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ELŐFIZETÉSI ARAK :

Ne ártsunk az ország 
nagy érdekeinek.

A Ház szerdai ülésén az ellen 
zék részéről két hevesebb hangú 
interpellációban „gyönyörködhetett" 
a képviselőház. Az egyik interpel
láció a lisztviselőtársadalom állító
lagos szellemi elnyornoltságát és le 
terrorizálását tette szóvá, a másik 
egész bokrétát gyűjtött össze kü
lönböző sérelmekből és tálalta a 
képviselőház plénuma elé.

Ha a két interpelláció anyagát 
pontról pontra vesszük, ha igaz 
lenne, hogy sok tekintetben olyanok 
az állapotok, mint ahogy azokat az 
interpellálók vázolták, akkor nem 
sok reményünk maradhatna Ma
gyarország jobb jövője tekintetében.

Ha Homonnaynak igaza lenne, 
akkor a magyar tisztviselő halálra 
rémitelt, meggyőződései követésétől 
elzárt nyomorúságos kuli lenne, 
akivel a pártönkény úgy bánik el, 
ahogy akar. Ezzel szemben mit lá
tunk ? Azt, hogy vannak különböző 
társadalmi, sőt politikai egyesülé
sek, amelyeknek a világnézete és 
politikai felfogása egyáltalán nem 
egyezik a Nemzeti Egység Pártjá
nak politikai felfogásával és világ 
nézetével. Tessék egyszer elővenni 
akármelyik újságot és megnézni 
azoknak a társadalmi előkelőségek
nek a névsorát, akik az ilyen gyű
lésen résztvesznek. Meglepődve fog
ják tapasztalni, hogy hány aktív, 
magasállásu tisztviselő neve talál
ható ebben a listában. Ha tényleg 
létezne az a tisztviselő ellenes ter
ror, amelyről Homonnay beszélt, 
akkor nem volna elképzelhető, hogy 
állami tisztviselők részt mernének 
venni a kormánypolitikával ellenté
tes nézeteket valló egyesületek vita 
estjein és előadásain.

Sulyok képviselő bokrétáját is 
pontról pontra tárgyalhatnék és cá
folhatnék meg. Erre azonban saj 
nos helyünk nincs. Ezért csak ália- 
lárrosságban fogunk rámutatni olyan 
szempontokra, amelyekből kitűnik, 
hogy a képviselő ur igen nagy mér
tékben túlzott. Szolgulelküségről be
szelt, erőszakos, sőt durva pártszer- 
vezkedésiöl, a protekció lulhajtásó 
ról s mindezeknek a kérdéseknek 
olyan aláfestést adott, mintha egy 
teljesen megromlott magyar közélet
tel állanánk szemben. Hogy meny 

nyíre nincs szolgalelküség az or
szágban, erre éppen a képviselő ur 
parlamenti beszéde az egyik bizo
nyíték, amelynek talán nem is ár 
tolt volna, ha egy kicsit „tárgyila- 
gosabb", mert ahogy elhangzott, 
úgy csak arra jó, hogy nagy, orszá
gos érdekeknek ártson, anélkül, 
hogy bármiben is használna. Vagy 
nézzünk meg ellenzéki lapot, folyó
iratokat s méginkább ellenzéki po

I lilikusoknak az ajkáról elhangzó 
j nyilatkozatokat s rögtön meggyö- 
I ződhetünk, hogyha itt a kormány 

tényleg megvalósította volna az. ál
lítólagos szolgalelküséget, akkor 
olyarujcirohanások el nem . hangoz-

, halnának, amelyek sokszor a józan 
ész halárán túllévőknek látszanak.

