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ElAFIZETÍSI A9AK :

Szlovenszkó népe erélyesen tilta
kozik a bolsevista invázió ellen.

Revíziót követe! a bolsevistáknak kiszolgáltatott 
Felvidék népe.

' delmi minisztérium kiküldöttei 
is résztvettek. Utána a kis- és 

i nagyközségek szegény és in- 
I ségügyeinek vármegyei alapon 

való megszervezése, majd ki

sebb jelentőségű adminisztra
tív kérdések kerültek tárgya
lásra. A értekezlet két óra 
után ért véget.

A Szlovák Nemzeti Tanács me
morandumot juttatott el a Nemze
tek Szövetségéhez, amelyet Jehlics- 
ka Ferenc elnök és Dortsák Győző 
alelnök irt alá. Az emlékirat kifejti, 
hogy Benes diplomáciai pályafutását 
olyan tettel fejezte he, amelyért 
nem hálás a civilizált világ.

Benes ugyanis Szlovenszkót ki
szolgáltatta Szovjet orosz országnak, 
bombavető légijármüveik bázisául. 
A cseh orosz megegyezés folytán a 
szlovák földön tanyát ütött szovjet
orosz katonai repü!Őgépek Berlint, 
Varsót, Budapestet és Bécset fenye
getik.

A továbbiak során az emlékirat 
kimutatja, hogy Prága a szovjetagi- 
táció központjává lelt és egy szov
jet alkalmazott lopása folytán kide
rült, hogy a kommunista agitáció 
főfészke a prágai szovjet külképvi
seletekben van. A megszerzett 'lista 
alapján a Némethirod Jómban 500. 
Jugoszláviában pedig 50 bolsevista 
ügynököt tartóztattak le.

Ujebb csatát nyertek az olaszok.
A Szomáliái harctéren egy Uadara 

irányában végzett olasz felderités 
során egy kis svéd tábori korházat 
talállak és foglaltak le íiz olaszok. 
A kórházat öt gépkocsira rakták, 
amely a Vöröskereszt zászlóját és 
jelvényeit viselte. A gépkocsikon 27 
láda lőszert találtak,

A kórház már elérte Malka Gi- 
dát. Uidara környékén olasz kézre 
jutott zsákmányban olt vannak a 
Rasz. zászlói és nagy diszdobjai is. 
Ezenkívül több ellenséges élelmi
szerraktárt foglaltak le, amelyekben 
nagymennyiségű gabona és kávé

Politikamentesen, adminisztratív kérdé 
sekkel foglalkozott a főispán! értekezlet.
Kozma belügyminiszter el

nöklésével kizárólag adminisz
tratív kérdések megbeszélése 
végett föispáni értekezlet volt, 
amelyen politikai kérdések 
zern szerepeltek.

Masaryk még ellent tudott állani 
I a bolsevista fenyegetőzéseknek, de
■ a kapitalista Benes készségeden ki- 
| szolgáltatta Szlovenszkót a bolse- 
I vista hadicéloknak A szlovák nép

nek kiszolgáltatottsága ellen nincs 
más eszköz, mint a lázadás, de a

■ cseh uralom gondoskodott róla, hogy 
béklyóba verjen minden ellenállást. 
A Szlovák Nemzeti Tanács már

I több ízben kifejtette a Népszövetség 
előtt, hogy Sz.lovenszkó úgy föld
rajzilag, mint gazdaságilag és törté
nelmileg Magyarországhoz tartozik, 

i A szlovák nép az igazságtalanul 
megvont határok revízióját követeli, 
Szlovenszkót nemzeti jogainak biz
tosítása mellett vissza kell csatolni 
Magyarországhoz, amellyel az. ezer
éves múlt érzelmileg is egybefor
rasztotta. Egy szavazás fényesen 
igazolná a memorandum állítását, 
hogy a szlovák nép véleménye sze
rint : Extra Hungáriám non est 
vita.

I volt. Egyik olasz oszlop most a Ne- 
gelli és Daua Parma közli zóna to- 

í vábbi megszerzésén fáradozik. Gra
ziam tábornok jelzi, hogy a gana- 

| ledoriai csata sikerében a harcoló 
honi és bennszülött csapatok nagy
szerű lendületén és ellenállásán kí
vül nagy feláldozással vége; le felada
tát és minden tőle telhetőt megtett, 
anélkül, hogy kímélte volna magát.

