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Feilődfi átalakulás.
Mind1 n ami él, folyton vál

tozik és atalakul.
Az állami lét is folyton vál

tozó organizmus melynek ele
iében nyugvópont nincsen.

Az átalakulások tempója 
vagy normális, mérsékelten ha
ladó evolúció, vagy pedig erő
szakos, forradalmi.

Az állam emberek, emberek 
érdekeit szolgáló intézmények 
szövevénye ; érdekek találkoz
nak. érdekek ütköznek benne 
össze s az idők folyamán az 
emberi közösség szövevényes 
hálózatában csomók keletkez
nek," akárcsak a göbök a fa
törzsökön, melyek azután a 
természetes nedvkeringést za
varják.

Ilyen egyre jobban kemé
nyedé), az egész vérkeringést 
megakadályozó csomók voltak 
az 1790 és 1848 as időket 
megelőzően a nemeseknek ki
váltságos előjogai, a jobbágy
ság föld- és jognéikülisége, a 
céhrendszer kötöttsége.

Ezeknek a csomóknak, fej 
lődésí akadályoknak az eltá
volítására indultak meg az 
1790 es evek reformmozgalmai 
s mert azok békés utón nem 
vezetlek eredményre, követ 
keztek be a forradalmi idők, 
melyek aztán Nagy Sándor 
módjára karddal vágták ketté 
a csomókat.

Az evolúció és a forrada
lom között ezek szerint az a 
különbség, hogy az evolúció 
kibontogatja a csomót türelem
mel, a forradalom pedig kaid 
dal dolgozik.

Negyvennyolcban a földbir
tok m« goszlása volt lényegileg 
a földbirtok politika csomója ; 
ma lényegileg ismét ugyanaz 
a földbirtokpolitika a csomó, 
most azonban nem kell for
radalmi robbanástól tartani, 
mert a reíormkormány a 
problémák békés kibogozásá
hoz fogott.

A birtokok védettsége, a 
hitbizományi reform, a telepí
tési politika, mind egy-egy fá
zisai a fejlődést gátló csomók 
kibogozásának. Ezt a Kossuth-i 
gondolatot valósítja meg Göm

bös Gyula n íniszt ■ relnök a 
Nemzeti Munkatere 51. szaka
szában, amelyben bejelenti, 
hogy a birtokmegoszlás helyes

1 mitörlölti kőzgv ülésen módosít jáh 
Baja város viliamesáramszeleáha- 

tási szabályrendeletét.
A varos csütörtök délután 

3 órára összehívott közgyűlé
sen olvassák fel Bárány.i Ti
bor volt főispánnak búcsúle
velét, melyben közli a főispáni 
megbízatás alól történt felmen
tését.

A közgyűlés tagjai között 
szerepel a városi adókezelés 
és a végrehajtói szakvizsga 
rendszeresítésé: ól alkotott sza
bályrendelet módosításának is 
mertetése.

lomhort csődbe juttatta a 
gazdálkodás.

Zombor város legutóbbi köz 
gyűlésen kiderült, hogy a vá
ros ■ > zűrzavar, a rendellenség 
kövei kezűében teljes anyagi 
csődbe került. A városnak 9 
millió dinár adóssága van és 
az adóhátralék is több mint 
20 millió dinárt tesz ki. A vizs
gálóbizottság drámai jelentését 
megdermedve hallgatták a kép
viselők. A zornbori Szemző
kórház felépítésénél is szabály-

A hajdani Nemzeti Színház épüle
tének veit eszhpa a bajai állami 

tanítóképző hősi emlékműve.
Az idő soha nem ér rá megállni, 

letűnt fényességeken elrévedezni; 
meghagyja az emlékezést a véges 
életű embernek. Aki ma és holnap 
ugyanúgy mint tegnap: elmúlik, de 
alkotásai, értékük szerint belépnek 
a halhala Hanságba.

Bajának is vannak szép és nemes 
értékei. Az állami tanítóképző épű 
leiének homlokzati szárnyait össze 
kötő árkádok ivei előtt, nem is 
régóta, egy szobor magasodik. A 
szobor görögösen nemes vonalú, 

ki dakulásának élőn ozditása 
végett egészséges telepítési po
litikát fog kezdeményezni.

