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Faialóa ararkaaztA én falalAa kiadf 

o r. K N É Z V LEHEL
Helyben negyedévre ö perig-
Helyben egy hónapra 2 pengi

előfizetési Arak t

A francia 
szellem.

Franciaország úgy szerepel 
mint a kispolgári demokratikus 
szellem képviselője ; folytonos 
kormány válságait mint azegész- 
séges váltakozó politikai párt
rendszer mintaképét állítják be,

A valóság azonban az, hogy 
Franciaország ma Európának, 
de talán a világnak is legna
gyobb katonai állama, amely
ben a tényleges hatalmat a 
nagyvezérkar tartja a kezé
ben, a parlament tulajdonkép
pen csak azt teheti, amit a 
nagyvezérkar elhatároz.

Hogy ez valóban úgy van, 
annak egy nagyon tanulságos 
jelensége merült fel a mersa- 
illesi királygyilkosság tárgya
lásán.

A horvát felkelőket ustasák- 
nak hívják s az ustasa-per az ! 
eixi törvényszék előtt az ösz- 
szes világlapok kiküldöttei je
lenlétében folyik. Esküdtszék 
tárgyalja a királygyilkosok bün- 
perét. Az esküdtszék kizáró
lag polgári elemekből áll.

Itt ezen az esküdtszéki tár
gyaláson történt az az igaz
ságszolgáltatás terén szokatlan, 
talán soha elő nem fordult 
eset, hogy amikor tanúként 
kihallgatták a nagyvezérkar 
elnökét, aki az agyonlőtt Sán
dor királlyal egy kocsiban ült, 
a tárgyalás termébe való be
lépése alkalmával az összes 
esküdtek felálltak s igy üdvö
zölték.

Ennél jellemzőbb aktust el 
nem lehet képzelni az ottani 
polgárság szellemét illetően. 
A hadsereg mindenütt dédel
getett kedvence az országnak, 
de azért alig képzelhető el 
egy más országban, hogy a 
bíróság hivatalos tárgyalás köz
ben, amikor a bíróság jelenti 
és képviseli a legfőbb állam- 
hatalmat, szuverenitást, akkor 
«Z egy tábornok előtt, egy 
tanú előtt felálljon.

Nyugdíjügyek 
a vármegye nagygyűlésén.

Apatini Fernbach Bálin' dr. fő-
ispán eluöklésével ma délelölt tar 
tóttá meg téli rendes közgyűlését 
Bácsmegye törvény hatósági bizott
sága,

A hetvenhárom ügyből álló tárgy 
sorozat lefolytatása során több nyug
díjügy is a megyebizottság elölt 
szerepeit.

Március 1 vei nyugalomba vonul 
Székhelyi Rezső vármegyei főjegyző

54.000 pengő kölcsönt ad 
a kereskedelmi minisztérium 

a baja-hercegszántói ut építésére.
A megye ma délelőtti nagygyűlé

sének egyik legjelentősebb pontja a 
baja — hercegszántói th. közül kie
gészítésének ügye volt. A vái megye 
vezetősége már az elmúltban 100 000 
pengős útépítési kölcsönt kéit a ke 
reskedelmi kormányzattól, a trans 
feralapból

Most megérkezett a kereskedelmi 
minisztérium értesítése, hogy a bu-

A szovjet kereskedelmi hiteiének terve 
megbukott Franciaországban.

Az egyik francia lap szerint 
a szovjetnek szánt kereskedel
mi hitelterve végérvényesen 
zátonyra futott. Nemrégiben 
tárgyalások indultak meg, hogy 
a szovjetnek egy milliárd frank- 
nyi kereskedelmi hitelt nyis
sanak.

A nagybankok, amelyek a 
tőkét szolgáltatták volna, ra
gaszkodnak ahhoz, hogy a 
szovjetváltókat leszámitolhas-

A telepítési javaslatot jövő héten 
nyújtják be a képviselőházban.
A földmivelésügyl minisztérium

az. elmúlt hetekben foglalkozott 
azokkal az észrevételekkel, ame 
lyeket az érdekképviseletek a ka
rácsony elölt elkészült telepítési tör- 
vényja vaslallal kapcsolatban lellek. 
A javaslattal kapcsolatban Gömbös 

Teljes fizetését havi 482 pengő törzs 
fizetést és 98 pengő lakáspénzt 
élvez.

