élén, számos tisztvise
lővel képviseltette magát. A 
temetési szertartást a másod 
kántor végezte, aki megrázó 
szavakkal búcsúztatta az. 54 
éves öngyilkos ügyvédet, aki 
mint búcsúlevelében megírta 
idegösszeomlásának lett áldo
zata.

A sírnál dr. Mészöly Mik
lós ügyvéd mondott gyászbe 
szedet az ügyvédi kar részé
ről. Ugyan ö a kai társak nevé
ben koszorút helyezett a sírra.

HIRDETÉSEKET rELVESZ
ft «ynMöav«LLALar.

Síéi gyiikossági ügyben hirdettek Ítéletet 
tegiw a bajai büntetötöryényszék.

Somogyi Jánosi 8 évi. Vörös Jéxseíat S évi fagshásra
Hélte s tiírvénysiék.
15 én este 
községben 
gyilkossá (I 

Berényi féle

A múlt év december 
bác-meqyei Mélykút 

órában két
a
ugyanazon 
történi. A felvégen 
vendéglőben kártyázott Somogyi Já
nos 26 éves fiatalember Varga Mi
hály 30 éves gazdával. Varga el 
nyert Somogyitól 1 pengő 50 fillért. 
Somogyi végül is öngyújtóját tette 
fel a kártyára. Varga azt is elnyerte. 
Szóváltás támadt köztük, majd ha
mar előkerült a bácskai rövid nyelű, 
hosszú pengéjű bicska is.

Somogyi a kést markolatig döfte 
Varga mellébe, aki es'.in- lel lenül 
esett össze és még a helyszínen 
meghalt.

Alig taitózlatlák le a csendőrök 
a gyilkost, amikor újabb gyilkosság 
történt alvégen, ahol a Horváth-féle

Megválasztották a Mai kőművesmesterek 
^©portjának yj tisztikarát.

Sirályon kívül helyezték e tervezési szshstyrendetet 
etídi^s megáilspodásait.

sok ügyszeretettel dolgozóit a kő
műves mesterek érdekeiért és e té
ren szép eredményeket is ért el.

A közgyűlésen bejelentették, hogy 
az 1935. évben kötőit egy éves lei 
vezési szerződés terminusa lejárt. A 
közgyűlés a loxábbi meguyilás el 
len szavazott. Az intézkedés az épít
kezők szempontjából feltétlenül pénz 
megtakarítást jelent, mert a jövőben 
a kőművesmester tervezés kivitele 
zést is váll.-.lh ltja.

Az uj tisztikar megválasztása, tel
jesen egyhangúi-g történt. Elnökké

A magyar kőműves mesterek or
szágos szövetségének bajai csoportja 
most tartotta rendes évi közgyűlését 
az ipartestületi székházban.

A közgyűlést S/abó Antal alel- 
nök nyitotta meg. Várhalmi Antal 
jegyző a közgyűlés tárgysorozata 
elölt bejelentette Puskás Mihály volt 
elnöknek december 14 i rendkívüli 
közgyűlés alkalmával történt le
mondását. A közgyűlésen a karlár- 
sak a legmelegebb elismerésüket 
nyilvánították a lemondott elnök 
agilitá-.aért. Puskás Mihály ugyanis 

k\
január 20 tói — február 4-ig

fK

rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

szezonvégi kiárusítást

vendéglőben borozmlás közben Vo 
rös József 19 éves gazdalegény ösz- 
sz.eveszett Vörös Mihállyal. Amikor 
a korcsmából eltávoztak Vörös Jó 
7,.s-( f a korcsmától alig pár lépésnyire 
szivensz.urta Vörös Mihályt, aki 
szörnyethalt. A gyilkost letartóztat 
Iák. A két gyilkossági ügyel tegnap 
tárgyalta a bajai bünk ö törvényszék 
dr. Linzer tanácsa. A törvényszék 
Somogyi Jánost 8 évi, Vörös Józse
fet pedig 6 évi fegyházra Ítélte.

Mindkét ítéletben a vádlottak 
megnyugodtak. Amikor Vörös Jó
zsef ítéletét hirdette ki a törvény 
szék, a hallgatóság soraiban helyet 
foglaló Vörös Margit, az elitéit buga 
az il-let hallatára felsikoltott és 
ájullan esett össze.

Várh dmi Antalt, ükké Pestalils 
Gyula', jegyzővé Mikii Antall, pénz
tárossá Tököly Kovács Jánost, el
lenőrökké Zavaros Józsefet, Gore- 
tics Antalt választották meg.