Ugyancsak a közgyűlésen 
fogják tárgyalni a villamos 
á r a m s z o I g á 11 a t á s m ó d o s i t o 11 s z a - 
bályrendeletet.

Á közgyűlésnek kétségen- 
kivül legnagyobb érdeklődést 
kiváltó pontja a megüresedett 
tisztviselői állások betöltése 
lesz, ami titkos szavazás ut
ján fog megtörténni. Ezenkívül 
h legutóbbi városi kisgyülés 
előkészítő hatáskörében felvett 
tárgyakra is most kerül a sor.

talanságok történtek.
Az épitőbizotlság ugyanis 

egy autonóm bizottságra bízta 
a kórházépítés ügyét, amely 
nem tartozik elszámolással a 
városnak. Ennek a bizottság
nak a munkáját a bánság vizs
gálta volna felül. Az egész 
munka azonban néni volt ren
des, mert a bánság nem hagyta 
jóvá az erre vonatkozó sza
bályrendeletet. 

| mezítelen ifjút ábrázol; kezét paj- 
{ zson nyujlalji, a pajzson könyv : az 
! iskola, a tudás szimbólumának kife 
i jezője. A tanítóképző intézet hábo- 
, ruban elesett diákjainak emlékét 
i akarják megeleveníteni e szoborral, 
t mely szintén bajai művész : Mis 
I kolczy Ferenc alkotása.

Vörösmárvány talapzatába har
minchat bizakodó tekintetű, bálor-

l lelkű fiatal diák nevét vésték. Vi
, selőik életük árán teltek hitvallást 
I a legszentebb magyar gondolat : az

ezeróv-, s ősi határok sérthetetlen
sége melle II.

A vörösmái ványkŐ komor tragé
diáját büszke fájdalommal őrzi a 
szobor, mely mai arca előtt is egy 

1 darab magyar történelemre tekintett 
vissza. Valószínűleg csak kevesek 

• elölt tudóit tény, hogy a fiú tanító
képző intézet hősi szobra a hajdani 
Nemzeti Színház oszlopsorából való. 
A Lendvavak, L.-.borf :ívy Róza, 

i Piielie Kornélia és a régi magyar 
színjátszás lobbi patinás nagyjának 
dicsőségét látta ez a kő; most tra 
gikus végzefszerüség folytán < gy vá
ros nemes gyászának es vr«ztesvé- 

1 gének dokumentuma. Hiteles ada
tok is maradtak a szobor szárrna- 

: zásáról. Ezt k szerint a Nemzeti
Színház ez. uj és méltó köntösbe öl- 
tözlelett darabja elsőrendű sós
kuli kő.

A szobormű kétszeresen méltó 
arra, hogy amikor a bajai kőzöosé- 

j get arra viszi ülj i és villanásnyi 
időre megáll a hősi fiuk .-miéke 

i előli; gondoljon egy pillanatig meg
becsüléssel és szeretettel a régi ma
gyar múltra, a magyar színművészet 
nagy apostolaira is, akik e kőnek 
már életükben kiérdemelték a hal
hatatlanságot.

Ssentístaáswn 
össxesziirkéhak egy 

tagéit.
Szenlistvánon az elmúlt este a 

Csankó-vendéglő előtti tér nagy 
háborúskodás színhelye volt. A ven
déglőben mulatott Míiller József 
Gyüdi utcai napszámos, aki össze
veszett Bárdos Kálmán gazdalegény- 
nyei. Müller elővette, a bicskáját és 
Bárdost összeszurkálta.

Szerencsére a szúrások könnyebb 
természetűek voltak s a legény 8 
napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.

