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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Szóval 
a Mojzes-párt 

nem mer 
a nép elé menni.

A Független Magyarság 
Hattyúdal című közleményére, 
melyben arra hivatkozott, hogy 
a nép dr. Mojzes János mö
gött áll, felajánlottuk az azon
nali gyors új választás lehető
ségét.

A válasz természetesen ki
térő volt, régi sirámok vergli- 
szerü refránjét kaptuk újra; 
mi pedig nem égettünk el egy 
Mojzes ajánlási ivet sem ; ne
künk egyetlen választópolgá
runkat sem büntették meg, 
mert munkásaikat, napszámo
saikat terrorizálták ; egyetlen 
kisgazdapártinak a hajaszála 
sem görbült meg, azért mert 
dr. Mojzesre szavazott ; ellen
ben sok Teleki-párti borbély 
és cipész vesztette el kenye
rét, mert a Mojzes-pártiak boj- 
kottálták őket; sok kénytelen 
volt átköltözni más kerületbe.

A lengyeltóti választáson 
egyik kisgazdapárti képviselő 
dacára annak, hogy a párt 
bizalmi férfiai állandóan benn 
tartózkodtak, maga is odaült 
a szavazatszedö küldöttség tag
jai közé, úgy hogy belügymi
niszteri közbelépéssel kellett 
eltávolítani. Mi lett volna olt 
még. ha szabadjára engedték 
volna a kisgazdapárti terrort?

Arról sem beszélünk, hogy 
Hercegszántón jogellenesen 
800-ról egyszerre 1400 ra emel
ték a választók számát. Ezek
ből eddig is törölt már a vá
lasztmány 196-ot.

Mi a kerület nyugalmát fon
tosabbnak tartjuk s ezért mer
tük és merjük felajánlani már 
most a választást, dacára az 
ellenpeliciónak.

Egy kerület sorsa nem ma
gánérdek, hanem közérdek ; a 
legnemesebb közérdek az, ha 
módot adunk a választópolgá
roknak a megnyilatkozására.

Leszögezzük, hogy a dr. 
Mojzes János nem mer a nép 
elé menni uj választási harcra.

Nagy tűz a Szeremlei-utcában.
Ma hajnalban óriási riadalom szín

helye volt Baján a Szeremlei u*ca  
68 szánul háza Özv. Feitner Li- 
pótné tulajdonát képező nádastelő- 
zetü ház. rcjijJel 6 óra 20 perckor 
kigyulladt és veszedelmes gyorsa
sággal égni kezdeti. Amint a ház 
beliek a tüzet észrevették, nyomban 
értesítették a mentőket, akik nagy

Nagyarányú jövedéki csalást 
lepleztek le Baján a pénzügyi 

hatóságok.
Amerikai gengsiter-stilusban folytatták az adócsalásokat.

A bajai pénzügyigazgatóság kö
zegei a Damjanich utcában nagy 
arányú jövedéki csalási lepleztek le. 
Tegnap délután a rendőrség és a 
pénzügyőrség emberei rajtaütéssze
rűen körülvették a házat, melyre 
több feljelentés hívta fel a hatósá 
gok figyelmét. A házkutatás meg
lepő eredménnyel járt. A feljelen 
léseken kívül jóval nagyobb méretű 
jövedéki csalást lepleztek le. A 32- 
féle állami monopólium majdnem 
mindegyike szerepel a csalásban, 
amely amerikai módon volt meg 
szervezve és hosszú esztendők óla 
folyt, az egész vidékre kiterjedt 
hálózattal. A manipulációk élén 
Szabó Mihály háztulajdonos ál), aki 
nem is tagadta a jövedéki csaláso
kat, s azonnal felajánlotta, hogy a 
kincstárt ért adókárokat nyomban 
megtéríti készpénzzel, csak álljanak 
el a hatóságok attól, hogy bűnvádi 
útra tereljék a dolgot. A Damjanich

Evekre visszamenőleg kinyomozta 
a bajai rendőrség a zálogházi 

árverési csalásokat.
Hogy kárositották a betevő kisemberek tömegeit a bajai 

magánzálogház árverésein?