Ugyancsak március 1 tői nyugdi- 
I jaztatását kérte Sik Rezső II osz

tályú vármegyei főjegyző Teljes 
nyugdija havi 392 pengő.

Özv, Peikhy Kálmánná özvegyi 
nyugdiját havi 81 pengőben és 21 

' pengő lakáspénzben állapították 
i >npg 

ja—hercegszántói útépítésre 54 000 
pengő államsegélyt utal ki.

A megye közgyűlésén az. alispán 
I előterjesztette, hogy az útépítésre 
i már a versenytárgyalást is megtar

tották. Az. államépilész.eti hivatal 
I összesen tizzennégy vállalkozótól 
j kapott ajánlatot. A legelőnyösebb 
I ajánlatot Kalanics Antal telte, aki- 
’ nek a munkálatokat odaítélték.

sák és viszont leszámítolhas
sák. A Francia Bank szabály
zata ilyen műveletet lehetet
lenné tesz. A letéti pénztár 
igazgatósága, csaknem egyhan
gúlag elutasította ennek a hi
telműveletnek a tervét.

A tárgyalások végérvénye
sen megszakadtak és most már 
elejtették a szovjet kereske
delmi hitelének tervét.

Gyula miniszterelnök kedden délben 
a következő nyilatkozatot tette:

— A telepítési törvényjavaslat 
teljesen elkészült. Csütörtökön a ja
vaslatot letárgyalja a Nemzeti Egy 
ség Pártja és azt hiszem, hogy a 
jövő héten már a képviselőházban 

is benyújthatjuk a javaslatot, amely 
102 szakaszból áll.

A javaslat több érdekes változást 
i foglal magában. így elsősorban 
; rendszeresebben szabályozza és elő- 
j Írja a telepítésre igénybevehető bir

tokok sorrendjét. Intézkedik, hogy 
i a telepítési célokra legelőször a 
, vagyonváltság címén igénybe vett, 

de eddig még fel nem használt te
rületeket használják fel.

Súlyos abesszin vesz- 
i teség az abesszin 
főhadiszállás bombá

zásánál.
Az. olasz hivatalos jelentés szerint 

sem az eritreai sem a szomáli harc
téren nem történt nevezetesebb ese
mény. Az olasz lapok hosszasan 
ismertetik Desszie bombázását. A 
bombázás során a főhadiszállást 
környező erdőség percek alatt láng
tengerré változott. A Dessziében 

1 keletkezeti tűz még mindig pusztít. 
A bombázásnak több száz halálos 
áldozata van. A bombák elpuszli- 

; tolták az egyik repülőteret is, ahol 
két abessziniai harcigép elpusztult.

Bérgyilkouági kísér
let tartja izgalomban 

Jánoshalma 
lakosságát

Különös merénylet tartja izgalom
ban kedd óta Jánoshalma lakossá
gát. Kedden a kora délutáni órák
ban Maros István 46 éves rendőr 
betért a főtéri Hangya-vendéglőbe. 
A rendőr a vendéglőst kereste és 
és befelé haladt a korcsmába, ahol 
két legény borozgaíott. Maros Ist
ván pár lépést telt a söntés felé, 
amikor az asztalnál ülő Mészáros 
János 22 éves legény felugrott, fel
kapta a széket és hátulról fejbesuj- 
totta a rendőrt, aki véres fejjel te
rült el a vendéglő padlóján.

A vendéglős értesítésére csakha
mar megjelentek a mentők, akik a 
szerencsétlen rendőrt elet veszélyes 
állapéiban kórházba szállították. A 
merénylő legényt a csendőrök I? 
tartóztatták.

A nyomozás eddigi adatai szerint 
Mészáros Jánost a község egyik jó
módú gazdája bérelte fel a nietény- 
letre.
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^HHARDT DIV£TCSARHOKB£N, BAJA.
Megválasztotta uj 

tisztiharst a 
Szentistvéní Polgári 

Olvasókör.
Nagy érdelődés mellett vasárnap 

délután tartotta tisztújító közgyülé 
sél a Szenlistváni Polgári Olvasó 
kör Bogovics István elnöklése alatt. 
A közgyűlés a Olvasókörnek a Di 
lelján-fele volt nagy vendéglőben le
vő helyiségében folyt le s a tisztu 
jitás során egyhangú lelkesedéssel 
ismét az agilisán dolgozó Bogovics 
Istvánt választották elnökké

Alelnök: Fábián Imre, jegyző: 
Ignácz Antal, pénztárnok : Szabó 
C István, gazdi: ifi Keszthelyi An
tal, ellenéi : iíj. Keszthelyi János, 
K' lle Antal.

