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„A munka napja nehezebb, 
mint a veszélyé..

Kossuth Lajos mondotta 
egyik beszédében a fenn idé
zett mondatot.

Nem vehetik rossz néven a 
mi vitéz és frontharcos polgár
társaink, ha ő elévülhetet
len érdemeik mellett a munka 
hőseire is gondolunk, azokra 
akik a javuló tendencia dacára 
is még mindig igen nehéz gaz
dasági viszonyok között érté- ( 
kés, fáradhatatlan munkájuk
kal nemcsak magukat és csa
ládjukat tartják fenn, hanem 
kenyeret tudnak adni mások
nak is.

A munkalehetőségek kere
sése, kutatása, a megélhetés
eit való harc, ha közvetlenül 
nem is jár életveszéllyel ; köz
vetve csaknem olyan pusztító, 
mint volt maga a világháború. 
Aki munkát, megélhetést keres, 
vállalkozik, sokszor esik át ke
serves csalódásokon ; fizikai 
és szellemi energiáit össze kell 
fogni, mert a tönkremenés, az 
elbukás gyakori réme sokszor 
olyan sötét képet fest előtte 
a jövőről, hogy könnyen esik 
kisértésbe : eldobni az életet 
inkább, sem hogy uj kísérlete
ket kezdjen.

A statisztikusok kiszámítot
ták, hogy a világháború óta 
gazdasági okokból csaknem 
annyian lettek öngyilkosok, 
mint a hányán elestek a vi
lágháború öldöklő harcaiban. 
A halál igy is — úgy is halál, 

íme igy igazolják a legújabb 
idők Kossuth mondását, hogy 
a munka napja nehezebb, mint 
a veszélyeké.

A munka vitézei és front
harcosai is megérdemlik a pol
gárság tiszteletét, nagyrabecsü
lését. Járjunk nyitott szemmel 
és lássuk meg Baján is azokat, 
akik a munkások tizeinek, szá
zainak tudnak munkát, kenye
ret adni.

Az azelőtt üres műhelyek 
megteltek munkásokkal, zug
nak a gépek, a munkások bi
zonyos kétkedő aggodalmát 
a munkaalkalom állandósága 
iránt bizakodó érzés váltotta 
fel s ha itt-ott inogni látunk 

is üzemeket, üzleteket — an
nál inkább becsüljük meg azo
kat, akik fenntartani sőt növel-

A választási bűncselekmények 
amnesztiája folytán 159 ellenzéki 
■— 73 nemzeti egységpárti vádlott 
ellen szüntették meg az eljárást.

Szerda a müviharok napja. Szer 
dán felelnek a miniszterek az or
szággyűlésen az interpellációkra. 
Hatalmas fegyver az inlerpellálás, a 
kérdezés joga a képviselők kézé 
ben ; élnek is vele az ellenzéki kép
viselők s igyekeznek felelőssé tenni 
a kormányt mindazért, ami az or
szágban történik.

Az ellenzék védi az alkotmányt, 
küzd az autonómiáért ; megakarja 
őrizni százszázalékosan a megyék 
és városok önkormányzatát, de ez 
nem gátolja abban, hogy az egyes 
városoknál előfordult visszaélésekért 
ne a kormányt tegye felelőssé.

Eszünkbe jut az a nemrégen Ba
ranyában — népgyülésen — történt 
eset, amikor az egyik földmi vés em
ber felállt és olvasta a beszédjét, 
amelyben védte az alkotmányt, til
takozott a diktatúra ellen, de egy

; úttal követelte, hogy a kormány 
sürgősen törje le a bőrárakat.

Amikor azután feltették a kérdést 
neki, hogy szabadság és alkotmá
nyosság mellett miként képzeli a

Marschall Ferenc dr. államtitkár megígérte 
a bácskai menetrendi sérelmek 

orvosoltatását.
Dr. Marschall Ferenc állam

titkár, a jánoshalmi kerület 
országgyűlési képviselője részt 
veit a Jánoshalmái Kereske
dők Egyesületének közgyűlé
sén, ahol az egyesület veze
tősége ismertette azokat az 
evek óla fennálló menetrendi 
sérelmeket, amelyek orvoslá
sára eddig csak Ígéretet ka
pott a megve közönsége. Dr. 
Marschall Ferenc államtitkár 
kijelentette, hogy a jobb va- 

ni is tudták munkásaik számát. 
Itt járnak közöttünk a munka 
frontjának ezek a győztes har
cosai ; ismerjük őket ; de is
merjük is el őket; emeljük 
meg előttük kalapunkat.