A bajai Liszt Ferenc-Kör 
farsangi humoros zene

estje.
Szombaton, február 22 én este 

tartja a Liszt Kör hagyományos far 
sangi estjét, mely az idén Szendy 
Lajos európahirü zenehumorista és 
Szendy Lajosné énektnüvésznö köz
reműködésével a legvidámabb hun 
gulatu estéje lesz a farsangnak. Je
gyek csütörtöktől kezdve' a Wag
ner könyvkereskedésben kaphatók.
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A gimnamta 
cserkészek farsangja

A reálgimnázium 157. sz. 
Damjanich cserkészcsapata va
sárnap. 23-án délután az in
tézet dísztermében tartja meg 
farsangi vidám ünnepségét. 
Műsor : Vig elöhang. Dr. Hő
mérnök. A papa nem akar 
kabaréba menni. A vén diák. 
A kényszeredett football-baj- 
nok. Dániák Afrikában. A 
zsebmetszők ha találkoznak. 
A ravasz diák. A jóhangulatot 
a cserkészek zeneszámokkal 
növelik. Belépés díjtalan. A 
műsor ára 50 fillér.

fó Bajai Turui Sport Egylet 
tisztújító közgyűlése.

A Rajai Turul Sport Egylet va 
sárnap délután tartotta rendes évi 
tisztújító közgyűlését a Polgári Ka
szinó helyiségeiben. A közgyűlésen 
megválasztották az uj tisztikart az 
1936 os évre. Az újonnan megvá 
lasztott tisztikar a következő:

Diszelnök : Dr. Gonczlik Kálmán 
apáiplébános, Mormer Ferenc szűcs. 
Diszlag : Dr. Kocsis János tanács
nok, vitéz Kalocsai Öd’ n ni. kir. 
százados. Vezető elnök ; Bessenyei 
Miklós vezérigazgató. Egyházi elnök : 
Raff.ii Imre hitlanár. Egyházi alel- 
nök : Kulcsár János hittanár. Ügy
vezető elnök : Dr. Mamusich József 
ügyvéd. Ügyvezető alelnök : Dr. 
Kecskés Bél i ügyvéd. Társelnökök : 
Dr. Fehérváry Dezső kir. közjegyző, 
Vágó R<zső igazgató, dr. Makray 
László gyógyszerész, dr. Márcz Ja
kab kórházi főorvos. Alelnökök: 
Sasváry János Máv. fóintéző, vitéz 
Kari János lakatos, Köb'iing Emil 
malomlulajdonos. Ügyész : Dr. Ma 
mu-'ich József ügy véd, Főtitkár : Fi 
rányi Vidor pénzügyi tisztviselő. 
Titkár : Csermák Sándor könyvke 
reskedő. Jegyző: Berta István ke
reskedő. Intéző: Vitéz. Füredi Fe 
renc forg. hiv. ellenőr. Főpénztáros: 
Kutas János tkp. tisztviselő. Pénz
táros: Riegler István tkp. tisztviselő. 
Tréner : Köves Benedek ut mester. 
Orvosok : Dr. Pencz József orvos, 
dr. Bálint László orvos.

Gazdasági bizottság : Somos End
re, Messzich Réla, Hómann János.

Fegyelmi bizottság : dr. Kelemen 
Gyula, Kulcsár .János, Füredi Fe 
renc, vitéz Keszthelyi Orbán.

Számvizsgáló bizottság : Gróf Jó 
zsef, Genál Mátyás, Váradi András.

Válás, imányí tagok : Rúna Gyula, 
Bod<o‘J Béla, Csongor Sándor, itj. 
Csabi Károly, Farkas István, Gold 
beígér János, vitéz. H hív György, 
Hámori II nrik, Madár János, Mor
mer Lajos, Messzich Bel.i, Palotás

Kitünően sikerült a Stosz-bál.
A bajai farsangi évad egyik leg

sikerültebb mulatsága volt a Slosz 
bál. Török Beli a népszerű elnök 
érdeme legnagyobb r észben, hogy az 
idei Slosz bál az eddigieknél is ki- 
tünőbb hangulatban folyt le. A bált 
pompásan megrendezett tréfás far
sangi műsor vezette be. Hillósy 

j Magda konferált, a zenekar ügyes 
. nyitányt játszott, majd Kiss György 
! és Hallósy Sári jelenete következett 
, a közönség általános tetszésétől ki