A bajai rendőrség közel két hét
ig tarló nyomozás után kiderítette 
évekre visszamenőleg azokat a visz- 
szaéléseket, amelyeket a bajai László 
Máik féle magánzálogházban az ár
verések alkalmával követlek el

Egy jól szervezett társaság állan 
dóan összejátszott és agyafúrt mó
don lelte lehetetlenné, hogy az ár

készültséggel vonultak a tűz szín
helyére és megkezdték az oltási 
munkálatokat. A tűzoltók szinte em
berfeletti erőfeszítést fejtettek ki és 
sikerült is megakadályozni, hogy a 
tűz az épületre is áthatoljon azon
ban a telő teljesen elégett. Valószí
nűleg kéménytüz okozta a tüzel.

I utcai székházban lefoglalt eszközök 
és állami monopóliumot képező 
anyagok elszállítása több órát vett 

i igénybe s ez alatt rendőrök vették 
’ körül a házat.

A nagyarányú csalás szálai Bát- 
. monostor községbe vezetnek, ahol 
■ ma jelenlek meg a pénzügyőrök, 

hogy lefolytassák a nyomozást. A 
jövedelmi csalás leleplezése során 
arra is alapos gyanú merült fel, 
hogy titkos szeszfőzdén kívül titkos 
sörgyárat alapítottak, amely állító
lag az. egész vidéket elárasztotta 
gyártmányaival. A nyomozásba a 
rendőrség bűnügyi osztálya is be
kapcsolódott, mert adatok merültek 
fel arra nézve, hogy éveken keresz
tül gáz és villamosáramlopás tör
tént az. üzem titkos fenntartásához.

Ebben az ügyben, amely az egész 
várost izgalomba hozta, egy két 
napon belül feltűnést keltő fej
lemények várhatók.

veréseket törvényszerűen folytassák 
le. így azokat a betevőket, akik 
nem tudták kiváltani értéktárgyai
kat, elsősorban ékszereiket az ár
verési maffia manipulációi folytán — 
súlyos károsodás érte.

A nyomozás befejezése után dr. 
Hollós József rendőr tanácsos, a ka 
pilányság bűnügyi osztályának ve

zetője, aki a nagyarányú bűnügyi 
nyomozást irányította az alábbi hi
vatalos jelentést adta ki a rendőr 
ség munkájáról:

Baján László Márk inagánzá- 
logházas, zálogházában tartott zá
logházi árveréseken az a gyanú 
merült fel, hogy az áiveréseken 
résztvevő árverezők, köztük több 
budapesti ékszerész is, oly vissza
éléseket köveinek el, hogy egymás 
között az árverési árak leszorítására 
megállapodnak, sőt a nyilvános ár
verések befejezése után az összes
ség által megvett tárgyak közül az 
értékesebb darabokat maguk között 
megtartott utánárverésen eladják.

így a nyilvános árverés és az 
utóárverés között elért árdifferen
ciákat, továbbá egyéb megvett ék
szerekből a tört aranyat maguk kö
zött szétosztják, illetve eladják és 
igy természetesen ezáltal az elzálo
gosító és rendszerint a legszegényebb 
néposztályhoz tartozó kisemberek 
nagy tömegét megkárosítják. Ez a 
megkárositás abból áll, hogy a tör
vényes rendelkezések szerint az ár
verésen elért vételár és az illető 
tárgyra kiadott kölcsönösszeg kö
zötti különbség a zálogjegy tulajdo
nosát illeti meg és ezt joga van az 
elévülési időn 3 éven belül zálog
jegye alapján bevenni.

Utóbb ilyen zálogjegytulajdonos 
feljelentése következtében csalás 
miatt a kir. ügyészség is elrendelte 
a nyomozást, A bajai rendőrség a 
nyomozást február 14 én fejezte be 

. és az 12 gyanusitott ellen folyt kö
zel két héten keresztül.

Dr. Flórián Géza NÉP elnök 
küldöttség élén köszöntötte 

a névnapját ülő főispánt.
Tegnap volt apalini Fernbach Bá

lint dr., Baja város és Bácsmegye 
főispánjának a névnapja. Ez alka
lommal dr. Flórián Géza ügyvéd, a 
Nemzeti Egység Pártjának elnöke 
népes küldöttséggel kereste fel a 
főispánt és meleghangú beszédben 
tolmácsolta a NÉP üdvözlését.

A főispán meghatódotlan fogadta 
a szeretet és tisztelet megkapóan 
spontán megnyilvánulását.