A vigalmi bizottság elnöke: Bo
gár Vazul, alelnöke : Magyar Lajos, 
tagjai : H.irgitay Lajos Ivily István, 
Peagiiv Mihály, számvizsgálók : Lo- 
ősz Miháii, Nagy János.

A választmány tagjai : Csabai Já
nos, II r.aiii Gyula, Koch József, 
Kricsko.ics Lázár, Mészáros Sándor, 
Melzinger András és Sámán Jakab.

Hajié Szeíasszié és Hajié Lu- 
luta Szilasszié, (Jbesszinia 

császára es császárié elvál
lalták a Liszt-Kár febr. 22 i 

estjének a f^tfédnőks&géL
A Liszt-Kör humoros zene 

estjei mindig a farsang legvi
dámabb estei szoktak lenni.

Bi/.onvára azért vállalták el 
a fenti legmagasabb személyi
ségek az est fő védnökségét, 
Sőt elküldik vendégszereplésre 
udvaaik két legkiválóbb hu- 
ni )"'1-, zeneművészüket: Rasz 
O'szeidi Liliéit és Raszina 
O szendi Imi, továbbá Rasz 
Ránézni es Raszina Masszái 
Nevetni udvari táncművésze
ket. A Kör természetesen még 
egyéb k- d' f - meglepetésekkel 
akarja az est vidám hangula
tai fokozni, ha ez egyáltalán 
még lehetséges, s igy érthető 
az az óriási érdeklődés, amely 
már most is az est iránt nyil
vánul. hiszen mindenki magá
évá teszi az est mottóját : „min 
denki jöjjön el. aki nevetni 
szeret és mindenki jöjjön cl, 
aki nevetni már elfelejtett. 
Ezért lesz a f dollár 22 i uöesz- 
szin est a farsang legsikerül
tebb, és legvidámabb han
gulatú estéje.

Bácsmegye kisgyülése elhatározta, hogy a 
megye belép a Baja-BacsUaí Közmüveiödéti 

Egyesület sJapitó tagjai közé.
Dr. Fernbach Bálint főispán e|- 

, nöklésével tegnap délelőtt tartotta 
: meg februári rendes kisgyülését a 

megye törvény ha tósági bizottsága.
A kisgyülés ügyintéző hatásköré- 

: ben 113 ügyet tárgyait. A mai köz 
gyűlésre előkészít ették a 73 pont
ból álló tárgysorozatot. A bizottság 
minden esetben az előadói javasla 

I tokai fogadta el.
Az alispán előterjesztésére a kis 

gyűlés jegyzője és annak helyet
tese Vukováry Béla és dr. Latino

Megvizsgálják a dühöngő 
bácsalmási gazda elmeállapotát.
Imgrund József 61 éves bácsal 

niási gazda hosszú idő óta harag 
b..n élt a fiával Imgrund Mátyással. 
Mull év december 7 én, mikor 
Imgrundékrrál disznóvágás volt az 
öreg Imgrund bullával támadt a 
fiára, csak az. ott tartózkodó Schá- 
fer Ferenc közbelépése akadályozta 
meg Imgrund József vérengzését.

Az öreg I mgilind nem csillapo
dott !■■, hanem később vasviílaval,

A lakásépítési Bizottság 
felhívása as adózókhoz, 

fiz állam^pilészeti hivatalnál bel! bejelanteni 
a húeligéniílési kérelmeket.

A tataro.ási kölcsönakció 1936. 
évre való kiterjesztése tárgyában a 
Laká-u-pitési AlLndó Bizottság 
18 6-9 —1935. szám alatt a Buda
pesti Közlöny 32 — 936. számában 
Iliidéin*  .vt tett közzé.

A munkanélküliség enyhítése ér 
dekében az. elhanyagolt állapotban 
levő bérhazak és családi lakóházak 
helyreállilasánnk, átalakításának I • 
belőve léteiére a há'tulajdonosok 
n k a hitelnyújtásban résztvevő 
Penzinté/elek kölcsönt tiyujl mák, 
ha eziránti J.éreli"■ 'o L a hiteligény- 
lési l-pin legkes. bb 1936 szepl 
30 ig a baj’i 'íi kir Á'latnepitészeli 
Hivatalnál előle, j. sz.tik.

