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egész világ - 
egy nagy falu.
Régi szólás-inondás, hogy az egész 

világ egy nagy falu. Ami a földieke 
egyik részén történik, azt megérzi 
a földgömb másik felén élő polgár
társ is.

Ki hitte volna, hogy az abesszin- 
olasz viszály és a magyar pulykák 
vonatkozásba kerülnek egymással ; 
pedig ez a csaknem hihetetlen lehe
tőség a valóságban bekövetkezett..

A magyar pulyka igen kedvelt 
cikk volt a londoni piacon s mint
hogy Londonban egymagában több 
lélek lakik, mint egész. Magyaror
szágon, a londoni kiviteli piac igen 
nagy jelentőséggel bírt a magyar 
gazdára, baromfitenyésztőre.

Most, hogy az. angolok az ola
szok abessziniai sikereit megsokallot- 
ták s eddig még kiismerhetetlen 
célzatú politikai sakkjátszmát kezd
tek velük : a hadászat céljait szol
gáló áruk bevitelét Olaszországba 
megtiltották illetve annak megtil
tását a népszövetségnél keresztül 
vitték; azok az államok — köztük 
Jugoszlávia is — melyek szót fo
gadlak a Népszövetségnek, kártérí
tést követeltek az elmaradt olasz 
kivitelért. Angolország régi szoká 
sához híven a kártérítést nem a 
maga zsebéből fizette meg, hanem 
a mienkből : nehéz vámot rakott a 
mi baromfikivitelünkre s viszont igen 
alacsony vámot rendelt a Jugoszlá- 
vokkal szemben. Ennek a puhán- 
bélelt, londoni előkelő szobában ki
adott rendelkezésnek az lett a kö
vetkezménye, hogy a mi pulykáink 
itthon maradtak, áruk leesett; a 
jugoszláv baromfi pedig sok ezer 
mázsaszámra gurul London felé.

De igv tanulja meg a mi gazda
társad'lmunk a maga bőrén megis
merni azokat a nagy összefüggése
ket, melyek össze-vissza szövik még 
ma is a nemzeteknek ezen elzárkó
zás! fénykorában, a nemzeteket; így 
tanul meg kerítésén Ilii is nézni, 
igy jön rá az egymásra utaltság és 
sorsközösség kényszerű valóságára, 
mely szükségessé teszi, hogy a nem
zetköz gazdasági lehetőségeknek meg
felelő irányítását gazdasági tevékeny
ségének elfog'.dia és szükségesnek 
tartsa.

Megindult a harc a városi állások 
elnyeréséért.

Január 31-én jár le a pá
lyázati határidő a városi sta
tusrendezéssel kapcsolatban 
meghirdetett és már régebb 
idő óta betöltésre váró tiszt
viselői állásokra.

A statusrendezés alapján be
töltésre kerül 1 közigazgatási 
fogalmazói, 1 első osztályú, 2 
másodosztályú adótiszti állás, 
1 irodaigazgatói és 2 végre
hajtói állás.

Ennek megtörténte után pá
lyázatot hirdet a város több 
gyakornoki állásra és pedig 2 
adóhivatali gyakornoki, 1 fo-

Két yj szervezési szabályrendelet kerül a 
város legközelebbi közgyűlése elé.

Baja város legközelebbi vagyis 
februári közgyűlése elé két uj szer- 

, vezést szabályrendelet is kerül. Az 
' adóhivatali szervezési szabályrende

let és a kórházszervezési szabály
rendelet. A kórházi szabályrendelet 
előkészítésén dr. Puskás Dezső h. 
polgármester dolgozik, a másikat 
dr. Cserfa Péter adóügyi tanácsnok 
állította össze. Mindkét szabályren
delet egész sereg újítást alkalmaz,

„Szóba sem állok azokkal akik haszon
lesésbői vagy álnokságból meghajlott 
gerinccel állnak előttem" mondotta 
Gömbös Gyula miniszterelnök a Ház 

tegnapi ülőén.
A miniszterelnök válasza Hornonnay Tivadar interpellációjára.

A képviselőház szerdai ülését 
délután négy órakor nyitotta meg 
Szlranyavszkv Sándor elnök. Feste
tics Sándor gróf hilbizományi re 
forrnia vaslata után sor került az 
interpellációkra.