A Bilim LeOR szocialista vezér 
ellen elkövetett merénylet teljes fel 
fordulást hozott a franci i belpoliti
kába. Az üggyel kapcsolatban Linais 
vizsgálóbíró vezetésével erélyesen 
folyik a vizsgálat az Action Fran- 
caise ellen.
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Vettük a következő 
közérdekű 
közleményt:

A „Baja Bácska" tekintetes 
S/.ei kesztöségének

BAJA.
Mélyen tiszteit Szerkesztő Ur !
A „Független Magyarság" 1936. 

február hó 12 i számában „Meg
bukott a bajai vízvezeték terve" 
címmel rendkívül szomorú. Írójának 
és a vele ugylátszik közös érzelmi 
alapon álló együtt örvendezőknek 
városkultura iránti érzékére nagyon 
jellemző cikk jelent meg.

A civilizáció, közegészség és köz
tisztaságról teljeset) megfeledkező 
cikk igy végződik :

..Baja város közönsége minden 
esetre megnyugodva és bizonyos jó
érzéssel veheti tudomásul, hogy a 
vízvezeték terve végleg meghalt, 
vagy legalább is pár évtizedre el
aludt."

Nem bírom elképzelni, hogy min
den jóérzésü és városát igazán sze
rető ember ezen a lehetetlen gon-

URÁNIA
-- S==3» «r===r >==2»

Február hó 14-én,
Február hó 15-én,
Február hó 16-án,

Az idei év kimagas
ló filmeseménye 1

Mazurka
Szenzációs bűnügyi 
dráma 16 felvonásban

Főszerepben :

Pola Negri 
Ingeborg Theek 
Paul Hartmann 
Albert Schönhals

Híradó! Híradó!

dolkodásmódon fel ne háborodjék. 
Egyenesen elképesztő, hogy legyen 
valaki, vagy valakik, akik ezt a 
jobbsorsra érdemes várost boldogan 
és megnyugvással fosztják meg vég 
lég, vagy legalább pár évtizedre 
egy olyan kulturális berendezéstől, 
melytől továbbfejlődésünk, egész
ségügyünk stb. alapvetően függ

Végtelenül röstelni való ma, 1936 
bán, nemcsak írójára, de városunkra 
nézve is, hogy egy ilyen gondolat 
az újságban, a világba kikiáltva meg
jelenhet.

Hát ez volna a mi városi nívónk? 
Ezek volnának az. örökké poros ut
cáinkon, elszáradó fáinkon, tífusz és 
tbc. statisztikánkon, öntözéshiányon 
és tüzbizonytalanságunkon siránkozó 
Jeremiásaink. Vájjon ez a gondol
kozásmód volna városi polgárságunk 
valódi keresztmetszete ?

Nem. Ez nem lehet : Torday 
Ányos nem ezt mondta installációs

Vitéz Horváth István
Pécs és Baranya vármegye főispánja.

A politikai körökben igen nagy 
érdeklődést váltott ki az uj pécs- 
baranyai főispán személye, aki ed
dig a politikai életben tevékeny részt 
nem igen vett.

Dr. vitéz. Horváth István 1895 ben 
született Siklóson, ősi birányai ne
mesi családból, dédöregapja 1848 
bán Baranyamegye alispánja, édes 
atyja pedig hosszú időkön keresztül 
a pestszen lőrinci járás főszolgabi- 
r.ája volt.

Vitéz dr. Horváth István 1915 ben 
a székesfehérvári tizes huszárokhoz 
vonult be, részt vett a világháború 
harcai <an; majd Asiagónál olasz 
hadifogságba került.

1922 ben lépett Baranyamegye 
közigazgatási szolgál tába. 1931 ben 
a pécsváradi kerület, 1935 ben a 
pécsi kerület főszolgabirájává vá
lasztották.

Rendkivüli szakképzettsége, mun
kabírása, közmondásos igazságsze- 
relete, kitűnő szociális érzéke, nagy 
népszerűséget biztosítottak számára.

A politikába mint uj ember vo
nul be; a pécsi újságírók előtt tett 
nyilatkozata szerint Gömbös Gvula 
miniszterelnök keresztény és nem 
zeti politikájának végrehajtójaként 
figyelmét főként a falu népegész
ségügyének és gazdasági helyzeté
nek javítására, továbbá az anya és 
csecsemő védelem felkarolására igyek
szik fordítani.