Vagy beszéljünk az állítólagos ne
potizmus kérdéséről. Senkisem ta
gadja, hogy rendkívüli nehézségek 
vannak a diplomás ifjúság elhelye
zése körül. De nem azért, mert ne
potizmus van, hanem azért mert 
Trianon van, megcsonkított ország 
van, gazdasági válság van és 
ezeknek következtében nincs állás. 
Hogy mindenki álláshoz, akar jutni 
s ennek érdekében minden törvé 
nyes eszközt igénybe vesz, az a mai 
helyzetben lehet szomorú, de ért
hető Gömbös Gyula miniszterelnök 
válaszában kijelentette, hogy ő maga 
is gyűlöli a nepotizmust és a szer
vilis, görnyedt gerincű emberekre 
pedig egyenesen gyanakodva tekint. 
A miniszterelnök egyénisége garan
cia arra, hogy ezeket a szavakat 
őszintén mondta. Az ő válaszának 
a higgadtsága éles ellentétben áll 
azzal a vehemenciával, amellyel 
Sulyok képviselő az interpellációját 
meglette.

Nagyon lényeges különbség van 
a két megnyilatkozás között. Az 
egyik felelőtlenül hangzott el, a má
sik egy államférfi felelősségének tel 
jes tudatában. Az ellenzéki taktika 
nem terjedhet odáig, hogy esetleges 
hibák túlzásával, mindenütt előfor
duló kisiklások általánosításával a 
magyar közéletet pokolnak és mo
csármik fesse le. Ha vannak pana
mák, kérdjük nem torolja e meg a 
kormány ? Ugyan melyik kormány 
volt az, amely egymás után füg
gesztette fel vidéki városok polgár

mestereit és főtisztviselőit, amely a 
MABI. gyógyszer-üggyel kapcsolat
ban azonnal elrendelte a vizsgálatot, 
amelyről a legvadabb ellensége sem 
állíthatja, hogy még csak kísérletet 
is tett volna valami piszkosság el- 
kenésére és elhallgattatására ? Úgy 
tudjuk, hogy ez a kormány a Göm 
bös-kormány volt. Akkor lehetne 
ezt a kormányt azokkal a súlyos

Alaptalan hírek.
A fővárosi és vidéki lapok 

többször hoztak közleménye
ket arról, hogy dr. Marschall 
Ferenc a földmivelésügyi mi
nisztérium adminisztratív állam
titkárja lesz s minthogy e mi
nőségben állása a képviselő
seggel összeférhetetlen, mán 
dátumáról lemond.

Ugyanezzel a hírrel kapcso

Félcsáklyások.
A Baja Bácska részletesen ismer

tette Nagy Emil volt igazságügyin 
' niszter, jelenleg ellenzéki álláspon- 
i Ion lévő politikus cikkét, melyben 

a Nemzeti Egység szervezkedése 
körül felviharzott polémiákkal fog 
lalkozva, az angol viszonyokból vett 

| példák alapján teljesen jogosnak 
ismerte el minden párt, igv tehát a 
Nemzeti Egy-ég Pártjának szervez
kedési tevékenységéi is.

Dr. Nagy Emil cikké en kiemelte, 
hogy Angolországban is minden pórt 

i igyekszik a maga elveit nemcsak az 
országos politikában, de a közélet 

• minden más megnyilatkozásában : 
a községi , a várospolitikában, a 

í társadalmi élet minden terén, sőt a 
i családi éleiben is érvényre juttatni.

Ennek természetesen igy kell len 
ni minden egészséges parlamentáris 

, rendszernél Anglián kívül is.
A politika ugyanis az a tudo

mány, amely az állam kormányzá 
sára vonatkozó tanokat, elveket tar
talmazza ; a politikai pártok a vál 
tozó korszellemnek megfelelően lu 
dornányos módszerességgel dolgoz
zák fel és állítják össze azokat az 
elveket, eszközöket és módokat, 
amelyek szerint az állatno korma 
nyozni, az államéletben tömörült 
nemzet anyagi és erkölcsi jólétét 
legtökéletesebben elérni célozzák.

i vádakkal illetni, amelyeket az in
terpelláló képviselő urak hangoz
tattak, ha ez a kormány nem lenne 
becsületesen és őszintén magyar, ha 
tagjai sorában nem makulátlan tisz
taságú férfiak foglalnának helyet b 
ha nem Gömbös Gyula volna a 
miniszterelnök, akinek országlása 
alatt a panamisták, a becstelenek 

! sohasem fognak menedékei találni.

latban azt is jelentették a la
pok, hogy az így megüresedett 
kerületben gróf Teleki János 
országgyűlési képviselő lépne 
fel és lemondana a nagyba
racskai mandátumáról.