Ilomonnay Tivadar az. 1934. évi 
első törvénycikknek, a közalkalma 
zot'.ak és hozzátartozóik ellátását 
szabályozó rendelkezése tárgyában 
interpellálta meg az összkormányt. 
Hornonnay interpellációjában azt 
fejtegette, hogy a törvény kiszolgál 
tatja a közalkalmazottakat a min 
denkon kormánynak, pedig hz or 
szág érdeke az, hogy szabad kö
zéposztály maradjon.

i galmazási gyakornoki és 1 
I számszaki gyakornoki állásra. 
; Betöltenek ezenkívül több al- 
I tiszti és szolgai állást is.

A harc az állások elnyeré- 
] séért már hetekkel ezelőtt 
' megindult. Legerősebbnek igér- 
i kezik a küzdelem a fogalma- 
. zói állás körül. Tudomásunk 
j szerint négy pályázó küzd erö- 
i sen az állásért. A pályázók 
j száma különben mindegyik 
, irányban folyton emelkedik s 
a pályázati határidő lejártáig 

j egészen tekintélyes számot 
I ígér.

melyeknek a gyakorlatba átvitele 
kétségenkivül nyereséget jelent a 
városra.

A kórházi szabályrendelet gyöke
res változtatásokat tartalmaz, úgy
szólván az egész ügyvitel átszerve
zését jelenti. A februári közgyűlés
nek ez a pontja tehát méltán nagy 
érdeklődést helyez, kilátásba a tör 
vényhatósági bizottság tagjai és a 
város közönsége részéről is.

Az interpellációra Gömbös Gyula 
miniszterelnök nyomban válaszolt :

„A közalkalmazottak magánérde
ke inellett van közérdek is és ez a 
közét dek megkívánja, hogy bizo
nyos szelectió alkalmaztassak. Én a 
magam részéről úgy az 1934 évi 
ehő törvénycikk tárgyalásakor, mint 
most is helyeslem, hogy azok a tiszt
viselők, akik nem felelnek meg Ili 
válásuknak, adjak át helyüket olya
noknak, akik arra alkalmasak.

Szóba sem állok azokkal, akik 
haszonlesésből vagy álnokságból 

j meghajlott gerinccel állnak előttem. 
Gerinces embeiek nélkül nehéz tör

' lé.nelmi helyzetben levő nemzet nem 

; építheti fel jövőjét.
Amit a szervilizmusról mondottam, 

ugyanez a véleményem a besúgók
ról és névtelen levelekről is. Ilyen 
eszközöket csak gyáva emberek 
használnak.

Gömbös Gyula miniszterelnök be
szédét óriási lelkesedéssel fogadta 
a Ház.

Eltemették
az angol királyt.

Rólunk magyarokról szokták 
mondani, hoj£y ünnepelni, te
metni tudunk. 5

Az angol nemzet nagy ki
rálya temetési pompájával meg
mutatta, hogy temetni igazán 
az angol tud.

Az angol birodalom a világ
történelem legnagyobb hatal
ma ; ennek a-^Tcgnagyobb em
beri hatalomnak királyi repre
zentánsa volt ugyan az elhunyt 
király, de az angol nemzet 
nem a király személyében ta
lálta meg létének, haladásá
nak, fejlődésének biztositékát, 
hanem évszázados intézmé
nyeiben, melyek jellegzetes 
megnyilatkozásai, kifejezői vol
tak az egész angol köz- és 
gazdasági, politikai és társa
dalmi életet betöltő, átfogó, 
haladó, konzervatív szellem
nek'

A személyek mulandók, az 
intézmények maradandók s 
ezek közül is azok az örök- 
életüek, melyek a nemzeti gé
niusznak felelnek meg. Az 
igazán nagy történelmi egyé
nek, a maguk személyében, 
eszméikben, alkotásaikban, in
tézményekben keltik életre, 
tartják ébren a nemzeti szel
lemet.

A világtörténelem alig ismer 
olyan nagy embert, aki nem
zete lényegét, lelkét, szellemét 
jobban képviselni tudta volna, 
mint az elhunyt angol király.