Az. eritreai harctéren egyik olasz 
! csapat négyórás harc után megfuta- 

rnitoll egy nagyobbszamu abesszin 
’ csoportot.

Az értekezlet során az uj 
főispánok üdvözlése után az 
erdőtelepítések és fásítások 
végrehajtásának kérdése volt, a 
megbeszélés tárgya, amelynél 
a föidmivtlésügyi és a honvé-

A csendőrök Sőfiték Se a megvadult bikát, 
mely tegnap SxentistifSnon több embert 

megtámadott és nagy pánikot okozott.
Tegnap délután 3—4 óra között 

óriási pánikot okozott Szenlistvánon 
egy megvadult bika. A jól fejlett 
hatalmas szarvú magyar bikát Slroch 
László Baján dolgozó mészárossegéd 
Hajósról hajtotta Bajára. A bikát 
azonban csak egyszerű kötéllel kö
tötte meg és a hatalmas állat, mely
nek orrában sem volt karika és 
szarvát nem látták el védőkészülék
kel. Szenlistvánon valamitől meg 
ijedt es elszabadult.

A megvadult bika félelmes bő
gőssel rohant végig a Szent István 
király utón. A járókelők hangos 
sikoltozással tértek ki előle, de a

Pénteken délután értekeznek a 
városházán a Szállás- és Homok

városok fiókpostaügynöksége 
ügyében.

Nem zárkózik el a posía vezérigazgatósága a postafiók- 
szerv feláHitása elöl.

Megiita íí Baia-Bácska. ho^y a \ tagjai is részt veszne!'.
; Homok és Száilásvátosok lakossága 
' régóta sérelmezi egv a körzetükhöz 
' tartozó külön poslaügynökség hiá 
i nyál.

Az ügy a város vezetősége eié 
kerüli, amely a legnagyobb megér 
léssel kezelte a kérdést, teljesen 
magáévá téve a kél városrész la 

i köss agának a postaszerv felállítása 
, iránti kérelmét.

A polgármester előterjesztésére 
az ügy a posta vezérigazgatósága elé 
került, ahonnét azl a választ nyel
ték, hogy a posta nem zárkózik el 
a kétdés rendezése elől.

D>. Puskás Dezső h. polgáintes
■ tér elnöklésévei petiteken délután 4 
I órakor S/endrey Ferenc bajai pos 

laíőnök bevonásával a városházára
i egy szükebbköiii érteit ezk lei hiv
I lak egybe. Ezen az értekezleten hí 
i érdekelt városrészek megbízottai, 
i illetve tör vény halósági bizottsági 

veszett állat igy is több embernek 
i és gyermeknek nekiment. Mayer 
j Ferenc gazdálkodót, aki a zajra ki

szaladt az utcára a bika felökleite 
és csak a véletlenen múlott, hogy 
nem sérült meg. A riadalom egyre 

' nagyobb lett.
Szerencsére a legkritikusabb pil

lanatban egy nyomozási ügyben ha- 
1 ladt. arra a cseudőrjárör : Szendrő 

Imre csendőrtörzsőrmester és Csa- 
' nádi Mihály csendőr. Az utcán már 

ekkor többen összesereglt ttek a 
megvadult állatot valahogyan meg- 

j fékezték és a csendőrök három lö
véssel leteritették.

A bizottsági értekezleten a neve
zett városrészek postaügynöksége, 

í illetve a postafiók szerv létesítése 
felől tárgyalnak és megállapodnak 
abban is, hol állítsák fel a fiókot. 

. Valószínűleg központi fekvésénél 
| fogva az Erzsébet királyné utca 

köt nyéke esik számítás alá.
Úgy értesültünk az újonnan fel- 

' állítandó postaszerv nyilvános tele
fonállomás is lesz, azonban csak 
fel vevőszolgálatot teljesítene.