Az Idén meg&pül a m&&ácsi 
fogadalmi igmplsm árkádsora 

és a Sí. Lajos múzeum.
A mohácsi fogadalmi temp

lom építése ebben az évben 
tovább folytatódik. Az idén a 
templom árkádsorát építik 
meg, amely a kupolatömböt 
karolja át és díszes kivitelé
vel a mohácsi templom előtti 
főtér díszes, kimagasló szép
sége lesz. Ugyancsak megépül 
ebben az évben a II. Lajos 
muzeum is amelyre az anya
gi fedezet biztosítva van. So
kan ellenzik a muzeum meg
építését azzal, hogv az épí
tendő kultúrpalotába helyez
zék a múzeumot, az iparosság 
azonban a munkaalkalom mi
att ezt az építkezést is sür
geti

KAKEmHA HM
Garbó uj filmje az SUránáában.

Greta Garbó művészeiéről a /eg- 
őszinlébben is csak a reklám szu- 
perlativuszaival lehel beszélni. A 
film legnagyobb művésznőié Kare- 
nina Anna alakításában épp oly 
nagy, mint a „Krisztina királynő"- 
ben volt. Most azonban igazán ön 
magul múlta fpliil, mert egy Ízben 
a néma film számáru is eljátszotta 
már Karenina Annál. Beszélő ala
kítása hasonlíthatatlanul ér eltebb, 
mélyebb, színesebb. Egy egy hangja, 
mozdulata pillantása feledhetetlen. 
Jelenete a kis Szergejjel. pár moz
dulata a lóversenyjelenetben, né
hány hangja, amikor Vronszkij el
hagyja és u halálba készülődése, 
még egységes nagyvonalú alakilá 
sóból is kiemelkedő élmény.

A siker teljességéhez a garbói 
művészeten felül az is hozzájárul, 
hogy a film művészileg is és hatá
sában is kitűnő szinte maradéktala
nul átmenti a regényt a vászonra 
és Clarence Brown rendezői miivé 
szele févedhetetleniil tudja keverni a 
bensőséges, halkhangu és a gazdag 
látnivalókkal fűszerezett mozgalmas 
lömegjeleneleket. Páratlan bőkezű
séggel varázsolja élénk a film a 
a cáii Oroszország nagyút i életevek 
színhelyeit. Ritka látvány a teljesen

XOHWéS ÍÍ3HOlli3Íí HszUíóia és festője páwsics
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Minden múlandó,
Az ékszer marüdasidó.
Ékszert árat ajándéknak.. _ 
'SZikLÖTMáiTOH 

örás és ékszerésznél 
Erzsébet kirá!yne-u«a 21.

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

kedvező részlet fizetésre is.
Koraija a fdfdsleees hosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosén jár*  férfi és női kerór»l< 2 évi jótállással rsor 6 prjngtsiet.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.

felépített pályaudvar, s a műterembe 
varázsolt pompás velencei résziéi is.

Fredetic Marcii Vronszkij nehéz 
szerepében méltó tud lenni Garbó 
alakításához s ez a legnagyobb di
cséret, amit filmszínészt ól el lehet 
mondani. A tiszta művészet és a 
közönségsiker találkozik ebben a 
filmben, amely az évad eddig leg- 
jenenlékenyebb bemutatója.

Bemutató előadása e héten csii 
törtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap az Urániában.

HÍREK.
Február 1 én a Kei ista bál a Nem

zeti Szállóban.
Február 1-én Mimóza-hál a Köz

pontiban
Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci

pésziparosok „Virsli-estje" az 
Ipartestületbeo.

Február 2 ári délelőtt 10 órakor a 
Columbia Posiagalamb Sport
egyesület közgyűlése a régi 
postabérházban.

fiíKífij
Január 30-án,
Január 31-én,
Február 1-én,
Február 2-án,

Gróf Tesssioj L^ó 
legszebb regénye 

filmen

Anna
Karenina |

A legszebb Garbó | 
film 16 f.

Híradó! Híradó !| 

gOlol

Február 8 án a postualtiszlek mű
soros táncé. iélye a Központiban. 

Február 8-ári Stefánia bal a Nem 
zeli Szállóban.

F b u r 8 án délelőtt 9 órakor a 
Bajai Ipartestül-*t  és Iparoskör 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

Február 16-án este 8 órakor a Se- 
iF’dhivalali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének balja a Nem
zetiben.

Február 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc
estélye a Központiban.

— Raformátas lelkészbeiktatás 
Kalocsán. Ünnepélyes kere ek kö
zött most iktatták be Kalocsán az 
ottani református egyház uj lelki
pásztorát Iványus L-.josf. A beikta 
lást Kurdy Béla esperes végezte.

— A S^efánia-estély rendezősé
gének sikerült megnyerni fővédnö
kül apalini Fernbach Bálint főispánt. 
Mind "n remény megvan arra, hogy 
az idei estély sikere sem fog elma
radni a tavalyi mögött. Felvilágosí
tást dr. vitéz Zákányi And or tiszti 
főorvos, dr. Engelmayer Jenő kór
házi főorvos és dr. Rernáth Zoltán 
kórházi alorvos utján lehet sze
rezni.