Véres választási zavargások és 
forradalmi tüntetések Spanyol

országban.
Spanyolországban a vasárnapi na 

pon lefolyt képviselőválas'tásokon 
a baloldali pártok fe’lünöen előtérbe 
nyomultak. A szavazatok összeszám- 
láiása még folyamaiban van, d ■ már 
az eddig ismert adatok alapján is 
megállapítható, hogy legalább 225 
mandátum jutott a baloldali, mig a 
jobboldaliak körülbelül 130—140, a 
középpárliak pedig 60 mandátumot 
szerezlek.

A vasárnapi választások során 
súlyos összetűzések fordultak elő a

Igaz művészsiker jegyében zajlott 
le az izr. Hőegylet szombati 

báljának műsora.
A legelegánsabb bajai estélyek 

I sorában is vezet az Izr. Nőegylet 
I szombaton megrendezett fényes bál

ja és nívós előadása. Látványos 
festői jelmezek' káprázatos pompája, 

I magas színvonalú műsor és rutíni- 
rozolt szereplők elsőrendű produk
ciója ragadta magával az estély elő 
kelő közönségét, akik minden szám 
után a viharos lelkesedés és tetszés-

1 nyilvánítás jeleivel halmazfák el az 
arra valóban érdemes szereplőket.

A bájos Diamant Klári prológusa 
után a remekül megrendezett „Sába 

j királynője:" Boros Annus, Szula 
milh: Teleki Ilus, Salamon király: 

Ferenc, Pálfalvi János, Pallós László, 
Schlaghammer Richárd, Szalai And
rás, Haulh József.

Választmányi póttagok: Karagity 
István, Kiéin József.

sérve. Szép volt Hallósy Magda és 
Bűtök Ernő tánca. A Fogyó kúrá
ban szenzációsan játszott Buday 
Irén és dr. Földes Mihály, Dr. Flach 
Pál, Göndöcs Imre, Töös Andrásné, 
Eckert Jenő játszottak a műsoron. 
Bánhidi Imre, Sas József zongora- 
kíséretével hatásosan énekelt. A 
rendezést Szövérfíy Dezső, a súgást 
Rosenb rg Aladár látta el igen 
ügyesen.

jobb és baloldali pártok emberei 
között és ezeknr k a verekedések- 

l nek öt emberélet esett áldozatul, 
I nem szólva a rengeteg sebesültről.

/X spanyol közvélemény abban 
reménykedett, hogv a választások 
lezajlása után helyre áll a rend az 
országban, azonban úgy látszik, 
hogv a marxista pártok túlzó elemei 
nem Hég-s/nek meg alkotmányos 
győzelmükkel, hanem erőszakkal 
akarják biztosítani uralmukat.

Angyal Zoltán, Assád: Weidinger 
László és az. udv rhölgyek : László 
Győzőné, Roth Aranka igen hatásos 
jelenése következeit. A Biedermeyer 
levegőjű romantikus Schubert ope 
rett jelenetében Goldschmid Ferenc- 
né, Jakab Benőné, dr. Reiner An- 
talné h legelragadóbb , Három a 
kislány" volt, mig Schubertét Ka
tona László alakitolla nagyszerű 
ábrázoló erővel.

Geothe Faustját Preisz Imre. Mar
éi!0^ Polgár Margit személyesítették 
meg, a Mefisztót szenzációsan ját 
szólta Lőwi Ferenc. A „Pillangó 
kisasszony" bán Sleckler Annié, 

Rooth Aranka és Pintér András 
gyöny örköd'etlék a közönséget. 
János vitézt H. rezeg Inréné, Pus
kát dr. Szász Iruréné, a francia ki- 
rálykisasszonyt Weidinger Pálné 
személyesítették meg sok művészi 

[ érzékkel. A huszárokat Polgár Éva, 
■ Tímár Ági, Bagót Rosenfeld Sándor 
| alakítottak. Az estély minden száma 
I igen nívós és előkelő tónusú volt.