A német kisebbségi kérdésben a 
legteljesebb jóakarattal fáradozik 
azon, hogy a régi testvéries meg 
értést, összemüködést helyre tudja 
állítani; de azt is kijelentette, hogy 

beszédében ! Baja már túl van a 
kishitű, szűklátókörű egyhelyben lo 
pogás korszakán. Baja városa igenis 
fejlődni, gyarapodni akar és a szebb 
magyar jövő komoly súlyú harcosa 
akar lenni. Mi nem örülünk annak, 
inkább• szomorkodunk miatta, hogy 
a vízvezeték megvalósítása elhúzó
dik. Nekünk ez nem megnyugtató, 
inkább a további munkára ösztökélő 
gondolat.

Mi komolyan hisszük, hogyha ma 
nem is, de a közeljövőben meg fogja 
találni jobb és szebb Baja után 
vágyó nagyobb súlyú és kultúrájú 
közönségrészünk ennek a rendkívül 
fontos városi feladatnak a meg
oldását.

Annak a szörnyű cikknek a gon 
dolkozásmódját pedig — igenis — 

| buktassuk meg végleg, múljék el 
minden évtizedre.

Teljes tisztelettel
Egy építészmérnök.

ahol idegen tényezők befolyása eb
ben a törekvésében megakadályoz
zák, a magyar nemzeti gondolat ér 
vényesülése végett erélyesebb rend
szabályoktól sem fog visszariadni.

Az uj b ranyai főispánban is az 
uj korszellem férfikoia teljében levő 
képviselőjét látjuk.

A nagy nemzeti problémák türel
metlenül dorombolnak történelmünk 
kapuján. Valahogy a tettrekészség 
rendszerének érvényesülését kell 
látnunk a déli országhatár három uj 
fiatal főispánjának : apatini Fernback 
Bálint dr. baja bácskai, vitéz imecs- 
falvi Imecs Zoltán dr szegedi és 
vitéz Horváth István dr. pécs-bara- 
nyai főispánnak kinevezésében.

A tornyosuló események férfiakat 
találnak a déli végeken.

MAZURKA
Néhány nap előtt vette le a b- 

pesti Fórum filmszínház 7 heti ját
szás után a Mazurka Willy Forst 
tüneményes filmjét műsoráról.

Még az utolsó napon is olyan 
nagy közönsége volt, ami nem tette 
indokolttá a műsorcserét és csak 
előbbi szerződésének kellett eleget 
tenni, csak ezért adta a további 
színházaknak. Hogy B-pesli sikere 
milyen indokolt volt, arról a mi 
közönségünk is meg fog győződni 
e heti bemutató előadásokon, mert 
az Uránia febr. 15 16 és 17 éré 
tűzte műsorra, és hisszük, hogy a 
mi miiétiő közönségünk is el lesz 
ragadtatva tőle.

Medveczky Károly 
érdekes indítványa az 
állástalan ifjúság prob
lémájának megoldására.

Baja város törvényhatósági 
bizottságának egy régebbi köz
gyűlésén nagy feltűnést keltett 
Kemény Gábor ev. lelkésznek 
az állástalan ifjúság elhelye
zését célozó érdekes indítvá
nya.

A legutóbbi megyegyülésen 
hasonlóan nagy érdeklődés fo
gadta Medveczky Károly gaz
dasági főtanácsosnak szintén 
az állástalan ifjúság sorsával 
foglalkozó nagyszabású indít
ványát.

Az indítványozó amely a 
gondolatának adott kifejezést, 
hogy az állástalan ifjúság el
helyezését a külföld mintájára 
valósítsák meg. A női munka
erők lecsökkentésével kapcso
latban az a gondolata, hogy a 
jövőben 80 százalékban alkal
mazzanak férfi és csak 20 szá
zalékban női munkaerőt. Az

CORSO
Február hó 15-én
Február hó 16-án

Mikszáth Kálmán
örökbecsű színmüve

Szent Péter 
esernyője

Magyar vígjáték 10 f.

Főszerepben:

Gervay Marira, Réthy 
Annié. Peéry Piri, Gom

baszögi Ella, Rátkay 
Márton, Básthy Lajos.

A filmben levő énekszámokat 
KISHOHTI (K0VALCSIK) JÓZSEF

Kísérő filmje ;

Fekete 
szerelem

Bűnügyi dráma. 
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állashalmozások megszünteté
sével ugyancsak az ifjúság jobb 
elhelyezését véli elérni.