Amikor az angol nemzet 
szinte az egész világ szeme 
láttára gyászolja grandiózus 
pompával királyát, maga a 
gyászszertartás is a maga ősi 
szabályaival mintegy intézmé
nyes megnyilatkozása a jelleg
zetes angol szellemnek. A 
gyászban is fenntartó, összefogó 
hatalmas világéról
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Téli cikkeinket
Úgymint: téli harisnyát, soknit, 
keztyüt, sálat, pullovereket, svet- 
tereket, lábszárvédőt, bokavédőt, 
svájci fehérneműt, bébi kötött

árut stb. árusítjuk.

Leltári áron
Telefon szám : 188.Telefon szám : 188. ___ ____ ___

REINHARDT DIVATCSARNOK, BAJA
Jövő héten Baján lesz 

a főispán.
Megírtuk, hogy dr. Fernbach | 

Bálint fői-ipán más irányú hivatalos 
elfoglaltsága miatt e heten nem időz
het Baján, illetve nem tarthatja meg 
a megyeházán és a városházán ter
vezett kihallgatási napjait.

A főispán értesülésünk szerint 
jövő hét közepén érkezik vissza 
Baiára és átveszi hivatalos munka
körét.

A földművelésügyi miniszter 
nem engedélyezte a halasi 

havi állatvásárokat.
Kiskunhalas megyei város közön

sége még a múlt esztendő közepén 
mozgalmat indított, hogy Halason 
a földművelésügyi miniszter enge
délyezze a havi állat vásárokat, ame
lyeken azonban kirakodóvásár nincs. 
A föidmivelésügyi miniszter a vá
ros közönségének ezt a kérését el
utasította, azonban a megnyilvánult 
közóhajra való tekintettel Halas 
még egy országos vásárt kap az 
eddigiekhez.

Három méterei iszap borította 
el a szerbek által elhanya
golt bácskai Ferenc-csatornát.

Nagy Bácska egykor két gyönyö- I 
rü csatornája a békebeli idők eu- 
rópaszerte híres műszaki építménye, 
mióta Bácska nagyobb része szerb 
uralom alatt van, rendkívül elha
nyagolt állapotba került. A Ferenc 
csatorna és a Ferenc József-csatorna 
majdnem minden szakaszán siral
mas képet mutat. Pusztul a két hí
res cs torna, mely már esztendők 
óla fokozatosan csak a szúnyogok 
mil'íardjának tenyésztő telepevé vált. 
Az iszaplerakodás olyan nagy a 
két csatorna egyes szakaszain, hogy 
hajóközlekedésről szó sem lehet. 
Val -mikor több tehergőzös vonult 
be Bezdán községnél a Ferenc csa
tornába.

A műszaki szemponiból teljesen 
elhanyagolt Ferenc-csatorna tisztítá
sát Bezdán községnél nem messze 
a magyar-szerb trianoni halártól, 
most megkezdték, A kotrások so 
rán kid rüll, hogy a 15 év óta el 
hanyagolt csatornában mintegy 3 
méter magasság ’an rakódott le az 
iszap. A kotrások primiliv gépek
kel folynak Bezdánnál és igy alig 
fognak valamire menni.

Egy szerb katonatiszt különváltan élő 
feleségének tragédiája Mohácson.

Mohácson nagy megdöbbenést 
kellett egy ismert, egykor gazdag 
uricsalád leányának, Bauer Iloná
nak öngyikossága.

özvegy Bauer Vilmosné leányát 
Ilonát — mint azt annakidején 
megírtuk, — otthon eszméletlenül 
találta. A mentők kórházba szálli 
tolták, ahol kiderült, hogy nagy
mennyiségű luminállal mérgezte meg 
magát. Állapota rendkívül súlyos, 
mert a méreg felszívódott az ön 
gyilkos urinő testébe.

Az öngyilkossági kísérlet hátteré
ben szomorú házassági tragédia hú
zódik meg. Bauer Ilona férje szerb

Titokzatos női holttestet fogtak ki 
a Dunából.

