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Az 
ásatások.

Mátéháza pusztán olyan ér
tékes történelmi leletekre buk
kantak, hogy a Nemzeti Mú
zeum érdemesnek tartotta az 
ásatások elrendelését.

Baja városa fekvésénél fogva 
annyira beleesett a történe
lem, a népek vándorlásainak, 
csatározásainak irányvonalába, 
hogy értékes relikviáknak kell 
rejtőzníők nemcsak a föld mé
lyében, de egyes családok bir
tokában is.

Általánosságban az évezre
des emlékek értékesebbek, de 
gyakorlati szempontból gyor
san élő korunkban az évszá
zados emlékek tanulságosab
bak, mert közelebb állanak 
hozzánk, többet tanulhatunk 
belőlük.

Minden nap, mely kihasz
nálatlanul múlik el, helyrehoz
hatatlan károkat okozhat. A 
bajai háromszög története sok 
megőrizni való emlékeket rej
teget, melyeket érdemes ösz- 
szegyüjteni.

Baja város polgárai között 
sokan vannak, akik nagy sze
retettel és hozzáértéssel fog
lalkoznak a régi dolgokkal, kí
vánatos volna, hogy akár az 
ad hoc megalakult múzeumi 
bizottság, akár a Baja-Bácskai 
Kulturegyesület múzeumi osz
tálya, vagy ezek együtt és 
összefogva, megkísérelnék a 
Bácsbodrogmegyei Muzeum- 
egyesület uj életre keltését.

Kritizálni, akadékoskodni 
könnyű ; alkotni bármely kis 
kulturális intézményt — tud
juk — nehéz ; de a kérdés 
nehézsége a komoly szervező 
erőket csak még inkább biz
tatja a munkára, erőfeszítésre. : 

Nálunk sokkal kisebb váró- ' 
sokban, mint Mohácson, Szek- 
szárdon értékes, tanulságos ■ 
muzeum áll a város, az ide
genforgalom és a tanulóifjúság 
rendelkezésére; a minden szép
ért és jóért könnyen lelkesül- ! 
ni tudó Baja városában van- j 
nak kétségtelenül hozzáértő, 
önzetlen emberek, akiknek j

csak kézbe kell venni a mu- Ha nem megy a vízvezeték 
zeum ügyét — és lesz muzeu- I és csatornázás, talán a muze- 
munk. I um majd megy.

A mandátumról való lemondás.
Már egy ízben megcáfoltuk 

a gróf Teleki János nagyba- 
racskaí képviselő lemondásá
ról elterjesztett híreket ; most 
ismét felmerült a hir a Pesti 
Naplóban.

A cikk azonban önmagában 
ellentmondó tényállításokat is 
tartalmaz ; nevezetesen azt Írja, 
hogy a garai jegyzőt és aljegy
zőt, valamint a hercegszántói 
főjegyzőt azért küldték sza
badságra, mert a megtartandó 
választáson nem tartják a NÉP 
szempontjából őket megbízha
tóknak.

Ez a két híradás azonban 
egymással szöges ellentétben 
áll; mert ha gróf Teleki János

Gaál Gaszton örökéért viaskodnak 
vasárnap;

a lengyeltótiak különbséget tehetnek 
Gaál Gaszton és Eíkhardt Tibor között.

Időközi választás készül : a len
gyeltóti kerület jutott ellenzéki meg
szállás alá. Néhai boldogemlékü 
Gaál Gaszton választói jutottak a 
a szerencsés helyzetbe, hogy pár
huzamot vonhatnak elköltözött. nagy
nevű képviselőjük komoly, felelős
ségteljes munkássága és az. ifjú 
párt vezér-utód temperamentumos 
kiállásai között.

A magyar földnek és a magyar 
parasztnak i/zólelkü fanatikus ra
jongója, az agrárproblémák megöl 
dásának lankadatlan harcosa után 
különös benyomásokat kelthet itt 
az uj stílus, amely a nevében kis
gazda jelzőt hordozó párt vezetőit 
ma annyira jellemzi. Sok üdvös és 
hasznos összehasonlításra adhat ni 
kaimat: visszaemlékezni Gaál G tsz 
tón mindig alapos, tárgyilagosságra 
törekvő, személyeskedéstől tartóz
kodó egyéniségére, összemérni az. 
ő programját azokkal a szónokin 
tokkal, amelyekből a hivatott veze
tőjét elveszített pártmozgalom tö
rekvései megismerhetők.