A hi.ejgénylési lapokat a hiiM 
nyújtásban résztvevő Pénzintézetek 
né) szerezhetik be. Kellően kitöl
tött és az. előirt okmányokkal fel
szerelt hit. Iigenyl. si lapokat az ér
dekelteknek az. Államépilész.eti Hi
vatalnál fenlenililell határidőig kell 

vils Endre aljegyzők lesznek.
A kisgyülés elhatározta, hogy a 

törvényhatósági bizottság Baja-Bács- 
| kai Közművelődési Egyesület ala- 
’ pitó tagjai közé 100 pengő tagsági 

díjjal belép
A kisgyülés elé Katvniár, Tompa, 

Felsőszentiván, Vaskút, Dávod, Bács- 
bokod, Mátételke községek beter
jesztették újonnan készült husvizs- 
gálali szabályrendeletüket. A kis
gyülés a szabályrendeleteket jóvá- 

j h .|>vla.

majd ásóval támadt a fiára és csak 
n.igynehezen tudták a dühöngő em
bert megfékezni.

Imgrund Mátyás feljelentette ap
ját, aki a törvényszék elé kerüli 
A törvényszéki tárgyalás alkalmá
val a fiatal Imgrund súlyosan ter
helő vallomása után elrendelték 
Imgrund József elmeállapotának 
megvizsgálását

: benyujári
Kórházaknál tervbe vett tataro- 

i zási munkaiatokra az elfogadott 
költségvetési előirányzat keretében 
engedélyezhető hitel nem lehet na 
gyobb amial az összegnél, amely 4 
év alatt kamatokkal együtt a ta
tarozás alá k< ríilő bérház tiszta jö 
védelméből visszafizethető.

Csiládi lakóházaknál tervbevett 
tataro.ási munkálatokra a hitel oly 
ossz, g ereiéig folyósítható, ami ka
matokkal együtt köztisztviselőknél 
és n\ugdij '.soknál azok 4 évi lakás 
p Tizéből iss-afi/ethelő ; míg magán 
tisztviselőknél és egyéb foglalkozá
sú tanai a hitei az igazolt évi ossz 
jóved-Imtikmk legfeljebb 40 száza

, léka erejéig terjedhet.
A f.it :ozási munkál.tok előzetes 

1 és utólagos bejelentésére az adó
kedvezmény szempontjából az ed 
digi szabályok irányadók.

Harminchat pengőért 
egy hónapi fogház.

Fleischer Mihály újév estéjén be
tört Csátalján Aman István keres
kedő üzletébe. A kézipénztárból 36 
pengőt lopott el. A bajai törvény
szék előtt a tegnapi tárgyaláson 
Fleischer azzal védekezett, hogy 
szilveszterkor elmulatta minden pén
zét és ezért tört be. A bűnt előtör- 
vényszék egy hónapi fogházra ítélte 
Fleischer Mihályt, de az. ítélet vég
rehajtását 3 évi próbaidőre felfüg 
gesztelték.

Ma boncolták fel 
a rémi csecsemő- 

gyiikoitág áldozatát.
A csend őrség letartóztatta 

a gyilkos anyát.
R?m n ma délelőtt boncolták fel 

azt a négynapos újszülöttet, akinek 
csonttá fagyott holttestét a pásztó 
rok kutyái találták meg és ha észre 
nem veszik időben, a kóborkutyák 
szét is szaggatták volna. A bonco
lás szerint a fiú újszülötteit közvet
lenül szülés után megfojtották. A 
nyomozás kiderítette, hogy Pohl Já- 
nosné sz. Gruncz .Julianna 28 eves 
rémi asszony f. j'otta meg újszülött
jét, akit négy nappal ezelőtt rejtett 
illetve ásott 1 a halárban.

Pohlné a csendőrök előtt bevnl 
lotta, hogy csak egyketes házas volt 
és azért fojtotta meg a gyermeket, 
hogy eltitkolja férje elől szégyenét; 
aki nem tudott semmit a dologról. 
A gyermekgyilkos anya betegsége 
miatt a csendőrök háziőr izeiében 
marad, amig felépül. Az ügyészség 
gyilkosság címén indította meg az 
eljárást.