Úszódnál egy 30—40 év körüli 
női holttestet foglak ki a halászok 
a Dunából. A jól öltözött nő lába 
ról hiányzott ia cipő ruhája szerint 
azonban jobb társadalmi körökhöz 
tartozhatott. Az orvos-rendőri vizs
gálat szerint 2—3 hete lehetett a 
holttest a vízben, melyen több sé-

Portyázással akarják az abesszinek 
az olaszokat megfélemlíteni.

Az olasz repülők állandóan ku 
tátják és nyugtalanítják az abesszin 
csapatokat, másrészt viszont az 
abesszin hadvezérek is belátták, 
hogy nagy ütközetbe nem bocsát 
kozhatnak az olaszokkal, minélfogva 
kisebb portyázó különítményekre 
osztják fei hadseregüket, amelyek 
a front mögött tartják állandó nyug
talanságban az olasz vonalakat. 

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
• rendez

katonatiszt, aki a jugoszláv hadse
regben szolgál. Az uriasszony már 
évek óta válni akart férjétől, azon
ban a hosszadalmas diplomáciai el
járás miatt a válás kimondása egyre 
késett. Ez és családjának rosszabb 
anyagi körülmények közé jutása 
keserítette el annyira Bauer Ilonát, 
hogy a méregpohár után nyúlt. Ál
lapota súlyos s még nem bizonyos, 
hogy milyen következményekkel jár 
a mérgezés. A rendőrség folytatja 
a nyomozást, bár az uriasszony ki 
hallgatás*  során minden felvilágosí
tást megtagadott.

rülés van. Lehetséges, hogy a Duna 
ismeretlen halottja bűntény áldoza
ta, de az sincs kizárva, hogy a sé 
sülések akkor érték az ismeretlen 
női, mikor már a Duna hullámai 
sodorták tova a holttestet. Az isme
retlen holttestet az. uszódi temető
ben temették el névtelenül.

Abesszin jelentés szerint egy por
tyázó járőr megtámadott egy kisebb 
olasz különítményt, tiz katonát meg
ölt és ötöt fogságba ejtett. Makalle 
és Adua között egy másik portyázó 
csapat öt olasz tisztel fogott el.

Ugyanezen a környéken egy olasz 
felderítő csapat az abesszinek csap
dájába esett és háromszáz benn
szülött katona az abesszinek fogsá- 

. gába jutott. A feketék különösen 
' éjszaka indulnak portyázó útjukra.

Deszta herceg szétvert hadserege 
i Daua Parma vidékén, a nagy tava

kat környező magaslatokon akar 
tábort ülni, hogy megakadályozhassa 
az olaszok további előnyomulását. 
A négus sietve újabb csapatokat 
küldött Deszta herceg segitségére.

Az olasz hadvezelőség 109. számú 
jelentése szerint a harctereken semmi 
különösebb esemény nem történt.

A város uj törvényhatósági 
bizottsági tagja.

Baja város törvényhatóság bízott 
ságában dr. Bruck Aurél ügyvéd 
elhalálozásával egy tagság megüre
sedett.

A megüresedett bizottsági tagságra 
a sorrendben következő póttagot 
vitéz Kárpáti István kádármesíert 
hívták meg.

HÍREK.
Február 1 én a Keristabál a Nem

zeti 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 délután 5 órakor a 
Nemzeti Kaszinó tisztujitó köz
gyűlése a Kaszinóban.

Február 8 án a postaaltisztek mű
soros táncestélye a Központiban.

Február 8-án Stefánia bál a Nem 
zeli Szállóban.

Február 8 án délelőtt 9 órakor a 
Bajai Ipartestület és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

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

Február 16-án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem
zetiben.

— Nagyarányú gyümölcsterme
lési akció Baján. Baja város gyü
mölcstermelésének feljavítására a 
Városi Gazdasági Egyesület az il
letékes szakközegek bevonásával 
nagyarányú akciót indít. Az egye
sület tavaszra és őszre is nagy- 

( mennyiségű gyümölcsfát hozat és 
I azt a bajai és környékbeli gyümölcs 

termelő közönség rendelkezésére 
j bocsájlja. Az igénylést már most 
I be lehet jelenteni az egyesületnél.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Fontosán járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengétől.