A pénteki értekezlettel kapcso
latban figyelmébe ajánljuk az ille- 

i tékes hatóságnak, intézkedjék olyan 
irányban is, hogy a város területén 
a postaládák szamát növeljék, merj 
a közönségnek már nem egy Ízben 

; okozott bosszúságot, hogy i kinlé- 
. lyes utal keil tennie, inig leveleit 

f<-l adhatja.
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Téli cikkeinket Úgymint: léli harisnyát, soknit, 
keztyüt, sálat, pullovereket, svet- 
tereket, lábszárvédöt, bokavédőt, 
svájci fehérneműt, bébi kötött

árut stb. árusítják.

Leltári áron
Telefon szám : *188.Telefon szám : 188.

REINHARDT DIVATCSARNOK, BAJA.
Vasvitlá^aS 

agyonütötte apját 
egy baranya?negyei 

gazdalegény.
A baranyamegyei Cun köz- i 

ségben borzalmas apagyilkos- : 
ság történt. Id. Szilágyi János 
cuni gazdálkodó régóta rossz 
viszonyban volt fiával, ifj. Szi
lágyi Jánossal. A napokban 
újra összeveszlek s ennek so
rán az apa kiutasította fiát a 
házból azzal hogy ki fogja ta
gadni az örökségből. A heves 
verekedés során a fiatal Szi
lágyi felkapott egy vasvillát 
és kétszer fejbevágta apját, 
akit elöntött a ver és össze
esett. Beszállították kórházba, 
ahonnét visszaküldték azzal, 
hogy menthetetlen. Szilágyi 
otthon meg is halt A csend
őrség letartóztatta az apagyil
kos fiút, aki azzal védekezik, 
hogy azért ütötte le apját mert 
az rátámadt s ő csak „véde
kezett".

Súlyos 
szerencsétlenség @ 
Szeremlei-utcában.

A Szeremlei utcában Sza
bados Miklósné 84 éves asz- 
szonyt borzalmas szerencsét
lenség érte Szabadosné egye
dül felment a padlásra. Öt 
méter magasban a létrán meg
szédüli és lezuhant. Hátgerinc
töréssel és súlyos külső sérü
lésekkel a mentők kórházba 
szállították, ahol haldoklik. A 
rendőrség nyomozása szerint 
a szerencsétlenségért senkit 
sem terhel a felelősség.

Elfogták a 
háabokodi templom 

fosztogatóját.
A csendőrség a bacsbokodi 

templom fosztogatóját Schmidt 
István bácsbokodi 20 éves 
napszámos személyében elfog
ta, Ma délelőtt bekísérték a 
bajai ügyészségre, ahol dr. 
Gál Károly hír. ügyész előtt 
részletes beismerő vallomást 
telt. Elmondotta, hogy két 
héttel ezelőtt egy ízben már 
feltörte a templom perselyeit, 

de akkor a plébános nem tett 
feljelentést, miután egészen 
jelentéktelen összegről volt 
szó. Ezúttal azonban Schmiedt 
aki előzetesen kártyázott és

Boxeres, bkskás betörő egy szentistvám 
birtokos gazda portáján.

Az elmúlt esle kellemetlen 
vendége volt Babinecz Antal 
szentistváni birtokos gazdának. 
Este 9 óra tájban a házbeliek 
idegen neszt hallottak az ud
var felöl. Mivel a látogató so
ká nem jelentkezett a gazda 
kiment a kapufelé, hogy a gya
nús zaj okát megtudakolja.

Az udvaron egy idegen 
embert talált, akit, mikor fel

Teész Imre plébános előadása az egyház 
szociálpolitikájáról a felsővárosi 

Olvasókörben.
JubiláS a Felsővárosi Olvasókör.