Illetékes helyen szerzett in
formációnk alapján jelenthet
jük, hogy ezek a hírek min
den alapot nélkülöznek.

A politika történelem, tudemány 
I és művészet is; történelem, mert a 
, múltnak ismerete nélkül politikus 
I el nem képzelhető ; tudomány, mert 
1 a jelen alkotmány jogi, magánjogi, 

közgazdasági és társadalmi viszo- 
| nyainak, azok egymásra hatásának 

és szövevényeinek tökéletes isme- 
i rétét feltételezi ; de művészet is, 

mett nincs annál tökéletesebb és 
’ magasabb értékű szellemi munka, 

mely élő emberlömegek sorsát irá
nyítja.

Ahhoz, hogy valamely politika 
i tökéletes legyen, kell, hogy azt a 

bizonyos politikát valló egyén fa
natikus hittel bízzék a maga politi
kájának kizárólagos jóságában, mert 
ha ezen megalkuvást nem ismerő 
hite ingadozik, már csak tehertétele 

1 a maga politikai irányának.
Minden jó politikusnak köteles

sége a totalitásra törekedni, arra, 
hogy a maga jónak tartott politikai 
meggyőződését a köz- és magán
élet minden vonatkozásában száz 
százalékig érvényesítse. Ha ezen elv 
áll — amint hogy áll — országos 
vonatkozásban, akkor állnia kell 
várospolitikai téren is egész terje
delmében.

Vagy száz százalékos meggyőző
désünk, hogy jó utón járnak, vagy 
nem; ha pedig ez a meggyőződé-
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1863 ÓTA VILÁGMÁRKA!
a házat majd az izgalmaktól 
kimerülve hazatért ahol szív- 
szélhüdésben meghalt. Az ön

gyilkos földbirtokosnő búcsú 
levelében azt irta, hogy öz
vegysége miatt megy a halálba.

A
SCHMIDTHAUER- 

FÉLE
keserüviz

70 tv óta kipróbált, ártalmatlan, természetes hashajtó. 
ELÉG MÁR FÉL POGÁRRÁL. KOPHATÓ KISUVEGEK8EN IS 50 FILLÉRÉRT

Megkapja Szállás*  és Homokváros közönsége 
az önálló postaügynökséget.

síink, akkor annak összes konzek
venciáit le kell vonnunk, bármiféle 
hátlány, vagv kár ér bennünket 
egyénileg.

Baja városban divatos jelszó, hogy 
a várospolitikát különítsük el az 
országos politikától. Ez azonban le
hetetlen. A Nemzeti Egység egész 
szervezkedési mozgalmát, törekvé
seit és célkitűzéseit félreérti az, aki 
ezt lehetségesnek tartja.

Ez aféle félcsáklyás álláspont, 
mely mint nyílt ellenzéki érvénye- 

| sülni nem tud ; megalkuszik hát a 
körülményekkel, igyekszik a Nern- 

i zeti Egység sorait várospolitikai jel*  
I szavukkal megbontani és a maga 
akaratát a Nemzeti Egység többségi 

' akaratával szemben érvényesíteni.
Mi sokkal jobban becsüljük szó 

' kát, akik mint nyílt ellenzékiek vi 
I selik a csáklyát ; de a félcsáklyá 
' sokból nem kérünk.

Régi magyar jelszó : „Tiszta bort 
a pohárba I" DrKL.

Dr. Puskás Dezső h. polgármes 
tér elnöklésével tegnap délután 4 
órakor értekeztek a bajai Szállás 

' és Homokvárosban felállítandó pos- 
I ügynökség kérdésében. Az érdekelt 

városrészek lakossága eredetileg ön 
álló postamesterséget kért. Ehhez, a 

i postavezérigazgatóság nem járult 
' hozzá, de megengedte, hogy a sze 
i gedi postaigazgatóság postaügynök- 

séget szervezzen, de csak felvevő 
szolgálattal és nyilvános telefonál
lomással

Az értekezleten részt vett Szend- 
rey Ferenc postafőnök, aki szintén 

megértéssel támogatta az ügyet. Az. 
érdekelt városrészek kívánságát 
Diera Benő a kertészképző iskola 
igazgatója tolmácsolta. A városré
szek azt kérték, hogy a postaügy
nökség csomagleadó állomás is le
gyen, vagyis azokat a csomagokat, 
amelyeknek szállítólevelét eddig ki- 
kézbesitették, a jövőben vitessék le 
a posta ügynökségre.