G tál Gaszton programja a bank 

• lemond a mandátumáról, ak- 
! kor a petíció odaítélési kérel

me folytán a mandátumot oda
ítéli a Közigazgatási Bíróság 
dr. Mojzes Jánosnak és nem 
lesz választás.

Választásról tehát csak ak
kor lehetne szó, ha a Köz
igazgatási Bíróság a petíció és 
ellenpetició folytán megsem
misítené a választást.

Az újból felbukkant hírrel 
szemben ismét csak azt írhat
juk, hogy gróf Teleki János 
nem mond le a nagybaracskai 
kerület mandátumáról.

A közigazgatási tisztviselők 
szabadsága sincs semmiféle 
összefüggésben a petícióval.

és kartelkapitalizmus tulhatalmaso- 
dásával szemben a magyar gazda 
társadalmat kívánta a nemzeti erők 
összefogása révén érvényrejuttatni. 
Pozitív és építő program volt, egy 
általános, — konzervatív szellemű — 
agrárreform jegyében. Az ellenzéki 
pártszellembe belehevült utódok ez
zel szemben egyetlen negatívumra 
alapítják egész agilációjukat : meg
buktatni vitéz Gömbös Gyula kor
mányát.

A Nemzeti Egység célkitűzéseit 
felölelő kilencvenöt pont tartalmazza 
Giál Gaszton összes elgondolásait 
is és az agrárreformok szerves és 
logikus sorrendben egymás után 
kerülnek a parlament elé. A füg 
getlen kisgazdapárt állásfoglalásait 
pedig mi sem jellemzi inkább, mint 
az, hogy ezt a 95 pontba foglalt 
nemzeti munkarendet hol a magu
kénak tulajdonítják, hol álmoskönyv
nek titulálják, egyszer a saját kizá
rólagos szellemi termésükként di
csőítik, — amelynek csakis ők az 
apostolai és munkásai, — majd gu 
nyolódnak fölötte és elvetik, mint 

megvalósít hatatlan elgondolásokat.
A folyamatban lévő, nagy gond

dal és történelmi jelentőségéhez 
méltó lelkiismeretességgel előkészí
tett reformok ugyanebben az elbá
násban részesülnek az úgynevezett 
egyesült ellenzék részéről. Egyik 
napon támadják a kormány javas
latait, mert keveslik és elégtelennek 
mondják, másnap támadják, mert 
túlsóknak, kivihetetlennek minősitik. 
Egyszer szétosztanak minden nagy- 

j birtokot és Dózsa György szellemé
ben Ígérnek földet valamennyi nincs- 

í telennek, — több földet — mint 
amennyi egyáltalán található a Cson- 
kaoiszágban, máskor az ipari fog
lalkozások felé utasítják az elhelye- 
zetlen agrárlakosságot s indusztriali 

. zálódásra hívják fel; a nagybirtokot, 
• amelyet népgyülési szónokaink any- 

nyiszor halálra Ítéltek és felparcel
láztak.

És ha a szegény magyar szédülő 
fejjel áiméikodik a „kisgazdaprog- 

■ ram” kaleidoszkóp szerűen káprá- 
i zatos változatain, akkor jön az or- 
; szágszerte elcsépelt ócska sláger: az 

úgynevezett alkotmány védelem.
Most a lengyeltóti kerület válasz- 

tópalgárságára került a sor, hogy 
e nagyszerű ellentmondások zürza- 

i varából, a személyeskedés eddig 
; soha nem észlelt hangorkánjábol 

meggyőződést szerezzen : mennyire 
érett az Eckbardt csoport az ország 
sorsának intézésére. És ha az el
hunyt ellenzéki vezér hívei vissza
emlékeznek Gaál Gaszton paktumo
kat nem ismerő egyenes jellemére, 
komoly következetességére, felelős- 
ségludására, az összehasonlításból 
kézenfekvő a józan Ítélet: a meg
boldogult kiváló agrárpolilikus aligha 
ezen az oldalon, ezekkel a módsze
rekkel egyetértve keresné a magyar 
gazdapri blémák megoldását, hanem 

I ott, ahol a népi reformalkotások 
nyomán összpontosul, a nemzet bi
zalma : vitéz Gömbös Gyula olda
lán.