— A serdülő ifjúságnak adjunk 
hetenként legalább egyszer reggel 
felkeléskor egy egy bis pohárnyi 
természetes „Ferenc József kese- 
rűvizet, mert gyomor-, bél és vér 
tisztító hatásának, fiuknál egyaránt, 
igen fontos eredményeket köszönhe 
tűnk.

— Nyolc esztendős a bajai ön 
tCXÖaUiő. Az 1935. evben a bajai 
öntözöauló összesen 7173 km. utat 
telt meg és kik csőit 6432 rn3 vizet 
elhasználva 4570 liter motalkót. Az 
öntözőautó 1927. július hónapban 
történt beszerzése óta eddig kilo 
csőit 70.648 m3 vizet elhasználva 
kereken 46 000 liter motalkót.

— Folyó évi február
2 án vasárnap sic 8 órakor : z | 

; Alsó városi Keresztény Olvasókör i 
családias halvacsorát lendez öm- I •>

; sága dr. Borbiró Ferenc polgátm-s-
j tér is,! -If-tére.

Mimózánál február hó 1-én.
A.; idei farsang legkiemelkedőbb

■ és legemlékezetesebb napin február 
1 lesz, amikor is újra visszatérnek 
a már kél Ízben megrendezett Mi
móza bál leledheletlen kedves em
lékei. Az általános érdeklődés kö
zéppontja ma e bál kérdése. Pár 
nap van még hátra, mely idő alatt 
a rendezőbizotlság mindennap 5— 
7-ig bálit ódát tart a Központi Szál
lóban. Telefon 18. Meghívó igény
lés és asztalfoglalás csakis a bali
roda utján eszközölhető.

— Hétfőn 17 fok meleg volt 
Baján. A januári koratavaszi idő 
tegnap érte el tetőpontját. A verő 
fényes, tavaszias napon s.-áz és 
száz ember sétált a Duna parton 

I és hőmérő a dé’i órákban 17 fok 
meleget mutatott, kire ’mber tn-

■ lékezet óta n m volt példa. Igen 
sok kertben nyílik az áivácska, 
máshol az orgonabokrok i ügyei pat- ;

■ tantak ki, .« néhány nap mu!v.« már 
' lombba borulnak az orgonák. A
■ vadgesztenye is mindenütt rügye , 
j zik Ugyanúgy a szőlővesszők és a !

gyümölcsfák is.
—■ Elfogták a kulacsai érsek 

ség totvajeit. A kalocsai érseki j
| uradalmak műhelyének szénraktá- I 

iáit ismeretlen lettesek már hosszabb ;
; idő óta dézsmálta. Most sikerült a ! 

széntoloajokal, Balogh (Tánczos) : 
, Károly, Ferenc József és Szabó 
! (Csalói) László kalocsai lakások 
\ személyében elfogni, akik a rendőr- 
i ségen beismerték a lopd.-okát. Le- 

tartóztatták őket.
A vakbélg'julladás veszélye 

elleni védekezés egyik hatásos 
módszere abban áll, hogy az em 
bér a beleit hetenként legalább egy
szer a tér mészetes „Ferenc József 
keserű víz - - reggel éhgyomorra 
egy pohárral — alaposan kitisztítja. ;

Éif ESETÉS!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bodog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben) 

fodrász 
üzletet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
0 B E R T H S É L A

fodrászmester.

1 .aptulujdonos:
Oi. K K g Z¥ LE fi 5. l.

Február 2-án, 
vasárnap

A FOK filmgyár 
kernel ysikerü újdonságai

fi

papagáj
Szenzációs detektív történet 

10 felvonásban.

! Nemzeti Baleset Biztosító Íj
ffi A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZŐVETSÉG ffi 
X BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE l

!} bevezette Baja és környéke területére i*  

m aizabadorvot választás alapián működő 7
I Magánbeteobiztositást
u Személyek™ k és családoknak csekély h-vi díj -J.méhen V' 
£ orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, nülét, lem- tk. segély slb. * 
0 Főügynökség : Bajai Kózgszriasági Bank S2-7.-nal. j'l 
M Felvilágosítást nyújt : a Bajai Takarékpénztár is. | 

« VtEM? W «3=K HCH--’ n

Ezt megelőzi:

GEORGE O’ BRIEN 
kitűnő filmje
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesti ul, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
Jan. 27-181 febr. 3-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

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

•O

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát
kőris
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

éves
vágású

h száraz
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 

száraz aprított akácfát 3'50 P. 
száraz aprított tölgy és szilfát 3*20  P.

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedök

Telefon : BAJA Telefon :
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet.

kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et 
VANCSIK bérautói.

Éjjel is rendelhető!

Csukott bérautó 6 
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lakj? béraUtÓSnál.
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

| I
tRádió-ésviilanyszereléstg
P legolcsóbban, legpontosabban csak

KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél
»] eszközölhet.

A íorso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron 

Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

Bakanek e< Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

2

! 
í 
í

Nyomatni! Bakanek Goldb-rtfer kftn wn vöm dáí óban Baia.