Az uj poslaügynökséget az Er
zsébet királyné, a Szeremlei és 
Vesselényi utcák kereszteződésénél 
fogják felállítani.

Negyvenen pályáznak a hét városi állásra.
Tegnap járt le a pályázati 

határidő a városnál meghirde
tett 7 állásra. Összesen 44 kér
vényt adtak be.

A pályázók közül 25 külső, 
a többi városi alkalmazásban 
van. Legtöbb a pályázó a fo
galmazói állásra, melyre 12

Egy Kínában élő kalocsai hittérítő katolikus 
lelkész tudósítása egy borzalmas 

lőszerraktár robbanásáról.
Páter Ternay János kalocsai ka 

tolíkus pap a múlt évben Budapes 
ten belépeti az Isteni Ige Társaságba 
és szeptemberben több paptársával 
együtt, mint 'hittérítő lelkész a 
messze Kínába ment.

P. Ternay most érdekes levelet 
küldött Kalocsára paptársaihoz, 
amelyben beszámol arról, hogy, 
Kína Lan Csőn városában, ahol a 
missziós papok központja van, mi 
lyen borzalmas lőszerrobbanás tör 
tént.

A hittérítő tudósítása szerint a 

missziós háztól nem messze fekvő

Két barátnő halálos tragédiája.
Egyik öngyilkos lett, a másik bánatában utána halt.

A bácsmegyei Apatin köz
ségben kétjóbarátnö tragédiá
ja tartja izgalomban a lakos
ságot. Sayer Józsefné egy gaz
dag apatini földbirtokos özve
gye megbeszélte barátnőjével 
Seidl Terézzel, hogy együtt 
mennek a vecsernyére. Este 

pályázatot adtak be, ezek kö
zül 1 városi tisztviselő. A többi 
6 állásnál a pályázatok meg
oszlanak.

Az állásokat választás utján 
töltik be. A közgyűlést úgy 
értesülünk február második 
felében hívják össze.

katonai lőszerraktár robbant fel és 
a missziós házat is nagyobb részben 
ledöntötte. A missziós papok kínai 
püspöke, aki a missziós házban tar
tózkodott a robbanáskor, súlyosan 
megsebesült. Igen sok szerzetes nő
vér is megsebesült s a robbanás 
ereje oly hatalmas volt, hogy kiló
méterekre hallani lehetett az óriási 
detonáciál. Egész utcasorok lángba- 
borultak. A hivatalos jelentés, mint 
P. Ternay Írja, megállapította, hogy 
a katonai lőszerraktár merénylői 
kommunisták voltak, akiket azon
ban nem sikerüli elfogni.

6 órakor mégis jelent Seidl 
Teréz barátnője házában. Mi
kor azonban benyitott a folyo
sóra borzalmas látvány fogadta. 
Egy vasfogasra felakasztva, 
eltorzult arccal ott függött ba
rátnője, akiben már nem volt 
élet. Seidl Teréz fellármázta

HÍREK.
Február 1 én a Kerista-bál a Nem

zeti Szállóban.
Február l én Mimóza-bál a Köz 

pontiban.
Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci

pésziparosok „Virsli-estje" az 
Ipartestülelben.

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

Február 2 án kabaré est a Kiscsá-
■ volyi olvasókörben.
, Február 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.