Nagy érdeklődés mel'etl vasárnap 
délután tartotia évi közgyűlését a 
Felsővárosi Római Katolikus Olvasó
kör. A felsővárosi társadalmi és 
kulturális tényezőit magában egye
sítő Ol.asókörben ez ■ikaiomnial 
Teész. Imre plébános a Kör elnöke 
nagyszerűen felépített beszédben 
foglalkozott a katolikus egyház, szo
ciálpolitikájával XI. Pius pápa Quad- 
ragesimo Anno encyklikájának is
mertetése alapján

A mai megváltozott életviszonyok 
közölt — mondja az előadó — 
amikor mindenütt válságot, gazda
sági és erkölcsi bajt látunk, mely 
az. egész világot elöntötte, olyan az 
emberiség, mint a lejtőre jutott 
gyorsvonat. Ó«iásí léptekkel haladt 

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi Scsárusitást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

minden pénzét elvesztette, éj
szaka álkulccsal behatolt a 
templomba és az összes per
selyeket feltörte, az ügyészség 
letartóztatta.

szólított a távozásra, megtá
madta Babineczot és boxer- 

i tel az arcába sújtott. A gaz
da védekezni próbált, erre a 

I boxeres látogató bicskáját is 
i előrántotta de használni már 

nem merte, hanem félve a 
felfedeztetés veszélyétől elfu
tott. Megindították a nyomo- 

| zást a boxeres merénylő kéz- 
rekeritésére.

I előre a technika, a tudomány, de 
j egyvalamit nem oldott meg: az cm
I bereknek egymáshoz való viszonyát. 

Az emberiség olyan, mint a meg-
i bolygatott hangyaboly, melyben sen

ki nem találja a maga helyét.
A gyógyitószert csodálatos gon

dolatban hozta felszínre a pápai 
i körlevél.

A Qu idragesimo Anno, mely el
■ sősorban a szociális bajok leküzdé

sét célozza, hangsúlyozza a tulaj-
' donjog tiszteletben tartását. A „ne 

lopj" az a szilárd bázis, melyen föl 
kell épülnie az. emberiségnek. /Xz 
állam kötelessége a tulajdonjog sza
bályozása, hogy ne legyenek túlka
pások.

| A pápai körlevél követeli az 

arányt a tőke és a munka közölt. 
A munkásoknak a gyárakban tisz
tességes megélhetést kell adni, nem 
éhbért.

Ha ez. megvolna, megszületnék 
az uj szociális ország, ahol nem 
lenne egyik oldalon mérhetetlen 
gazdagság, másik oldalon nyomor.

Hí nem akarjuk a nyomort ma
gunknak, ne engedjük másoknak.

Az előadó megállapítja, hogy az 
Olvasókör is magáévá tette és birs 
deli ezeket az eszméket s amikor 
egységbe tömörültek ez igazságok 
mellett leltek hitvallást.

A nagy tetszéssel kisért beszéd 
I után Kulcsár János hitoktató a Kör 

)pgy/ője felolvasta az elmúlt évi 
jegyzőkönyvei, mely szép bizonyí
tékát adta a kör agilis működésé
nek.

A tisztikar beszámolója után meg
állapodtak abban, hogy a tagsági 
dijakat 8 pengőről 6 pengőre szál
lítják le, amit a taglétszám növeke
dése tesz, megengedhetővé.

/X jövőben havonta az első hét 
péntekén lesznek a választmányi 
ülések.

A közgyűlésen egy örvendetes 
1 bejelentés történt. Az Olvasókör az 

idén üli fennállásának tízesztendős 
jubileumát. A jubileumot fényes ke- 

; retek között fogják megünnepelni.

Magasnívőju előadást tartott 
Baján dr. Vordai Ányos a 
„Család és a költők" címen.

Magasnivóju előadásban volt va
sárnap a bajai közönségnek. Dr. Tor- 
dai Ányos a Ciszterci Rend bajai 
reálgimnáziumának kiváló igazgatója 
a „Család és a költők" címen le
nyűgöző szépségű irodalmi előadás
ban gyönyörködtette a Katolikus 
Egyesülés közönségét. Az illusztris 
elő idő tiszteletére az Egyesülés elő
adási terme zsúfolásig megtölt em
berekkel, akik lenyűgözve hallgat
ták a magyar nyelv szépségeit a 
híres magyar lírikusok családi köl
tészetének ismertetésében.

Dr. Tordai Ányos lenyűgöző szép
ségű előadásában Vörösmarlylól 
kezdve a mai magyar küllőkig vá
zolta a családi költészetet. Az elő
adás keretében a legjobb bajai sza
valok interpretálták a családi költé
szettel foglalkozó nevesebb költe
ményeket.