Gróf Teleky János 
budapesti előadása.

Gróf Teleky János országgyűlési 
képviselő holnap, csütörtökön dél 
után 6 órakor Budapesten a Nem
zeti Egység Országos Központjának 
Eszterházy utcai szék házában „A 
modern magyar közlekedéspolitika" 
címen tart előadást. Az előadást 
vita követi.
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REINHARDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA.
A bácskai 

ftémet kérdés.
Irta : Szentannay Sándor.

II.
Tehát a német nyelvet, a német 

népszokásokat nem kell itt Magyar
országon senkitől sem félteni, meg 
őrzi az a derék sváb nép az őt 
mindenáron „megváltani" akaró ál
messiások nélkül is, És őrizze is 
meg, mert a tiszta, józan szorgal
mas és becsületes németajkú polgár 
mindig hasznos, nehéz órákban tá
maszt nyújtó, megbízható eleme volt 
és lesz az országnak.

Nyilvánvaló, hogy a kedélyes, 
békés bácskai német nem csinálta 
a németkérdést, — sőt mint belő
lük való hús és vér — állíthatom, 
hogy irtózik is tőle. A nyugalmát, 
a boldogságát, a békéjét, félti tőle. 
Egyáltalán nem ideálja az a fából 
vaskarika : nagy német szellemi 
összmüködés. Minden tisztelt és 
nagyrabecsülés a Német Népnek, 
a Vezetőségének, de kérdem med 
dig hagynák ők „békésen" szelle
mileg együttműködni a határaikon 
belüi eiő idegen anyanyelvüeket a 
határaikon kívül élő „testvéreikkel" ?

Magy arországon a német kultúra, 
a német életrevalóság annyit tett, 
hogy emellett elsiklani, ezt letagadni 
nem lehet. De tehette volna e mind 
ezt magyar kuliura és megértés nél
kül ? Bizonyára nem.

Minden német származású em
ber Magyarországon éppen úgy ér
vényesülhet a — tehetsége szerint — 
mint a turáni ősmagyar. A sváb*  
ság szörnyű elnyomatásáról szavaló 
alkalmazottaktól megkérdhetnők : 
mutassanak a hazában olyat, aki az 
iskoláit azért nem tudta elvégezni, 
mert németajkú, aki azért nem tu 
dőlt vagyont szerezni, vagy azért 
ment tönkre, mert németsz.ármazá- 
su ? Ezek a jó urak, — nem tu
dom — beiratnák-e gyermekeiket 
az áltáluk olyan fennen követelt 
német középiskolába ? Nem a ma 
gyár kormányon múlik, hogy nincs 
nemet középiskola, hanem azon, 
hogy nem volna, aki beléje járjon, 
mert mii is csinálna az ott szerzett 
bizonyítványával? Kivándorolna ? 
Óh nem, hisz olyan jó itten ebben 
a — nekünk — évszázados haza 
bán, ahol sokszor még az apagyil 
kosnak is inegbf csálanak.

Beszéljünk a „Bund"-okról.
Nagyon szép elgondolást], nemes 

feladatok és célok szolgálatába ál 
Ütött, németajkú polgárok számára 

alakítóit, — eddig ugyan keserve 
sen nem nélkülözött — egyesületek 
melyekben a német kuliura, a né
met irodalom talál egy egy község 
ben hajlékot. Csak egy kis bepillan
tás ezek életébe és rögtön látjuk, 
hogy : először is nem minden német
ajkú polgár van oda beiratkozva, 
másodszor nem sok vizet zavarnak, 
harmadszor nem német kultúra és

Február wésésg be kell nyújtani 
az általános kereseti, jövedelem 

és vagyonadó bevallásokat
Értesítjük az adózó közönséget, 

hogy az uj adózóknak, valamint 
azoknak, akiknek a kereseti vagy 
jövedelem alapjuk a 10.000 pengőt, 
vagyonadóalapja pedig a 200 000 
pengőt meghaladja jövedelem, kere
seti és vagyonadó bevallásaikat lég

A kereskedelmi miniszter rendelkezéséig 
fizetni kell az éjszakás telefonszolgáltatást

Irtunk már arról, hogy a m. kir. 
posta az éjszakai telefonszolgálatot 
Baján rendszeresíteni fogja és igy a 
jövőben azon telefonelőfizetök, akik 
az. éjszakai telefonszolgálat költsé
geinek a fedezésére — mivel más 
mód nem volt az éjszakai telefon 
szolgálat tartására — önként vál
lalkoztak, a jövőben mentesülnek 
ezen külön dijak fizetésétől.