Febiuár 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

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
rendez

Február 9 én d. u. 3 órakor előa
dás a Krisztus Király Szövet
ség Szent Imre Internátusbán. 
(Árpád-u. 7)

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

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

Február 27-én este 8 órakor cigány
ból a Központi Szállóban

— Sok az ipari kontár Baján. 
A bajai ipartestület hivatalos kimu
tatása szerint a városban még min
dig igen sok a kontárok száma, 
akik a nehéz viszonyok között ver
gődő kisiparosság helyzetét még job 
bán megnehezítik. Az elmúlt évben 
az ipartestülel összesen 78 kontár- 
kodási ügyben tett feljelentést az 
első fokú iparhatóságnak, amely 
szigorú büntetéseket hozott. Azonban 
az eljárás lefolytatása igen lassú 
ütemben történik.

Téli cikkeinket Leltári áron
svájci fehérneműt, bébi kötött- ................ 11......  1111 1 '

Telefon szám : 188. árut stb. árusítjuk. Telefon szám: 188.

REINHARDT PIVATCSARNO K, B A J A.



i936. február 2 tíAJA-BACSKA 3

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások.

a máj és az epeulak bántalmai, 
gyomor és bélhurut, aranyeres ba
jok és a végbél megbetegedései ese
tén a természetes „Ferenc József**  
keserüviz gyorsan és biztosan meg 
szünteti a hasiszervek pangását. Sok 
évi kórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József víz haszná
lata a bélmüködést kitünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása kö
vetkeztében soványitó kúrákra is 
igen alkalmas.

— Jaj a gyalogjárókon kerék
pározóknak! A bajai kerékpáro
zók között a járdán száguldozás 
annyira lábra kapott, hogy a kö
zönség különösen a külvárosokban 
valóságos veszélyben van, ha az 
utcára kilép. Számtalan feljelentést 
tettek a rendőrségen s a hatóság 
nem győzi a kerékpárkihágásokat 
intézni, még sincs javulás. A rend
őrség most olyan intézkedést lépte
tett életbe, mellyel alighanem elve
szik a kedvet a járdán kerékpáro
zástól. Az érdekelteket ezután is 
figyelmeztetik, hogy mindenkitől 
aki kerékpáron a járdán szaladgál 
elveszik a kerékpárját s az őrizet
ben marad mindaddig, míg a kihá- 
gási eljárást 1 e nem folytatják. Mi
vel a kihágási esetek tömkelegé mi
att egy-egy újabb ügy elintézéséig 
hónapok is elteljenek, nem hisszük, 
hogy a jövőben annyi önbizalommal 
favorizálják a kerékpározók a gya
logjárókat.

— Fokossal támadt a végre
hajtóra. kapott érte egy havi 
fogházat. Tompán mull évi decem 
bér 7 én Verle Ernő végrehajtó 
megjelent Bána Mihály gazdálkodó
nál, hogy az 1 pengő ebadót be
hajtsa. A gazda iszonyú haragra 
gerjedt, fokossal támadt a hivatalos 
kötelességét teljesítő tisztviselőre. 
Verle feljelentést tett, a törvényszék 
tegnap a gazdát jogerősen 1 havi 
fogházra Ítélte.

— A mohácsi házépítkezés során 
modern tQdöszanatóriumot is épí
tenek. Megírtuk, hogy Mohácson 
ebben az évben többszázezer pengő 
költséggel nagyarányú házépitkezé 
seket végeznek. A László kórházat 
kibővítik. Mint most értesülünk a 
mohácsi kórházépilkezés során tel
jesedéibe megy a mohácsi közönség 
egy régi kérése is: modern tüdő 

i szanatóriumot építenek, amely a 
I legújabb lérraszos stílusban készül. 
; A mai kórház melleti dobozgyárat 
j lebontják és helyére parkot építe

nek, mely az eddigi poros utcákkal 
ellentétben, tiszta levegőjű zöld pá

i zsittal fogja övezni a kórház.épüle- 
I teket. A tüdőszanatóriumban 2 
I osztály lesz összesen 40 ágyyal és 

egyike lesz a legszebb vidéki szana- 
j tóriumoknak.