— Tyuktolvajlás. Tóth Mihály- 
né Korsós-utca 41 számú lakos je
lentést tett a rendőrségen ismeret
len tpltes ellen, aki hat tyúkját el
lopta.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.



i936. január 30 iíAJA-BACSKA

Minden múlandó, 
Hz Ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándóknak.

SZIKLAI MARTON 
órás és ékszaréunél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Pri ma sweizi kar- zsebórák. Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerüíje a fölösleges bosszankodáM pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és iavitas csak szakembernél.
Pontosén járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 penqötoi.

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

hírek.
Február 1 én a Kerista-bál a Nem 

zeli Szállóban.
Február l én Mimóza bál a Köz 

pontiban.
Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci

pésziparosok „ Virsli-estje" az 
Ipartestületben.

Február 2 án délelőtt 10 órakor a 
Columbia Postagalamb Sport
egyesület közgyűlése a régi 
postabérházban.

Február 2 án délutcán 5 órakor a 
Nemzeti Kaszinó tisztújító köz 
gyűlése a Kaszinóban.

Február 8 án a postaalliszlek mű 
soros íáncestélye a Központiban.

Február S án Stefánia bál a Nem 
zeli Szállóban.

Február 8 án délelőtt 9 órakor a 
Bajai Ipartestük t és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házba n.

Február 9 én délután 4 órakor a 
BTSE évi közgyűlése a Köz 
pontiban

afiflEasKanHasKMetsimas&we ;

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

Gróf Tolsztoj Leó
legszebb regénye 

filmen

Anna
Karenina

A legszebb Garbó 
film 16 f.

Híradó! Híradó!

se h « ®

Február 16-án este 8 ólakor a S<*-  
gédhivutali Tisztviselők O<sza
gos Szövetségének bálja a Nem
zetiben.

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

— Liszt-Dalok Baján. Liszt Fe
renc a nagy muzsikus megzenésítette 
Heine : l)u bist ein Blume c. ked
ves kis verseit. A fülbemászó ked
ves kis dalt magyar nyelvre Balogh 
Miklós, műfordításairól ismert ké
résit. iskolai tanár ültette át, vegyes 
karra pedig átdolgozta Szántó Jenő 
a Liszt Ferenc Kör zenetanára és 
először a kereskedelmisták 100 tagú 
vegyeskara fogja bemutatni február 
1-én, a kereskedelmisták Liszt F. 
estélyén. Ezen kívül még a hatszó- 
1 *mu  vegyeskar Petricsevich Horváth 
Isten veled c. dalát is, amelyet szin
tén Liszt zenésitett meg és Szántó 
tanár dolgozott át vegyeskarra.

— A BTSE közgyűlése. A Bajai 
Turul Sport Egylet február 9 én 
délután 4 ó- ai kezdettel a Központi 
Szálloda külön termében tartja évi 
közgyűlését, melyre ezúttal is szíve
sen hívja meg az egyesületi tago
kat.

— Vasárnap lesz a Nemzeti 
Kaszinó tisztújító közgyűlése. A 
Nemzeti Kaszinó február 2-án dél
után 5 órakor, határozatképtelenség 
esetén február hó 9-éu vasárnap 
délután 5 órakor tartja közgyűlését 
a következő tárgysorozattal: Elnök 
megnyitó beszéde. Igazgató jelen 
lése. Könyvtáros jelentése. Pénztá
ros jelentése. Pénztári ellenőr jelen
tése. Számvizsgáló bizottság jelen
tése. Tisztikar lemondása. U| tiszti
kar megválasztása. Esetleges indít
ványok.

— Elveszett vadászfegyver. El
veszett egy darab 12 kaliberű va
dászfegyver. A rendótség felhívja a 
megtalálót, hogy a törvényes követ 
kezmények tét he alatt az állam- 
rendörkap fányságra szolgáltassa be.

| Nemzeti Baleset Biztositó R.-T. í
űi A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG
! betegbiztosító intézete X

j bevezette Baja és környéke területére ;
« aizabadorvot választás alapján működő U 
| Magánbetegbiztositást. ! 
y Személyeknek és családoknak csekély havi díj ellenében W
S orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temelk. segély slb. a 

w Főügynökség : Bajai Közgazdasági Beink R.-T.-nál. w
Felvilágosítást nyújt : a Bajai Takarékpénztár is.