Dr. KL.

i kormány beavatkozását az árak ala- 
I kulásába, melyeknek meg vannak a 

maguk törvényei — akkor néma 
maradt.

Ugyanúgy vagyunk most az am
nesztiával is, melyet az ellenzék 
sürgősen kihasznált, rá akarván 
kenni az amnesztia minden ódiumát 
a NÉP-re.

Gömbös Gyula miniszterelnök 
válaszában a számok erejével iga 
zolta, hogy kétszer több ellenzéki 

i jutott az amnesztia révén nyuga- 
| lomhoz és békéhez, mint nemzeti 
I egység párti.

A miniszterelnök nyilván abékü- 
lés szellemét szolgálta akkor, ami
kor az amnesztia rendelet kiadósát 
kieszközölte s csak akik az amnesz
tiában részesüllek minden esetre 
hálásan gondolnak a jótékonyságra, 
mely velük történt.

A számok minden Demosthenes- 
nél fényesebben beszélnek s ami 
józan közönségünk jobban hisz a 
számok erejének, mint a frázisok 
üres szappanbuborékainak.

| suti menetrend érdekében il
letékes helyen készséggel köz-

i benjár.

— Főispán e héten nem tart 
fogadónapot; egyébként rendes 
fogadónapok és órák: minden 

, Szerdán a városházán d. u. 5—7 
' óra közölt ; minden csütörlÖKÖn és 
; pénteken délelőtt fél tíztől tizenkét 
j óráig.

Elfoglalta hivatalát 
a bajai rendőrkapi
tányság uj vezetője.

Ismeretes, kogy a m kir. 
államrendőrség bajai kapitány- 

i sága élére dr. Jávor Pál ren
dőrtanácsost. nevezték ki, aki 
legutóbb Kecskeméten teljesí
tett szolgálatot. Dr. Jávor Pál 
tegnap érkezett Bajára és a 
bajai rendőrkapitányság ügye
inek vezetését a mai napon 

I átvette. A bajai rendőrható
ság uj vezetője eddigi állomás 

. helyén nagyon szép eredmény
nyel dolgozott s igy bajai mű
ködése elé is bizalommal te
kintenek.

Hivós művészi estet 
ígér a két kereske
delmi holnapi Liszt

emlékünnepélye.
Gyönyörű száma lesz a fiú felső

kereskedelmi iskola holnap esti 
I Liszt-emlékünepélyének az a miivé 

szien szép táncjelenet, amelyet a hal
hatatlan magyar zenei zseni II. és 
IX Rapszódiájára a két kereske- 

' delini láncos csoportja mulat be. 
' A gyönyörűen kidolgozol! jelmezes 
1 magyar táncot dr. Bernhart Sán- 

dorné tanárnő tanította be sok ru
tinnal. Zongorán kisérik Augusztinv 
Lujza és dr. Kólámban Mária ta
nárnők. Másik eseménye lesz a 
szép művészi estnek a két iskola 
hUszólamu vegyeslrarának szerep
lése. Dorner Aurélné a Liszt Zene- 

; iskola tanárnőiének vezénylése mel 
: lett előadott Liszt-énekek valóságos 
I szenzációt jelentenek. A művészi 

milliőben előkelő helyezés jut az 
i est programját rendező Farkas Fe

renc tanár ünnepi beszédének. A 
remekül összeállitott művészest só
ján Gyula-diák nemes szépségű 
„Liszt11 versét is elszavalják.

A szép műsort nyújtó ifjúság 
megérdemli, hogy Liszt-emlékünne
pélyét követő báljának is hagyomá 
nvos sikere legyen.

Kánya küiügyminiszter Vili. Ed- 
ward királynál. Kánya kűlügymi 
niszter csütörtökön délelőtt 11 órá
tól kihallgatáson volt a Buckinghan 
palotában Vili. Edward királynál, 

i A kihalgatás 55 percig tartott.
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Téli cikkeinket
Telefon szám : 188.