Magyarországon, mint agrár
államban a gazdatitkári intéz
mény létesítését is a segítés 
egy eszközének tartja. A 3600 
község közül ha csak 2000 
kiküld egy-egy ifjút aki a gaz
dasági tanfolyam elvégzésével 
községében a gazdatitkári le
endőket ellátja, máris 2000 
állástalan ifjún segítettek. Ha
sonlóan képzeli a gazdatitkári 
állásoknál a nőket egy-egy a 
nők érdeklődési, körébe vágó 
termelési ágba beosztani.

Az indítványt a megyegyü- 
lés elfogadta.

Kitört a japán orosz háború.
Az ázsiai szárazföld keleti felén 

régóta folynak a készülődések egy 
nagy összecsapásra. Az utóbbi idő 
ben több halárösszeütközés történt, 
csütörtökön már valóságos ütközet 
folyt le Olahodka mellett. Az ösz- 
szecsapásban 2 szovjet repülőgép is 
részlvelt, amely bombát dobott a 
mandzsu japán csapatokra. Az 
egybenhangzó jelentések szerint had 
üzenet nélkül kezdődött a háború. 
Állítólag a mandzsuk voltak a tá
madók.

Egy ötszáz főből álló japán 
— mandzsu különítmény z0 társze
kérrel, két harci kocsival, több 
ágyúval megtámadta a határtól hét 
kilométerre fekvő mongol állomást. 
A mongolok a túlerő elől visszavo
nultak.

A japánok utasították az Eszak- 
kinaban levő haderőket, hogy min
den eshetőségre álljanak készen.

Vasárnap délután 
a Tóth Kálmán Kaszi
nóban lesz a BTSE 
közgyűlése és tea

délutánja.
A Bajai Turul Sport Egyesület 

vasárnap, 16 án d. u fél 4 órakor 
a Tóth Kálmán Kaszinóban —- és 
nem mint eredetileg tervezték, a 
Központiban — tisztújító közgyűlést 
tart. A tisztújító közgyűlés után 
ugyancsak a Tóth Kálmán Kaszinó 
bán rendezi meg a Turul teadél- 
utánját. Az egyesület vezetősége 
ezúton is felhívja tagjait és azok 
vendégeit mind a közgyűlésen, mind 
a teán való megjelenésre.

verneh sürgősen
régi leveleket, bélyegeket, 
bélyeggyüjteményt.

Cím a kiadóban I

Asztma és szívbetegség, 
mell és tiidöbai, görvély és an
golból, a bőr megbetegedései és fu- 
runkulózis eseteiben a mindig kel 
lemes hatású természetes 
,.Ferenc József" keseriiviz az 
emésztőcsatornát alaposan kitisztítja 
s a gyomor és belek működését ki
tünően szabályozza. Hírneves eu 

I rópai és amerikai klinikusok tuber 
kulótikus egyéneknél tapasztalták, 
hogy a betegség kezdetén jelentkező 
székrekedések a Ferenc József víz 
használata folytán lényegesen eny
hülnek.

HÍREK.
1 Február 15 én este fél 9-kor az br. 

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

Poslaaltiszlek megismétlik,, Ami
kor a kislányból nagylány lesz" 
c. operettet.

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

Február 16 án este 8 ólakor „Prélo" 
a Központiban.

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

Február 16 árt este 8 kor BVSC— 
BSE ökölvívó mérkőzése.

i Február 20 án délután 3 órakor 
; Baja város közgyűlése a város 
| házán.

Február 21 én délután 5 órakor a 
; Mansz teadélulánja az. egyesü

letben.
Február 22 én, farsang szombatján 

a Liszt Ferenc-Kör hagyomá
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben.

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

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

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

- Ha duplaspirállámpát éget, 
világítása úgy megjavul, hogy jogo 
san tarthatna nagyobb áramszámlá
tól. Tévedés! Atamszámlája csők 
ken. A Tungsratn Duplaspirállámpa 
oly gazdaságosan használja ki az 
áramol, hogy Ön több fényéit ke
vesebbet fizet, mint eddig. Ez a kü 
lönbözel annyira jelentős, hogy fon 
tos típusoknál áramköltségben lega
lább egy további lámpa árál laka 

j ritja meg Szemét és zsebét óvja, 
! ha ezt a különösen takarékos, jó

fényű lámpái kéri mindenült

táncol.