Ezt a hiradá unkát azonban töb 
ben úgy értették, hogy most már 
ezt az éjjeli pótdijat egyáltalában 
nem kell fizetni.

Bár értesülésünk szerint ez az ügy 
a legjobb utón halad, a m. kir. ke 
rc-skedelemügyi minisztériumnak erre 
vonatKozó intézkedéséi ől azonban 

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

I zás. Legtöbb német községben eze- 
i lőtt is volt gazdakör, ahol a mü- 
I vetődésből minden sváb gazda meg

kapta azt amire szüksége volt kul
turális és gazdalársadalmi igényei
nek A helyi „Bund -ok tisztikara 

i legtöbb helyen a más, — valljuk 
■ be — rengeteg egyesületből kiszo- 
I ruhákból áll. Tisztelet a kivételnek.

(Folytatjuk.)

I később február végéig a városi adó- 
I hivatalhoz nyújtsák be. Akik val- 
' lomásadásra kötelezettek, azoknak 

a városi adóhivatal a vallomást ive-
I két kézbesítők utján kiküldeti a hét
1 folyam. Aki vallomását nem adja 
i be, megbírságolják.

I még nem tudnak a bajai postahiva
talban és igy az az. éjszakai hozzá
járulások diját elsején már bekérte 
a Városi Gáz és Villamosüzemek- 
íől, amely tudvalevőleg az. éjszakai 

| telefonszolgálat költségeit fizető te 
lefonelőfizelőket a postával szemben 
képviseli és a havi hozzájárulásokat 
ezen előfizetőktől minden ellenszol
gáltatás nélkül beszedi és a postá
hoz befizeti.

Minthogy a városi közüzemek a 
postának az éjjeli telefonnak febru
ári diját csakis az esetben tud|ák 
befizetni, ha a lelefonelöfizelök is 
a hozzájuk kiküldött telefonnyugtá- 

1 kát beváltják, viszont a posta a to- 
| vábbi éjjeli telefonszolgáltatást a 

hozzájárulási összeg befizetéséhez 
köti, magától értetődőkig az éjjeli 
telefonszolgálat addig, mig a keres
kedelemügyi minisztériumtól az erre 
vonatkozó rendelet le nem érkezik, 
csakis úgy tartható fent, ha az illető 
telefonelőfizetök a hozzájárulási di
jat még megfizetik.

Úgy értesülünk, hogy az ügy ad- 
j minisztraliv elintézése most már 

csak heteknek kérdése és nem ké
telkedünk aoban, hogy a szóban- 

, forgó telefonelőfizetök még ezt a 
kis áldozatot a telefonnyugták ki
váltásával szívesen meghozzák.

A tegnap esti hóvihar 
Véméndnéi idézte 

elő a zavart az áram
szolgáltatásban.

A nyugat felől hazánkba betört 
. hideg légáramlat tegnap délután el- 
■ érte Baranyát és ott estefelé orkán 
I szerű szélvihar fejlődött ki, amely a 

tengerszint felelt mintegy 150 m. 
magasságon felül hóviharral páro
sult.

Az erősen igénybevett komló— 
bajai távvezeték Bátaszék és Vé- 
rnénd közötti egyik hóval borított 
vasoszlopán — minden valószínű
ség szerint túlfeszültséggel kapcso
latos földzárlat következtében 
szigetelőtörés állott elő, amely Vé- 
rnrndlől Baja felé háromnegyed 
7 tői kezdve az áramszolgáltatást 
megakasztotta.

A villamosüzemek szerelői ezt a 
hibát óriási erőfeszítések árán mint
egy 9 óra 20 percig kijavították. 
Fél 10 felé azonban a vihar mindig 
erősebbé vált és a magasabb fen- 
sikokon haladó vezetékszakaszokon 
a nagy jeges hóterhelés következ
tében egyenlőtlenül belógó vezeté
kek között a szélvihar időközönkint 
zárlatot idézett elő, Emiatt az éj
szaka folyamán az áramszolgáltatás 
többször megszakadt.