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

árut stb. árusítjuk.

Leltári áron
Telefon szám: IBe.

REIKHaROT DIVATCSARNOK, BftJM.
Megszüntették az egyik Jánoshalmái 
arzénos ügyben a bűnvádi eljárást 

Arcén helyett az alaptalan bosszú vádaskodás 
derűit ki.

December elején, mint azt meg
írta a Baja-Bácska, dr Marjay Peter 
törvényszéki vizsgálóbíró rendele
tére az ügyészség kihanlollalta Já
noshalmán Nagy János gazda holt
testét, aki 5 évvel ezelőtt halt meg 
gyanús körülmények között. A ki- 
hantolás után a holttest maradvá
nyait {elküldték az Országi,s Vegy 
vizsgáló Intézethez Budapestre ahon
nét az elmúlt napokban jött meg a 
vegyvizsgálat eredménye. Arzént

Felbontották a baja- hercegszántói műút 
kiépítetlen útszakaszának kiépítésére 

vonatkozó ajánlatokat.
Csütörtök délelőtt tizenkét óra

kor bontotta fel Székhelyi Rezső 
várm. főjegyző a baja—hercegszán
tói törvényhatósági müut Csálalja—- 
Dávod és dávod—hercegszántói ki
építetlen hét kilométernyi útvo
nal szakaszára vonatkozó ajánlato
kat.

Az útépítésre vonatkozóan nyolc 
ajánlat érkezett be, melyeket, a kö
vetkező sorrendben bontott fel a 
bizottság elnöke.

Az olasz-etiop viszály 
kulisszatitkai.
Olaszország és a szankciók

Anélkül, hogy elemeznénk azt a | 
rendkívüli hatást, amellyel a Nép 
szövetség által elrendelt gazdasági 
szankciók forradalmasították a nem
zetközi jogot az államközi együtt
működésnek ezzei a soha nem ta
pasztalt formájával, tisztán gazdasági 
szempontból igyekszünk megvilágo- 
sitani a helyzetet. Olaszország ma 
ott áll, hogy a gazdasági rendsza
bályok vasgyürüje minden oldalról 
becsukódni készül körülötte. Még 
csak az olajszankció jellegével bír. 
Nézzünk, hogy alakulna a helyzet, 
ha ez a szankcióban résztvevő ál
lamok száma nem változnék.

Azok az államok, melyek nem 
tagjai a Nemzetek Szövetségének, 
tehát az Egyesült Államok és Né
metország, valamint azok, melyek 
nem fogadták el, illetve csak bízó 

néni találtak és ez alapon a vizs
gálóbíró a további bűnügyi eljárást 
a gazda alaptalanul, bosszúból meg
vádolt felesége ellen megszüntette. 
A csendőrség most azt nyomozza, 
hogy ki irta a névtelen feljelentést.

Ettől az ügytől függetlenül két 
olyan arzénos gyilkossági ügyben 
folyik a nyomozás, sőt vádiratot is 
adtak ki, amelyekben az arzént, 
még pedig elegendő mennyiségben 
kimutatta már a vegyvizsgálat.

1. Rajna Sándor Bpest 124 000 p; 
2 Erős és Simon építési vállalko
zók 101 006 p 84 f; 3. Kisiparosok 
és Mérnökök Útépítő Szövetkezete 
180 936 p 53 f ; 4 B írta és Bleyer 
vállalkozók Budapest 113 567 p 82 f; 
5. Szerday István Szekszárd 117.749 
p 20 í; 6. Böhm Gyula Budapest 
103 352 p 59 í; Czukor Sándor mér 
nők Baja 116.351 p 65 f; 8 Kata- 
nics Antal vállalkozó 101.398 pengő 
73 fillér.

nyos fenntartásokkal fogadták el a 
szankciókat, tehát: Magyarország, 
Ausztria, Lengyelország, Svájc, Al
bánia es Argentína, összesen 8 ál
lam két földrészen elosztva, teljesen 
el tudták látni Olaszországot a leg
fontosabb nyersanyagokkal. Hang 
súlyozva azonban, hogy ez a tétel 
jórészt az Egyesült Államok további 
állásfoglalásától függ. Az USA nél 
kíil illuzórius a szankciós politika, 
vele viszont illuzóriussá lesz az olasz 
ellenállás. Számított erre Olaszor
szág, mert gazdasági élete érzékeny 
mérőeszközei kétségtelenül bizonyít 
ják a termelés fokozódó tempójú 
lendületét.