— Négy hónapi fogházat ka
pott a bácskai községek tolvaja. 
Megírta a Baja Bácska, hogy az el
múlt heltkbkn ismeretlen tolvaj vé
gig lopkodta a bácskai községeket. 
Főleg baromfi és ruhanemüek miatt 
érkezett tömeges feljentés a csend
őrségre Hosszabb, de eredményes 
nyomozás után a cseudőrség elfogta 

| a tolvajt Paprika László többsö-
■ rösen büntetett előéletű csavargó 
, személyében A oüntetőlörvényszék 
' tegnap tárgyalta Paprika László
■ ügyét. Az ügyészség több rendbeli
■ lopás bűntettéért vonla felelőségre 

Paprika Lászlót, akit a törvényszék 
a vádbeli cselekményben mondott 
ki bűnösnek és 4 hónapi fogházra 
Ítélte. Az. Ítélet jogerős.

— Barlangokban helyezik el 
Svájc hadi készletét. Óriási lakos 

. fegyver- és lőszerraktárt építtet Svájc 
a Ihonnoi tó melletti Darlingenben.

j Az Alpesek szikláit barlangokká ké
pezték ki és itt helyezik el Svájc 
fegyver es lőszerkészleléf, amely 
háború esetén biztosítja az állam 
ellátását. A barlangrakfárak bom
babiztos fedezékeket nyújtanak.

ÉRTESÍTÉS I
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
OBERTH BÉLA

fodrászmester.

— Mimóza-bál. Ma, szomb .dón 
este 10 órai kezdettel rendezi meg 

, a „KIK" harmad izbeni Mimóza
bálját. A bál iránt óriási érdeklődés 
nyilvánult meg és remélhető, hogy 
annak sikere minden eddigit felülmúl. 
A rendezőbizottság gonoskodik 
mindenről ami a bál hangulat eme 

I léséhez valamivel is hozzájárulhat.
A budapesti jazz és a helyi cigány 
zenekar egymás között is versenyt 
tart, hogy melyik fog tudni többet 

• és jobban játszani. Érdekessége lesz 
a bálnak az is, hogy a megrendező 
versenynek nem a lányok, hanem

i Tóth Kálmán-utca
10 szám alatt

udvari lakás kiadó
cim a kia
dóhivatalban

URÁNIA
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! Hiradó! 

j a fiuk lesznek a résztvevői. A le- 
i rém és az egész Központi remek 
i és pompás díszítéssel váija vendé- 
' geit. A bál kezdete este 10 órakor 

pontosan, vége nincs. Mindenkinek 
legjobb hangulatot biztosítja a ren
dezőség,

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

Laptulajdouos;
Dr. KNÉZy LÍHFL

Kétszobás utcai lakát
előszobával, verandával, 
mellékhelyiségekkel má
jus 1-re KIADÓ.
Czirfusz-utca 50 szám.

CORSO
Február 2-án, 
vasárnap

A FOX filmgyár 
komoly sikerű újdonságai

A kínai 
papagáj

Szenzációs detektív történet
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

GEORGE 0’ BRIEN 
kitűnő filmje

A 
vadnyugat 

ura
Vadnyugati film 10 felv.

Kényes báliruhák tisztitója és festője PALCSICS.
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Tíz évi házbér összege ű 
egy családi ház értéke ! J

Mindenkinek lehet saját háza! g
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Pl Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

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

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

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

a D 
I

8

B

b száraz
Házhoz szállítva száraz

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

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 
apritott tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedök

BAJA
Haynald-u. 13.

éves 
vágású

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugoráspart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BÁJA.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, tatai szaionszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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 fel telefon: 314-et 
UANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

í *
í Rádié- és villanvszereléstE
ín legolcsóbban, legpontosabban csak ■?;

KRICSKOVKS és SIOÓ cégnél í 

I 
Pl eszközölhet.

A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron 

P Tel.: 242. Kedwerö fizetési

meflett.

fettételek. Te!.: 242.
: •--- £-=□» <E~T T--=Z3» «E==S «E==r Ő

Nyomatni! Baka nők ós Goi db töer könyvnyomdájában Rait.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető laktf béraUtÓSUál. 
Telefon 375. — Baja, Kigyá-utca IS. szám.

F3B3

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferendek-tere 2. szám.

nyomtatványok
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a leyizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