Eredményesen fejeződtek be 
a francia-angol kölcsön- 

tárgyalások.
A londoni piacon kibocsátandó 

francia kincstári kölcsön ügyében 
| mngindul! tárgyalások eredményre 
■ vezettek. A megegyezés értelmében 
I a francia kincstár 40 millió font

sterling kölcsönt vesz fel London
ban. A megegyezés egyes módoza
tait még a kincstári kancellár elé 
kell terjeszteni jóváhagyás végeit.

Farsangi jelmezest a 
Szentistóni Olvasó

körben.
A Szentislvaní Polgári Ol

vasókörben február 24-én far
sang hétfőjén farsangi jelme
zes estet rendeznek. Az es
tély rendezőgárdája sok huz- 
gósággal dolgozik azon, hogy 
a farsangbucsuztató est, minél 
hangulatosabban sikerüljön. Az 
összejövetel az Olvasókörnek 
a Diteljan-féle nagy vendéglő
ben levő helyiségében lesz.

Megbírságolják 
azokat, akik az adó
bevallásokat elmu

lasztják.
Felhívjuk az érdekelt adózók fi

gyelmét a bajai m. kir pénzügy
igazgatóság állal kiadott és az. 1934. 
évre szóló általános kereseti , vala
mint a jövedelem és vagyonadó be
vallására vonatkozó s a városi hir
dető oszlopon látható felhívásra, 
mely szerint a bevallásokat legké

! sőbb f. évi február hó végéig kell 
beadni a városi adóhivatalnál.

A felhívásban közölt büntető ren
delkezések szerint aki bevallását az 

! előirt határidőben nem adja be, ke
reseti adónál a kivetés soián meg 
állapitolt adóalap 1 százalékát, jö- 
\edelem- és vagyonadónál az adó

Kényes báliruhák tisztító ja és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó.
Az ékszer maradandó
Ékszert óra? ajándéknak.

sziklai míírton
őrás és ékszerésznél.

Erzsébet kiráiyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölöslegei: husszankcdási pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás tsak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
10 százalékát, ha pediy a bevallás 
beadására hozzá intézett kihívásnak 
a kilőtt határidőn belül sem ívsz 
eleget, kereseti adónál az. adóalap 
3 százalékát, jövedelem és vagyon 
adónál az, adó 50 százalékát köte 
les birság fpjében megfizetni.

Bevallási iv nyomtatványok a vá 
rosi adóhivatalnál szerezhetők be.

Hsmmtnál több ha
lottja van egy chilei 
filmstúdió égésének.

Valparaisonban kigyulladt egy 
nagy épülettömb, amelyben az. egyik 
chilei filmvállalat műtermei voltak. 
Az egész épülettömb a lángok mar
taléka lett.

A halálos áldozatok számát pon 
fosán nem tudják, de valószínűnek 
tartják, hogy több mint harminc 
ember vesztette éleiét a lángtenger
ben. Igen sok ember megsebesült.

A tüzet valószínűleg az épületben 
elhelyezett filmek öngyulladása idéz
te elő.
^:«MBara®88aBfflSEE33E:3e®ií9^
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Szerda—-Csütörtök
A francia filmek koronája

Hagy Kató
ezidei első filmszereplése

Lázadás 
a bagdadi 
sivatagban 

(Hazaáruló)
Egy kurd csapat lázadás 

története 10 f.

Főszerepben :

Nagy Kató és
PierreRichardWilm

Kisérőfilinek :

Szépség verseny
és

Rio de Janeiro

HÍREK
Február 20 án délután 3 órakor 

Baja város közgyűlése a város 
házán.

Február 20 án délelölt 11 órakor 
kisgyülés a városházán.

Február 21 én délután 5 órakor a 
Mansz. leadélutánja az egyesü
letben.

Február 21 én délelőtt fél 12 óra
kor iskolaszéki ülés a város
házán.

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

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

Február 22-én este 8 ólakor far 
sangbucsuzlató bál a Felső 
sővárosi Olvasókörben.