Hévnapi mulatságon 
vett részt; alkohol

mérgezésben 
meghalt.

Mohácson a Rákóczi ul 3 szám 
alatti Pécsi fele vendéglő is-allojá- 
bán holtan találták Marschaiiser 
József 28 e\rs mohácsi borbélyt. 
Előbb azt hitték, hogy megfagyott 
de a nyomozna késő b megálíapi- 
toita, hogy Marschauset József név
napi mulatságon veit részt, ahol 
rendkívül sok szeszesitalt ivott. Ezu 
lan ment a Pécsi Ide vendéglőbe, 
ahol tovább mulatott, majd ittasan 
l‘ feküdt a vendéglő istállójában. 
Mue reggel rátalállak a súlyos al 
koholinérgezés megölte.

Kényes báli ruháit tisztítója és festője palcsics.

imiiTimiiMTrrTj.il
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Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórak 1 évi jótállással már 6 pengótAI.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

HÍREK.
Február 15 én este 8 órakor az Dr. 

Nöegylei bálja a Nemzetiben.
Február 16 án délután 3 órakor a 

Postaalliszlek megismétlik „Ami
kor a kislányból nagylány lesz" 
c. operettet.

Február 16-áu délután 4 órakor a 
BTSE évi közgyűlése a Köz 
pontiban

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

Február 16 án este 8 kor BVSC-— 
BSE ökölvívó mérkőzése.

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.

I Február 24 én este 9 órai kezdet
tel a Nemzeti Kaszinó farsangi 
jelmezes esleje.

■ Február 27-én este 8 órakor cigány- 
bál a Központi Szállóban

— A bácskai tisztiorvosok ma
gángyakorlata. Di. Gósy Ferenc 
vármegyei tisztifőorvos, valamint dr. 
Zámbó Endre, és dr. Nigy Árpád 
járási tisztiorvosok magánorvosi gya- 
koiiatuk engedélyezését kérték a 
közgy iilés'ől A kérelmeket jóvá 
hagyták.

— Uj OrVOS. Dr. Nikola László 
Jánoska! mára kinevezett OTI orvos 
oklevelét dr. Gósy Ferenc tiszlifő- 
orvos a kisgyiilésen meghirdette.

— A Bethlen Gábor Körnek az 
idei évié Bácsmegye 30 pengő anya
gi támogatást szavazott meg.

— Csalánkiütésnél és börvisz- 
ketésnél a gyomor és a béltrak
tus reggel felkeléskor egy pohár 
természetes „Ferenc József**  kese- 
rüvizzel feltétlenül kiliszlandó !

— Megjutalmazoii kissxállási 
tisztviselők. Kisszállás község a 
községi főjegyzőnek rendkívüli mun
kálatok végzéséért 232 pengőt sza 
vázolt meg a képviselőtestület. Dr. 
Gyulafia Ferenc községi orvosnak a

> husvizsgálatért ugyannyit, a községi 
írod,-Őszinek 133 pengő jutalmat 
szavazlak meg az elmúlt esztendőre.

— A bajai Nemzeti Kaszinó
i február 24 ik napján, hétfőn este 9 

órai kezdettel, saját helyiségeiben 
farsangi jelmezes estélyt rendez. 
Kedves lagtársunkat családjával és 
vendégeivel együtt szívesen látja az 
elnökség. Lehetőleg jelmezes öllö 
zetben való ni- gjehnést kérünk. 
Belépődíj nincs.

Vasárnap megismétlik a 
postaaltisztek: „Amikor a kis
lányból nagy lány lesz**  c. ope
rettet. A bajsi postaalliszlek va
sárnap délután 3 órakor megismél 
lik kitünően sikerült operettjüket: 
„Amikor a kislányból nagy lány 
lesz. Az első előadás s ép sikere 
után a második előadás iránt már 
előre is meleg é; deklődés nyilvánul 
meg.

A tompái főjegyző virilis 
tagsága. Vitéz- Szabó Gyula lom 
pai főjegyző a képviselő testületbe 
való felvételét kérte, virilis jogon. 
A község a kérelmét nem látta lel 
jesithelőnek s a főjegyző a kisgyü 
lés elé fellebbezett, A kisgyíilés el
rendeli vitéz. Szabónak a virilis jegy
zékbe való felvételéi, mert a vitézi 
adó kétszeresen számit.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRfi.