így az utóbbi hónapokban az 
olasz külkereskedelmi mérleg már 
a háborúra való felkészülés jegyé 
ben alakult. A behozatalban 1934. 

óta a szén 302 millió líráról 374 
millió lilára, a nyers és kenőolaj 
_5 millióról 32 millióra, a petróleum 
6.7 millióról 8 2 millióra emelkedett. 
A benzin 28 millióról 35 millióra.

Ezzel szemben a kivitelben csők 
kent a háborús nyersanyagok foi- 
galma. A gazdasági energiák belső 
tárolása előfeltétele lelt a háborús 
akarat kiteljesedésének.

Nvilt krédés marad mindezek 
után, hogy Olaszország mivel tud 
ja fizetni a külföldnek ezt a foly
ton emelkedő behozatalt. Fölötte 
kedvezőtlen tényként kell leszögezni 
ilt azt, hogy kivitelének csak 40 
százalékát tudja a szankciókban 
részt nem vevő államokban elhe
lyezni. A többi államokba csak oly 
cikket szállít (texlilcikkeket, gyü
mölcsöt és rizsi), amit azok más 
piacokon is beszerezhetnek.

Probléma marad a nemzetközi 
fizetések lebonyolítása is. Kérdéses, 
hogy a külkereskedelmi mérleg óri
ási passzivitása következtében emel
kedő bevitelt lehet-e majd árukom 
penzációval fizetni. Az olasz kivitel 
fő tételei : gyümölcs, rizs, selyem 
stb mind luxuscikkek. Az árukli- 
ring fennmaradása esetén tehát Olasz
országnak jói meg kell fizetnie min
dent, viszont kivitelét majdnem hogy 
áron alul kell majd értékesítenie. 
Félő, hogy később már arányban 
fogják követelni a teljesítést, amely 
a nemzetközi forgalomban mindig 
beteges jelenség.

Maga a külkereskedelmi mérleg 
passzivitása, ha következménye az 
ország gazdaságföldrajzi és pénzügyi 
normális helyzetének, még nem be
teges tünet. Az olasz külk. mérleg 
1872. óla egyszer sem volt aktív. 
Bár az utóbbi években a külföldi 
olaszok pénzküldeményei és az ide
genforgalom, az u. n. „invisible ex

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA 

január 20-tól — február 4-ig 

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

port" erősen lenyomták a passzi- 
i vitást.

1935 első feleben azonban a ke
reskedelmi mérleg passzivitása fo
kozatosan 1500 lírára emelkedett az 
előző félévi 1300 millióval szemben. 
Ehhez az 1500 millióhoz számítsuk 
még a következőket : a külföld köz
vetlen szállítása az olasz gyarma
toknak kb 15 millió értékben, a 

I csapalszállilások 35 milliós költsége, 
! a szuezi csatorna átkelési dija 30 

millió összegben. Ez összesen 80 
millió pluszt jeleni a külk. mérleg 

i jelzett passzivitásán felül — a 35-ös 
! év első felében csak. E tehertétel 

természetesen állandóan emelkedő
• tendenciájú, a tőke is menekül, a 

kivándorlói: küldeményei mindin-
' kább összezsugorodnak és elmarad 
1 az „invisible export" is.
i Következmények: a Banca d'Dalía 
i arany készlete az 1934 es 7 3 millió 

líráról 1935 okt.-ig 3 9 millió lírára 
j zuhant. A bankjegyforgalom az 
{ 1935. májusi 128 milliárd líráról 

okt.-tg 15 milliárdra emelkedett. A 
létfenntartási árindex a januári 69 7- 
ről 72 re szökött fel. A marhaárak 
50. a gabonaárak 20 százalékkal

• emelkedtek. A líra-kurzus Parisban 
és Zürichben álland óan romlott sőt

i az utóbbi időben többször nem is 
jegyezték. Ennek fent jeleztük már 

I a következményét is, a szankciók- 
: bán részt nem vevő államok a fize- 
, téseket aranyban fogják követelni, 
j Kétséges, hogy segit-e ezen az 
i aranymonopólium elrendelése, ha 
! mindenesetre szivbemarkoióan im- 
| pozáns is az a gigászi önfeláldozás, 
1 amely százezrével hordja az „anello 
■ nuziale" kát a haza oltárára I

A szankciók hatása a vi
lággazdaságra.