Február 23-án délután 5 órakor a 
Damjanich- cserkészcsapat far
sangi ünnepélye a reálgimná
zium dísztermében.

Február 24 én farsangi jelmezes est 
a Szentistváni Olvasókörben.

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

— Névmagyarosítás. Bruszt La
jos kereskedő családi nevét belügy
miniszteri engedéllyel „ Búzás"-ra 
változtatta át.

— A városi iskolaszék közgyű
lése. Baja város iskolaszéke pénte
ken február 21-én délelőtt fél 12 
órakor tartja ülését a városházán 
dr. Puskás Dezső h polgármester 
elnöklesével.

— Kisgyülést tart a város. A 
város 40 iki közgyűlésébe felvett uj 
tárgyakkal kapcsolatban csütörtök 
délelőtt 11 órára a kisgyülést is 
egybehívta a főispán. A kisgyülés 
nck mindössze három tárgya lesz.

.... A gyomorfájás, gyomornyo
más, bélsárpangás, alhasi vérbőség, 
nagyfokú erjedés, rossz emésztés, 
fehér nyelvlepedék, kábultság, fűl- 
zugás, halvány arcszin, migrén, ked
vetlenség a természetes 
„Ferenc József" keserüviz haszná
lata által igen sok esetben hamaro 
san nlmulik.

_ Baja szerepe Liszt Ferenc 
emlékének megörökítésében. Ra
ja város és Bácsmegye közönségé
hez Szeged város áliratot intézett. 
Ebben közli, hogy Liszt Ferencnek 
a magyar zene legnagyobb zseni 
jenek emlékét méltó módon fogja 
megünnepelni Szeged a Liszt szobor 

mii felállításul és Liszt-emlékének 
megörökítését heti hozzák haza 
Liszt Ferenc holttestéi indítványoz
za Szeged városa, mely mozgalmat 
indított, hogy Liszt Ferenc értékes 
levelezéséi is nyomasság ki. Baja és 
Bácska hasonló állásfoglalásával 
terjesztik u feliratot a miniszletel- 
nökhöz.

— Kórházbaszállitás közben 
meghalt az országút ismeretien 
Vándora. A bálaszék szekszárdi 
ut< n egy félig megfagyott eszmélet
len vándort t -láttak. Értesítették a 
mentőket, akik a szekszárdi kór
házba akarták száliitaui, de alig in
dult el a mentőkocsi, az országul 
ismeretlen vándora meghalt. A nyo
mozás megindult a megfagyott ál 

, dozat személyazonosságának kidé 
ritésére.

— Gyermek játszótereket léte
sít Mohács Városa. Mohács városa 
elhatározta, hogy modern gyermek
játszótereket létesít. A Deák-tér 
egyrészél veszik el az egyik játszó
tér részére. Ugyancsak játszóteret 
létesítenek a Szepessy-parkban is, 

i ahol hatalmas terület áll e célra 
rendelkezésre. A mohácsi szülők 

i körében érthető örömet kellett a 
1 város vezetőségének gondoskodása 

a gyermekekről.
i — Batyubállal búcsúztatja a 

farsangot a Felsővárosi Olvasó
kör. A Felső vaion Olvasókör han

' gulalos farsangbucsuztalóra készül. 
' Szombaton este a Kör helyiségeit 
I feldíszítik és vidám batyubált ren

deznek, mt lyen előreláthatólag ott 
mulat a Felsőváros egész, intelligen
ciája.

— Epehólyaghurutnál és sárga
ságnál, epekő és epehomok ese
teiben az otthoni ivókúra úgy válik 
igen eredményessé, ha a természe- 

! tes „Ferenc József" keseríivizet 
reggel éhgyomorra, kevés forróvíz 
zel keverve isszuk.

Népszámlálási 
adoma.

Hetvennyolc éves hölgytől 
nem illik kérdezni a korát.