Minden múlandó. 
Az Ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briliiansköveket a legmagasabb áron veszek.

— Izr Istentisztelet. Pénteken l 
délután az istentisztelet háromne
gyed 5 kor kezdődik.

— ..Amikor a kislányból nagy
lány leSZ.“ Békéfíy és Lajtay há
rom felvonásos operettjét „Amikor 
a kislányból nagylány lesz" február 
8 án a Központi színpadán mulatja 
be a Magyar Postaalti.sztek Orszá
gos Egyesületének Bajai Csoportja. 
Rábl Béla a bajai műkedvelő előa
dások népszerű táncoskomikusa 
rendezi a darabot, melynek szerep 
lői is a kitűnő bajai műkedvelő gár
dából kerülnek ki és minden jel az 
előadás valamint az utána követ
kező bál sikere melleit szól.

— Halló rádió Budapest I. és 
a következő állomások! Baján, 
1936 február hó 1 én rendezi meg 
a „KIK" Mimóza bálját a Központi 
Szálló összes termeiben este 10 órai 
kezdettel. Ez alkalomra a Központi 
Szálló tulajdonosa Prachár Vilmos 
áldozatot nem kiméivé teljesen uj 
szerűen és Ízlésesen átalakított és 
feldíszített termekkel várja a meg

URÁNIA
«e==ar

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! 

hívott vendégeket. Ugyanez atka 
lomra mélyen leszállított árakkal 
ad rendelkezésre. A tendezö bizolt 
ság a még hátralevő napokon bál
irodát tart a Központi Szállóban. 
Telefon 18. Meghívó igénylés és 
asztalfoglalás csakis a báliroda ut
ján eszközölhető.

— Aki friss és egészséges 
akar lenni és el akarja kerülni, 
hogy kemény legyen a széke, emész 
lése meg legyen zavarva, folyton 
fájjon a feje és bőre tele legyen 
mindenféle pattanással, az igvék 
hetenként egvszer kétszer reggelizés 
előtt egy pohár természetes 
,,Ferenc József**  keserüvizet.

— Kanyarójárvány miatt be
zárták a garai iskolákat. Gara 
községben az iskolásgyermekek kö
zött nagy méretű kanyarójárvány 
lépett fel. A megyei tiszti főorvos 
jelentése alapján a garai iskolákat 
bezárták február 4 ig. Ugyancsak 
több megbetegedés fordul elő ka
nyaróban és vörhenyben több bács 
kai községben.

— Most lehet beiratkozni a 
bajai Liszt Ferenc Kör áii. enged, 
zeneiskola II félévére. Felvétet
nek egészen kezdő és már haladó 
növendékek is a zongora-, hegedű-, 
magáné-,ek-, gordonka (cselló) és 
zeneszerzési ianszakokia az igazga
tói irodában Peler Pál u. 7. szám 
alatt délután 2—4 óra közölt. (A 
belvárosi plébánia templom inellett.)

— Meghívó. Mindazokat a hely
beli felső kereskedelmi iskolát vég
zett hölgyeket gs urakat, akiknek 
lakáscímük hiányában nem küldhet 
tűnk meghívót, ezúton hívja meg 
szereteltel, a kereskedelmisták feb
ruár 1 i, szombati Lis t estélyére a 
rendezőség.

A legújabb RÁDIÓK

Bruszt-nál
szerezhetők be a legelőnyösebben I 
Orion, Philips, Standard, ;\ KTAR A
Telefonkén gépek nagy----------------

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLAIAT.

Hamis mérleget leplezett 
le a bajai ügyészség. Szenzációs 
felfedezésre tett szert a bajai ügyész
ség Feljelentés alapján a hatósági 
nyomozás után egy mérleget vittek 
be az ügyészségre melyről megálla- ; 
pitották, hogy hamis hitelezési pe- J 
csét is volt. Komplikálja az ügyel, 
hogy a közeimül'bán Szekszárdon j 
letartóztattak egy mérleggyárost, j 
aki a környéket elárasztotta hamis 
mérlegekkel. A legerélyesebb nyo 
mozást indították meg az ügyben.