KAMILLOFLOR
A szőkéknek készült aikálimen- 
tesKamilloflor Spéciül Shampoo 
megtartja a haj természetes, 
aranyos fényét és azt visszava
rázsolja, ha már ellompultvolna.

BRUNETAFLOR
A sötét hajnak készült alkáli men
tes Brunetaflor Spéciül Shampoo 
ragyogó mély fényt ad és a sö
tétbarna színárnyalatokat soha 
nem sejtett pompában juttatja 

érvényre.

A bajai Frontharcos
estély. Feb ruár 22 én 
lesz a Frontharcos es
tély a Központiban. 
Az estély disz védnöke 
gr. Takách-Toluay Jó
zsef ny. altábornagy

országgyűlési képviselő, a h onthat 
cosok országos elnöke. A miisor 
nívóját hatásosan fogja emelni Gél- 
lért Viktória szereplése. A művész 
tehetségű bajai urilány az egyik lég 
nehezebb és legszebb Liszt-miivel a 
XIV. Rapszódiával fogja a bajai 
zeneér lök gyönyö; köd let ni.

— Mary Hoyt: Ifjú Boldogság
című regénye következik a Milliók
Könyve 406 számában, Diákoh és
diáklányok, egy amerikai egyetem 
boldog hallgatói szerepelnek ebben 
a csupa- mosolygás történetben. A 
fiatalság ereje és hite, mint tavaszi 
szellő, ára felénk az amerikai Írónő 
minden sorából. Megjelent a Milli- i 
ók Könyve legújabb száma, ára 
20 fillér, haphalá mindenütt.

SPORT.
Ökölvívó verseny.
A Bajai Sport Egyesület hosszabb 

szünet után ismét a szorító kötelei , 
közé állítja ökölvívóit. Ennek á 
hosszú szünetnek egyedüli oka az j 
volt, hogy a budapesti versenyzők

és mindenütt csak 
ö a legszebb!

Nem gazdag, 
drága ruhája sincsen.

És mégis — 
mindenki leg- 
szívesebben.csak vele

Csodálatosan szép haja 
mindenkit elbűvöl!

1 ILIIM SÍI VIP00

majdnem ' állaí dóan bajnoki mér
kőzésekkel voltak" elfoglalva. Az 
egyi Sülét súlyt helyezett arra, hogy 
az ökölvívó sportban oly kényes 
igényű bajai közönségnek csak egé
szen elsőn ndü csemegével szolgál
jon. Ezéil volt a nagy szünet, mert 
ezt az időpontul kelielt kivárni, mig 
a csapatbajnokságok lezajlanak és 
az élgárda szabaddá -vált.

A bajai v.-senyzők szorgalmasan 
készíi n»k a uagv találkozásra. A 
bajai vi ts-rív zőkből a következők 
vaunaL kombinációba- .véve : Vörös, 
Kurek, Porzó, De b!ér; T.ndily, Nagy, 
Onody 11, Nyiratv, Rácz II, Onody 
III, R;»cz ( A végleges csapat szom
baton este lesz összeállítva.

A/ érdeklődés városszerte igen 
n igv, ami jeg\elővételből állapítható 
meg. Fii ölt terem várja 16 án este 
fél 9 kor a közönséget a Központi 
Szálló színháztermében.

Ezúton kell megemlékezni és kö
szönetéi mondani a Slosz vezetősé
gének azon nobilis gesztusáért, mi
szerint 10 liszfeleljegyet és meghí
vót ajánlott fel n hí d 'pesti veiseny- 
zöknek a tát c stélyükre.

Mint lapzárta előtt értesülünk a 
csápath I érkp#ik-.--Forrav Árpád or
szágos szövetségi kapitány is.

I.aptulujdnnos •

í>r. LEPEL.
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke I

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwaicz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 11-tól febr. 17-lg

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

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

2

h száraz
Házhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

eves 
vágású

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil „

> szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított 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 tüzifanagy kereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ulca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

DOROGI 
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet, 

koktzbrikettet, tatai tzalontzenet, 
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, 
hivja fel telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautös.

Éjjel is rendelhető!

fl «ES 1=31
Irt

! Rádió-ét vil la ny szerelést
legolcsóbban, legpontosabban csak

6 KRICSKOVICS és SIOÓ cégnél
W eszközölhet.
y A Corso mozi mellett
jModern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron. 

Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

I 
t

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bérautósnál. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-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.

Nyomatott Bakanek és Goldbr-rtfer könyvnyomdájában