Ma hajnalban pedig Pécsvárad 
község közeiében lévő egyik feszi- 
tőoszlop környékét a hegyoldalból 
lefolyó víz meglazította és a szél
nyomás következtében ezen oszlop 
nagymértékben megdőlt, a vezeté
kek pedig e miatt egyenlőtlen be
lógást nyertek. Az oszlop helyre
hozása azonban az Ítéletidőben fe
szültség alatt lehetetlenné vált úgy, 
hogy ma reggel az áramszolgáltatást 
a javítási munka tartamára meg- 
kellett szakítani.

A villamosüzemek szerelői egyéb-

Kényes báliruhák tisztitója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó,
Az ékszer maradandó
Ékszert órát ajándéknak._____

SZIKLAI
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ticca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodási pontatlanul járó órájával, 

éta vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó térti és nói karórák 2 évi jótállással már 6 pengétől.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

ként már kora hajnalban ismét vé
gigjárták a vonalat, de azon eddig 
még semmi egyéb hibát nem talál 
tak és igy remélhető, hogy az áram
szolgáltatás rövidesen helyreállít haló 
lesz.

Jellemző a Baranyában tomboló 
viharra, hogy Pécs és Komló felé 
úgy az állariiiti lefon, mint a távirda 
összeköttetés megszakadt és a ma 
reggel Pécs felé induló vonat Vé 
mond és Szebény állomások között 
a hóviharban elakadt.

HÍREK.
Február 5 én <»sle 8 órakor dr Bor 

biró Ferenc polgármester elő
adása a megye kikereki'téséről 
az Emerikánában.

Február 8 án a postaallisztek mii 
soros táncestélye a Központiban.

Február 8-án Stefánia bál a Nem 
zeli Szállóban.

mm
Február hó 4-én,
Február hó 5-én,
Február hó 6-án,

Ah)ár Gittta
egyetlen milliós filmje

Dubarry
Paul Knepler és
J. M. Wellminsky

Főszerepben :

Patrick Waddington
ASpár Gitta

Kitűnő kísérő 
filmek

Híradó! Híradó!
B B B B B B

Nehéz székelésben szenvedők, 
akiknek gyakori fejfájás, mellnyo 
más, szívdobogás, gyomotmüködési 
zavarok és különösen fájdalmas vég- 
bélbajok — mini aranyér, repedés, 
elöesés, polipus, sipoly, szűkület — 
teszik az életei nehézzé, igyanak 
reggel és este negyed pohár termé
szetes ,,Ferenc József**  keserüvizet. 
Klinikai vezető orvosok igazolják, 
hogy a Ferenc József viz műtétek 
előtti és utáni időszakokban is igen 
kedvelt, nagyértékii hashajtó.

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

Február 8 án este 7 órakor a Dam
janich Polgári Céllövésztársulat 
alakuló közgyűlése a városházán. 

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

Február 15 én este 8 órakor az Izr. 
Nőegylet bálja a Nemzetiben.

Február 16-án 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.

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

Február 22 én, farsang szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hagyomá
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben.

Február 21 én este 8 órakor cigány
ból a Központi Szállóban

— A Bajai Turul Sport Egylet
1936. évi közgyűlése. A február 
hó 9 re hirdetett é i közgyűlést a 
vásár miatt, ugyancsak február hó 
16 ra tűzzük ki. Vasárnap délután 
4 órai kezdettel a Központi Szál
loda különtermében. Tárgysorozat: 
elnöki megnyitó, titkári jelentés, 
pénztáros jelentése, számvizsgálók 
jelentése, tisztikar lemondása, uj 
tisztikar megválasztása. Kérjük f. 
tagjainkat, hogy minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek.

— Nyomoz az ügyészség egy 
szentistváni tiltott műtét ügyé
ben. <4 bajai közkórházban vasár
nap elhunyt Vrana Károlyné szent
isi váni asszony. Az ügyészség el
rendelte az asszony holttestének 
felboncolását és máris erélyes nyo
mozást ind Holt meg annak megál
lapítására, hogy az asszony halála 
miatt kit terhel a felelősség.