Az úgynevezett kis népszámlálás 
során Baján is sok derűs jelenet 

j adódott az. összeírok munkája alkal- 
■ mával. Egyik helyen egy idősebb 
I nénikéi kérdezett az egyik szellemi 
j szükségmunkás, aki az összeiiásl 

végezte ?
— Mi a neve nénike ?
A néni megmondja a nevét, mire 

az összeíró most a nénike korát 
kérdi

— Hány éves kérem?
Nahát ez mégis illetlenség ilyen 

| fiatalembertől, hogy egy hölgy

nek a korát kérdezi.
Végül is mégis meggyőzi udva

riasan az. összeíró i sértődött höl
gy- i, aki aztán szemlesülve bemon- 
dotla.

— Hetvennyolc

I .apli»>Hjdot;os 

iíí. HÍíV IHíL

ihletáMyezés !
ÉHi’siti-in a melyen tisztelt 
vevőközönségei, hogy üz
letemet március hó 1 töl a 
városi székházba, a volt 
Bhunberger-fele helyiségbe 

helyezem át, 
ahol mélyen les/állilotl ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

M’ly tisztelettel

Welchsrer Lőrinc
röföskereskedő.

Február hó
Február hó

23- án
24- én
műsor!Nagy farsangi

George O’Brien

HaGoyugati
kalandjai

2 részben, 20 felvonásban.

Az ideges? lovas
n r£si:

A fekete maffia

Híradó! Híradó!
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Tíz há^bér összeg© 
egy családi ház értéke !

Mindenkinek lehet salát háza
Részletfizetési kedvezmény' átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések diitalenul! 

Kertvárosi építési váilalat
Schwarcz Dezső, épiiési vállalkozó

BAJA. Budapest ul, Eternit udvar Telefon 290.

3

h száraz
3»«1

szolgálatot tar 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap <1. u. nyitva 
febr. 17-tfil fefer. 24-ig 

GYARMAT! EMIL
Or. MAKRA*  LÁSZLÓ 

gyógysz rtéra

fL,

Vili

; ■

éves szurkosnyár' 
B fűz hasáb 
|| akác „ 
P szil ..
f kőris

és gömb
w, vágyás apritott í 
bl kemény tűzifa |

6

legalkalmasabb ajándékot

S \l S b ® <3 á £ g
puskamüvesnél • á-drolhat
Erzsébet királné-utca 13.

sajtolt koksz, tojás szén, 
dió szén

r

Saját termelési tűzifa ;
akác hasábfát
kérés 
teigy 

a > s*' í
| szurkos nyár hasábfát

fűz hasáhf&t
■ kemény gömbfát
I lágy ..

apritott akácfa 3’58 W
aprítoi!! tölgy és szilfa 3*26  ® 

a legolcsóbb napi atban házhoz szállítunk. [fí.
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia |
fatermelők és tűzifanagykereskedők VÓ

Házhoz szállítva síáraz

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

VÉRTES SSSSSS BAJAI FIÚKJÁ
Telefon 52. Ferenctek-tare 2. Telefon 52.

ru 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabóval 

(Su«wvkaoart).

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜJíHltT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

ksksíbfjfegttet tatai ?zal®nízenet, 
budapesti elsőrendű Bázkokizot.

:• J
V 
'iy

■
| 

szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és n 
cinek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és | 

kicsinyben házhoz szállítva.

szén

23

N

Ki utazni akar
kényelmes csukott kocsiban,
hívja fel telefon : 314-et
VANCSI5S bérautós.

I í jjel is rendelhető!

s
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Le ky bérautésnál. 
Telefon 375. — Baja,

jr

Kígyó-utca 13. szám.

Bakanek «> Goldberger 
könyvnyomdája 

8ajg, Ferenciek-tere 2. szám.

P“"~ _ _ »
1 Rádsé-és villanyszereiéiig

J

$l¥0MWVANY0K
í
í KRICSKCVICS és SIDÚ tépnél í 
fi Mw
I

legolcsóbban, legpontosabban csak

eszközölhet.
A Corso mozi

ílModern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron ’j

" lel.: 242. Kedvező fizetési

mellett.

PLAKMT

feltételek. Tel.: 242. |i',

Nyomatott Bakanek í-n Gnldherí>í,r könyvnyomdájában Kata,

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