Akinek a szívműködése 
rendetlen.

úgyszintén az, akinél a vérnyomás 
emelkedésének tünetei mutatkoznak, 
úgy érhet el erőlködés nélkül meg
felelő könnyű székelést, ha reggel 

■ éhgyomorra egy kis pohár termé- 
; szeles ..Ferenc József**  kes-rüvi/et 
: iszik. Szivszakorvosok már régpn 

megállapították, hogy a Ferenc Józtef 
viz szivbilllentyühibáknál és szivbil- 
lentyühibáknál és szivel/sirosodás- 
nál is enyhén, biztosan és mindig 
kellemesen hal.

MOZI.
Garbó

uj filmje az Urániáiban.
Az Uránia mutatja be a Karenina 

Anna cimii filmet, amelynek egyik 
legnagyobb nevezetessége az, hogy 
a címszerepet Grela Garbó játszó, 
a másik pedig, hogy Clarence Brown 
rendezte. Az utolsó években min
őmkor Grela Garbó filmjei jelen
tették nálunk is a filmszezón csúcs
pontját, egész bizonyos, hogy ebben 
az évben is verhetetleniil elsőnek 
érezzük a filmen Grela Garbót. 
Rendkívüli színésznő. Izzik a tehet 
ségtől, minden mozdulata, fájdalmas 
mosolya, szava, örömtijiongásci, ha
lálos boldogtalansága és pusztulásba 
indulása a ködbevonl síneken: a 
legnagyobb élmény. Tolsztoj Leó re
gényének, a Karenina Annának sok 
változatát láttuk már prózai színpa
don, operában, néma filmben, de 
olyan tökéletesen eddig még nem 
adták vissza Tolsztoj regényéi, mint 
az a hangos film. Külön tanulmányt 
érdemelne ez a film, legelsösorban 
Grela Garbó, aki nem játszó a sze 
repet, hanem végig éli.

Bemutatja az Uránia e héten 
csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap.

ÉRTESÍTÉS! ,
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog
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 8 E R T H BÉLA

fodrászmester.

Laptuiajdonos:
rn. KKÜH lehel.

~--í:s=-=»«s=rs:2«5»

Február 2-án, 
vasárnap

A FOX filmgyár 
komolysikerü újdonságai

A kínai
papagáj

Szenzációs detektív történet 
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

GEORGE 0’ BRIEN 
kitűnő filmje

A 
vadnyugat 

ura
Vadnyugati film 10 felv.
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11 évi házbér összege í 
l egy családi ház értéke! J

Mindenkinek lehet saját háza! j
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, a

tatarozásoknál is. Á
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul! ’J

Kertvárosi építési vállalat Ü)
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó a

BAJA. Budapesti ut, Eternit udvar Telefon 290. m

2
a

eves 
vágású

!-■ száraz
Házhoz szállítva száraz

Éjjeli 
szolgalatot tart 

reggel fél 8 óráig é9 
vasarnap d. u. nyitva 
jan. 27 töl febr. 3-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó é z a
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
térti szabónál 

(Sugovka^art). 

éves szurkosnyár 
fűz hasáb
akár
szil .. 
kőris ..
és gomb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén,

dió szén

raktál ról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA 8AJA. |

Telefon 160. Éj

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 3'50
apritott tölgy és szilfa 3'20

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

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

Kályhafűtésre használjon 
tatai tojátbrikettet, 

kokszbrikettet, tatai szalonzenét, 
elsőrendű gázkokszct.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csatolt bérautó 6
személyes

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

Éjjel is rendelhető!

h «s=x «r • • «==s «g=s: ra

iRádió-ésvIllanyszeralést 
p legolcsóbban, legpontosabban csak

' KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél ’
w eszközölhet. í

A Corso mozi mellett
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron

?' Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

__ ______
h Nvomatnrf Rakanek Gnldb roer könyvnyomdája tan haw

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérSUtÓSnál. 

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

Batettek *>  Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

| modern kivitelben készülnek.