— A Columbia Postagaiamb 
Sportegyesület vasárnap délelőtt 
10 órakor Nagy Lajos elnöklésével 
tartotta meg ezidei rendes közgyű
lését, melyen részleges tisdujitás is 
történt Alelnökké választották 
Z'tiffa Jánost, pénztárossá Inc/édy 
Ágostont, számvizsgáló vitéz Rap- 
csányi István A választmány uj 
tagjai Mokány Gergely, Polák Zol
tán és Pestaiics József.

— Téli közgyűlés a vármegyé
nél. Bácsbodrogvármegye törvény
hatósági bizottsága február 12-én 
délelőtt 9 árukor tartja téli közgyü- I 
lését a vármegyeházán. A közgyü- I 
lés összesen hatvanhat ügyel tár- 
gyűl-

Személyi ügyek a városi 
kisgyüiésen. A város holnap dél- i 
után 4 órára összehívott kisgyülé 
sén tizennyolc személyi ügyet tár
gyalnak. Az előkészítő hatáskörben 
négy, az ügyintézőben tizennégy I 
tárgy foglalkozik személyi vonatko 
zásu kérelmekkel.

—- Uj bizottságokat alakítanak 
a vármegyeházán. A vármegye 
február 12 iki közgyűlésén több 
érdekes ügy szerepel. A bizottság 
ülésén fogják megalakítani a kije
lölő egészségügyi, építkezési bi/olt 
Ságokat es a gazdászati választ 
mányi.
- ounaszekcsűn Schneider Ist

ván 72 éves gazda koporsót és sii- 
helyet vásárolt magának azután ön
gyilkos leit és meghalt.

— Aki sokat evett vagy ivott 
és rosszul érzi magát, annak egy 
pohár természeladla „Ferenc József**  
keseriiviz igen gyorsan és alaposan 
kitisztítja a gyomrát és a beleit és 
felfrissíti egész szervezetét !

\ 14 466/1/iü. 936.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, képek, rádiók, 
falfestőmintalapok, sablonok, sora 
porát, szücsvarrógép, baromfikelte- 
tőgép, feslékáruk slb. zálogtárgyak 
1936 február 8 án d. e. 9 — 11 óráig 
szabadkézből fognak értékesíttetni. 
A venni szándékozók jelentkezze
nek a városi adóhivatal 24 számú 
helyiségében az eljáró végrehajtó
nál, ahol a vonatkozó ajánlatukat 
folyó évi február hó 8 napján d. e. 
9 óráig Írásban vagy szóban megte
hetik.

Baja, 1936. évi január hó 31 én. 
Városi adóhivatal.

ÉRTESÍTÉS I
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
iér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

födrász 
üzletet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
0 B F. 8 T H BÉLA

fodrászmester.

o». n H í J v lehh.
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Február hó 9-én 
vasárnap

A NÉMA FILMEK 
KORONÁJA

Hindu 
síremlék

Thea v. Harbou „Titok**  
cimii regénye filmen, 2 

í részben, 20 f.

I. RÉSZ :

Az esnapuri 
maharadzsa

10 felvonásban.

II. RÉSZ:

Ye^hi bosszúja
10 felvonásban.

Fő'7‘T> pben : Olaf FÖOS, MÍ3 
Hay. Conrad Veldt, 
Berniiardt Götzke.
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Tiz 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 ül, Eternit udvar Telefon 290.
B

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 3-161 febr. 10-ig 

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

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

2 éves 
vágású

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Saját termelésű tűzifa: |
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. ÍC

Eladás nagyban és kicsinyben.
Wiesel Sándor és Fia K

fatermelők és tűzifanagykereskedők xw

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

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugcvicapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet.

koktzbrikettet, tatai szalonzenét, 
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 
VANCSIK bérautös.

Éjjel is rendelhető!

I Rádió-és villanyszerelést s 
legolcsóbban, legpontosabban csak

í KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél -
eszközölhet. fi

fi A Carso mozi mellett. fi
^Modern hálózati késHHékek és telepes rádiók raktáron.^

« Tel.: 242. Kedveié fizetési feltételek. Tel.: 242. j;’

Nyomatott Rakanelr ép Goldb 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető LakV béraUtÓSnál. 
Telefon 375. — Bója, KigyA-utca 18. szám.

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

rjjer könyvnyomdájában Fiaik.