— Amerikába megy egy tol 
namegyei plébános. A tolname
gyei Kajdács község plébánosa Sár- , 
váry József három évi szabadságot 
kapott Virág Ferenc pécsi megyés 
püspöktől. Sárváry plébános rövide
sen Amerikába utazik ahol az egyik 
magyar katolikus egyházközség ve
zetését veszi át.

— A Pasteurba szállítottak 
egy szentistváni kisfiút, akit sú
lyosan megmart a kutya. Szent- 
istvánon kedden délután Varga Fe
renc 4 éves kisfiú több kis társával 
az utcán játszadozott. A gyerekek 
közé került egy kutya is, nekiesett 
a kis Varga Ferencnek és a bal ar- 
csát valamint egyik kezét össze
harapta. A kisfiút még tegnap Bu
dapestre a Pasteur intézetbe vitték.

— Kisdedek makacs székszo
rulásánál és nagyobb gyermekek 
gyomorbélhurutjánál reggel felke 
léskor már egy negyedpohár termé
szetes ,,Ferenc József**  keseiűvizet 
is kitűnő sikerrel adhatunk.

— 23 szegénygyermeket ru
háztak fel a bajai fodrásziparo
sok. A bajai fodrásziparosok szak
osztálya láncmulatságot rendezett, 
mely mint a rnult évben az idén 
is minden teainlelban jól sikerűit. 
Ennek a sikernek az eredménye az, 
hogy a tiszta bevételből 23 szegény- 
gyermeket teljesen felruházták a 
fodrászizarosok.

— Talált arany függelék. Ta
láltak egy darab zománcozott arany 
függeléket „Mucus" véséssel. Az 
államrendőrseg felhívja a jogos tu
lajdonosát, hogy kellő igazolás után 
az államrendőrkapitányság 52 sz. 
helyiségében a hivatalos órák alatt 
vegye át.

. . . facsemetéket is 
cyánosoh!

Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Ciifusz Ferenc-ulca 12.

Lakásvizsgálntlal megbízva: Liszka és Hideg' 
szobafestők, Katona József-ulca 3. szám.

A lakásvizsgálat díjtalan.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bó dog
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

fodrász 
iizietst nyitottam. 

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
0 BÉRT H BÉLA

fodrászmester.

Laptulajdonoa:
Oí. KNEZY LE 31 fel.

cőfso

Február 2-án, 
vasárnap

A FOX filmgyár | 
komolysikerii újdonságai

fi kiMí 
papagáj

Szenzációs detektív történet
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

GEORGE O' BRIEN 
kitűnő filmje f

A 
vadnyugat 

ura
Vadnyugati film 10 felv.
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I Tiz évi házbér összege v 
í egy családi ház értéke! J
[ Mindenkinek lehet salát háza!
a Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,

!
 tatarozásoknál is.

Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!
(ö Kertvárosi építési vállalat
g Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
m BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar Teltfon 290.

Ejieii 
szolgálatát tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap <1. u. nyitva 
jan. 27 töl fs&r. 3-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó 0 ézs
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet kiráiné-utca 13.

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

DOROGI
Ha szépen, jól és olcsón 

akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Léüss 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

sajtolt koksz, tojás szén, 
dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

Saját termelésű tűzifa:

U száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

9

házhoz szállítva száraz

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

éves
vágású

akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott 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 tüzifanagykereskedök

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

koktzbrikettet, tatai izalentzenet, 
budapesti elsőrendű gázkoktzat.

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

kicsinyben házhoz szálliiva.

csukott bérautó 6
személyes

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et 
VfiNCSIK bérautó®.

Éjjel is rendelhető!

■u

^ő-éríOlwoierelértií 
legolcsóbban, legpontosabban csak fi

n «c=sr «£==£ 5~S» •

I
I
í
i KRICSKOVICS és SIDÓ cégűéi 5
J eszközölhet.

fi Cö?so mozi mellett.
Modem hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron fi

Tel.: 242. Kedvező fizetési talfttélak. Tel,: 242. |

NvomstoH Bakának <-.< Goldb r<í» r IcfiDwnvomdáiÁban Rhíi».

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lak? bérautónál. 

Telefon 375. — Baja. Kigyó-utra 18. szám.

BalaRgfc é. Goidberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

i