Mindenekelőtt : konjunktúra. Fel- 
| lendülés, áremelkedés sok téren.

Kényes báliruhák tisztitója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó, 
fiz Ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON 

órás és ékszerésznél 
Erzsébet kiraiyné-ucca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölöslegei bosszankcdást pontatlanul járó órájával. 

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

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

így főként a tengerhajózásban és a 
háborús nyers- és készanyagok gyár
fásában. A fuvardíjak és a hajózási 
biztosítási díjtételek jelentékenyen 
emelkedtek.

Ez az általános hatás. A speciális 
hatása a szankcióknak akkor áll 
elő, amikor Olaszország és a nem 
szankciós államok külkereskedelme, 
má részt a szankciós országok egy- 
másközti forgalma majd jelentéke 
nyen emelkedni fog. Ez már érez 
helő volt abban, hogy a szankciók 
életbeléptetése után az olasz beho
zatalban Anglia és Németország he 
lyel cserélt, ez utóbbi előnyére.

Várható politikai hatás: két Iá 
borra ősz lik a világ, melyek gazda
ságilag igyekeznek elnyomni egy
mást.

Epilógus.
Az afrikai háború hullámai mind

inkább átcsapnak az európai vérte- 
len hadszíntérre. A horizontot a 
világháború fantomjai festik vörösre. 
Edén ésLaval tanácskozásai, a Nép

URÁNIA
K==X -CF-Z

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!

| szövetség álarca mögött gigászi ér 
dekek birkóznak egymással. A Bri-

I tish Empire és a fascisla tigris, a 
nagykapitaiista „Hochfinanz" a Shell 
olajtröszt es Deterdingék ezernyi 
szállal kapcsolódó, nesztelen küz
delme ez, mely rövid hetek lefor- 

j gása alatt világproblémává dagasz- 
' tolta egy afrikai vadnép tam-tamos 

szabadságharcát a nyugati civilizáció
I ellen. És a népek milliói, a kisem

berek százezrei mégis béke után
i sóvárognak . . .

Quo vadis Európa ?
Meshó Géza.

Nagy az érdeklődés a bajai 
postásból iránt.

Szorgalmasan folynak a Központi
ban „Amikor a kislányból nagy
lány lesz" előadásának próbái. A 

• bajai postásbáll bevezető kitűnő 
: operettben a helyi műkedvelő gár 

da népszerű erői vetélkednek egy
mással a sikerért. Rabi, Kurta so
kat ígérő nevei mellett kitűnő együt- 

; les közreműködik. A február 8 ra 
, kitűzött bajai postásbál nagy érdek*  
, lődést tart számot.

HÍREK.
Február 1 én a Kerista-bál a Nem

zeti Szállóban.
Február l en Mimóza- bál a Köz

pontiban.
Február 2-án 8 órakor a Bajai Ci

pésziparosok „Virsli-estje*'  az 
lpartestületben.

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

Febiuár 2 án délután 5 órakor a 
Nemzeti Kaszinó tisztújító köz 
gyűlése a Kaszinóban.

Február 8 án a postaalliszlek mii 
soros táncestélye a Központiban.

Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti 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 
zeliben.

— A migrén és az idegesség 
azon esetei, amelyek a gyomor- és 
bélmüködés zavaraiból erednek, 
gyakran már egy pohár természe
tes „Ferenc József**  keserüviz hasz
nálata állal is megszűnnek.

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

Most lehet beiratkozni a 
bajai Liszt Ferenc-ííör áll. enged, 
zeneiskola i! félévére. Felvétet
nek egészen kezdő és már haladó 
növendékek is a zongora-, hegedű-, 
magánének-, gordonka (cselló) és 
zeneszerzési tanszakokra az igazga
tói irodában Péter Pál u. 7. szám 
alatt délután 2—4 óra között. (A 
belvárosi plébánia templom mellett.)