Gyomor- és beibántalmak, 
ha üregbeli vérpangás, izgékonysng, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív- 
szorulás, rémes álmok, ijedősség, 
általános rosszukét, a munkaképes 
ség csökkenése sok esetben lövi- 
desen megszűnnek, ha a beteg né 
hány napon ál reggel éhgyomorra 
egy pohár t érmés zetes 
„Ferenc József**  keserüvizet iszik. 
Az emésztőszervi bajok orvospro
fesszorai általánosan dicsérik a 
Ferenc József viz enyhe és meg 
bizható hatását s azt gyakorlatuk 
bán sűrűn rendelik.

I

Jánoshalmán tilos a házalás.
Jánoshalma község képviselőtestü- 

| lete határozatot hozott, mely sze
rint a házalást megtiltják azzal a 
megokolássai hogy van a községnek 
elég kereskedője és iparosa, akik 
minden ilyen irányú szükségletet ki
elégítenek,

— A megyegyülések uj rendje. 
Bácsmegye tör vény hatóságának kis- 
gyülése a jövőben minden hónap 

I első szerdáján délelőtt 10 ómkor 
I lesz. A dátum csak akkor változik, 

ha a kisgyíilés napja íinmpie esik
Feiépül az uj hátai katolikus 

templom. Bála községben mozga 
lom indult meg, hogy uj katolikus 
templomot építs-m k. A v.nm gye 
500 pengős adománnyal járult Hoz
zá az építkezéshez, amelyet előre
láthatólag ebben az évben elkez
denek.

— Garán iparostanonctanfclya- 
mot nyitnak G-.r.i község haláro 
zatot hozott, hogy az iparostanoncok 

j megnövekedett, összesen 39 főre 
j emelkedett lanonclétszámának meg

felelő szakoktatását a iparostanonc- 
tanfolyamot nyit \ tervet a inegye 
kisgyülése is pártfogolja.

SPORT.
Németország ---- Magyarorszag 

2:1. Hit.ilmas küzdelemben nvert 
a honi palya es közönség által tá
mogatott német jégkorong csapat.

Svédország.... 'uszlria 1:0. USA —
Csehszlovákia 2 0

... facsemetéket is 
cyinozok!

Füredi Sándor oki. vt-gyvsz 
mérnök cyánozó vállalata. 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

i l.akásvizsf’álatlal meghízva: I.iszkn és Hideg
i szobafestők, Katona Józ.sef-utca 3. szám.
I A lakásvizsgálal dijlalan.

ERTESITES!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog
tól- 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
G 3ERT H BÉLA

fodrá^zmester.

Február hó 15-én
Február hó 16-án

Mikszáth Kálmán
örökbecsű színmüve

Szent Pétéi 
esernyője

Főszerepben :

Gervay Marisa, Káthy 
Annié, Pe£ry Piri. Gom- 

baszögi Ella, Ráftkay 
Mártiin, Básthy Lajos

A filmben levő énekszámokat
KISHONT! (K0VALCSIK) JÖZSEF

siettem
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Tiz évi házbér összege í 
egy családi ház értéke! J

Mindenkinek lehet saját háza! j
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek. tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz. Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesli-ut, Eternit udvar Telefon 290.

D n

í
8

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnel vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d, u. nyitva 
febr. 11 Hl febr. 17-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

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

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160

h száraz

2

Házhoz szállítva száraz

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2.________ Telefon 52.
muiflimm miiiiiiíimimiii wwiií iiiíiiih iiroiiiríiiiiiiii ■ iiíii iinwmiiiiiíuaiMMfiMiBiiini iw'iiii|i

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

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

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

Wiesel Sándor és Fia 
fa termelők és tűzifanagykereskedök

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

éves 
vágású

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokizbrikettet, tatai tzalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkoktzot.

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 bérautós.

Éjjel is rendelhető I

Q «3S9E r « x X 13

i Rádió-ét villanyszereié^

* legolcsóbban, legpontosabban csak |j|
i KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél "

eszközölhet. i
jj A Corso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron .ÍJ

| Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek Tel.: 242. j|j

*Nvomatntt BaicAnek és Goi db -

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautósnál. 
Telefon 375. — Baja, KigyO ulca 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.

rer Uftnwnvonidiiíban Hm».