— Plébános kinevezés. Hanna 
uer István váci megyéspüspök a 

' Kürti István fülöpszállási plébános 
elhunytéval megüresedett plébánosi 
állásra Brunáry Ferenc kiskunfélegy- 
házai segédlelkészt nevezte ki, aki 

i február elsején veszi ál a fülöpszál- 
í lási plébánia vezetését.

Ellopták a korssmáros tyúk
jait. Az elmúlt éjszaka Vilii Péter 

. Rókus utcai vendéglősnél tolvajok 
’ jártak és a bezárt baromfiólat fel- 
1 fesziive abból tiz kender magos tyú

kot elloptak. A legfeltűnőbb és a 
tolvaj gyakorlottsága melleti szól, 
hogy a házbeliek a lopást már csak 
reggel vették észre.

— Elhízott egyéneknél a már 
régóta szívesen alkalmazott termé
szetes „Ferenc József**  keserüviz 
kúra a bélmüködest erőteljesen elő
mozdítja, az anyagcserét tetemesen 
élénkiti, zsirmenyiséget megfelelően 
lecsökkenti és a lestet könnyeddé 

j teszi.
- H. Courths Mahler: Mindent 

megteszek érted. A kiváló írónő 
ebben a regényében egy nagy re
pülőgyár mozgalmas háttere előtt 
festi meg egy dacos kislány s egy 
mai fiatalember szerelmének törté
netét, de mégis örök elemekkel dol
gozik : a fiatalok egymásralelnek, 
hiszen az amerikai származású fér
fi — mindent megtesz szerelméért. 
Ebben a számban közöljük a téli 
rejlvényolimpiász eredményét Meg
jelent a Milliók Könyve legújabb 
száma, ára 20 fillér, kapható min
denütt,

— Egyhónapi fogházat kapott, 
mert megverte az apját. Wolf 
Antal vaskuti napszámos már hosz- 
szabb idő óta rossz viszonyban volt 
apjával Wolf Györgygyel. Mull év 
december 31 én szóváltás volt az 
apa és a fiú közölt. Wolf Antal 
veszekedés közben megverte 68 
éves édesapját, úgyhogy az súlyos 
sérülésekkel heteken át feküdt. A 
büntető törvényszék egy hónapi fog
házra ítélte a verekedő Wolf An
talt. Az ítélet nem jogerős.

ÉRTESÍTÉS I
Értesitem a nagyérde
mű közönségei, hogy 
gróf Zichy Bódog
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

fodrász 
üzletet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatásai. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
0 B E R T H BÉLA

fodrászmester.

Laptulajdonos :
r. a « ÉZ V LES’ L.

ICORSO
l Február 2-án, 

vasárnap
£ A FOX filmgyár 

komolysikerü újdonságai

A kínai 
papagáj

Szenzációs detektív történet 
10 felvonásban.

J Ezt megelőzi:

GEORGE O’ BRIEN 
f kitűnő filmje

A 
vadnyugat 

ura
Vadnyugati film 10 felv.
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Tíz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmén>’ átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállwlkozó 

BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 27-tfil febr. 3-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

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

b száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 
aprított tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia 
falerrnelök és tüzifanagykereskedök

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

Házhoz szállítva száraz

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

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska művesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháét 
csináltassa

Máté Lajos
férfi s^abóFíal

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

^^»ESSEaBaB»SBKWÁSaSK73H

2 éves 
vágású

Kályhafűtésre használjon
tatai tojáibrikettet, 

kokubriketSet, satai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű sázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

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

Éjjel is rendelhető!

ü Rádió-és villanyszereié^
JJ legolcsóbban, legpontosabban csak Á

8 KRiCSKCVKS és SÍUÓ cégnél 5 
I
I
5
8

w eszközölhet.
V A Carso mozi
^Modern hálózati készülékek és

g Tel.: 242. Kedvező fizetési

a 7 üCZSI «E=St «C=-'S=S» «

mellett.
telepes rádiók raktáron

feltételek Tel.: 242.

r—ik==s «e?=7 n !MiinwBrni]nnnn'TTnirTrT~iri~TinníTiiii i. 
NvomatnH Rakanok ég Goldb rv>er kftnwnvonjdáiáSan Kait,.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lakj? béraUtÓSnál. 

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

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdája

Saja, Fersnciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


