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Ki ismeri ki 
magát?

Amikor az ellenzéki lapnak 
nincs mit írni, akkor a NÉP 
bomlásáról terjeszt hireket. 
Hol a központi szervezetre fog
ja rá, hogy ott nézeteltérések 
forognak fenn a vezetők kö
zölt; hol valamelyik vidéki 
szervezet kerül sorra.

Ezúttal Szeged a kiválasz
tott város; az ottani NÉP szer
vezetről teijesztik a hirt, hogy 
a vezetőség tagjai között el
lentétek merültek föl; sőt ar
ról is írnak, hogy dr. Széchenyi 
kir. közjegyző törv. hatósági 
titkár lemondott.

Mindezekből a hírekből egy 
szó sem igaz. Komikus dolog 
is feltételezni, hogy akkor, 
amikor uj főispán foglalja el 
tisztjét, működése kezdetén 
rögtön pártválság törjön ki. 
Ezek a valótlan hírei; arról is
tudnak, hogy -i -zétbomlásra 
készülő szegedi NÉP pártból 
keresztény gazdasági párt óhajt 
alakulni.

Ezekkel a hírekkel szemben 
Petrovácz Gyula, orsz. gyűl, 
képviselő a Keresztény Gaz- 
dasa ;i Párt budapesti gyűlé
séi. tartod beszededen öröm
mel i .merte el, hogy a kor
mány intézkedéseit, az uj '.ör
vényeket keresztény szellem 
hatja ái es hogy a két párt 
között közeledés állapiiható 
meg. Bár Szegeddel most nincs 
közős főispán mik, a szomszéd
ság jogán mégis érdekelnek 
az ottani események.

Ki ismeri azonban ki ma
gát a két ellentétes híradás 
között, a kellő közül melyik
nek van igaza? Azt hisszük 
Petrovácz Gyuláé az igazság, 
mert minden tárgyilagosan 
gondolkodó embernek pártál
lására való tekintet nélkül el 
kell ismerni, hogy, hogy a 
földreform politikai törvénye
ket, az ipari javaslatokat any- 
nyira áthatja a szociális igaz
ságra, a gyengébb védelmére 
való őszinte törekvés, hogy 
annál keresztényibbet, huma- 
nusabbat el sem lehet kép
zelni.

Sőt azt is merjük mondani, 

hogy az a liberalizmus, mely 
az 1790 és 1848-as években 
ugyancsak a szociális igazság: 
a gyengébbek védelme és felsza
badításának zászlója alatt lé
pett nálunk a politikai élet 
színterére, az is meg lehet ve
le elégedve.

Azt tartjuk egyébként, hogy 
az ilyen alaptalan bomlasztó 
hírek terjesztésében rendszer 
van, mely belső nyugtalansá
got igyekszik terjeszteni, a 
lelkeket állandó kielégíthetet
len várakozásban tartani; ez 
azonban a rend es nyugalom 
fentartásának bel és külpoli

Óriási olasz győzelem: 
6000 halottat, 12.000 sebesültet 

veszítettek a'z Messzinek.
Kizárólag olasz nemzeti csapatok vívták ki a hagy 

győzelmet
A > abi" s/in cs .p;-'< nagy

vi q;-|< szt nvedli k z érd-r
iái csalóban. Mitdenülf, .‘híd szem
be akartak helyezkedni a/ olasz 
cs. pa tokkal, ij n ok h db : • 
lak hátra. A I*  v.lósu.g !
garmadával h •■. <•! lek i h;»i c’éí en. 
A. elesett i!>'s zi:-. katonák szárnál 
5 — 6 rre lehel becmlni, Irg-dabb 
kéiszer am.vi a s száma
és ezenkívül igen sok abess/in i vott 
olasz fogságba. Ohsz részt A! a vesz 
leség 12 észt és 112 katona, meg 
sebesült 24 tiszt és 409 katnr. i. A 
csatában tömegesen résztvevő repi

A telepitéss törvéirövaslat 
vezéreszméi.

A tél: önálló &isbs?So8«o!í szaporítása. — feíhasinálható 
birtokok. - Sz átengedésre f.ötelezeítség.

I űnállA birtokok siapo-
(Budappslí tudósítónktól,) A rég

óla »«)ly érdeklődéssel várt h-l.pí- 
lési törvényi.vaslalol, mint ismer?

I les, a kormánypárt megtárgyalta, 
j Módunkban volt a telepítés öl és 
I más földbír tol politikai intézkedések- 
' röl szóló, 102 szakaszból álló tör- 
I vényjavaslatot elolvasni és így ab- 
I bán » helyzetben vagyunk, hogy a 
' javaslat fontosabb intézkedéseit az 

alábbiakban ismertetjük. 

tikai szempontból egyáltalán 
életbevágóan fontos érdekét 
sérti; ma ott tartunk, hogy 
minden ujsáeirónak, legyen az 
NÉP parti, akár ellenzéki fo
kozottan érezni kell a nemzeti 
gondolatért a felelősséget; a saj
tónak a saját maga jól felfo
gott érdekében tartózkodnia 
keli a destruáló közlemények 
közzétételétől, mert különben 
kihívja maga ellen a nemzeti 
közlemény felháborodását és 
szükségkép véget kell majd 
vetni asajtó eddigi liberális 
kezelésének.

lőgóp.-lí közül egy nem tért vissza 
támaszpontjára. \ repülök nem 
h.fjvn.ik <-gv pilla na tavi nyugtot 
sem az. ab sszirieknek.

A fénves olasz. győzelem után 
Vil.i'T Etilénnel olasz király távirat
ban íid ■ űzöl!.- ,i győztes hadvezért.

Olasz nemzeti csapatoké 
e győzelem.

Az endertai csatában fényes gvő 
ze’niel arató csapatok kizárólag 
olasz nemzeti katonák voltak Nagy 
része volt a diadalban a főpr.rancs 
nokság rendkívül ügy•’ -ségének, a 
csapatok nagy h ulász ,li értékének

ritása.
A törvényjavaslat legfontosabb 

célja az, hogy az önálló kisbir loko 
kát azzal szaporítsa, hogv egy föld 
rnivescsalád megélhetéséte elegendő 

' alapot biztosítson. Elsősorban oly 
kisgazdák erősítésére törekszik a 
javaslat, akik már iend«*lkeznek  bi
zonyos vagyonnal, a gazdálkodás
hoz szükséges felszereléssel, vala 

1 mini gazdi sági szakiskolát végezlek. 

.A javaslat állandóan ható követke
zetes birtokpolikai tevékenység meg
indítását jelenti. A földmi velésügyi 
miniszter a minisztertanács ho/.zá- 

i {árulásával Országos Telepítési Igaz
gatóságot létesít.

A felhasználható birtokok
Telepítésié felhasználhatók a még 

rendelkezésre álló vagyon váltság- 
földek, a 15 millió pengő adó- és 

' illetékhátraléknak megfelelő földek, 
. a szabadkézből vásárolt, vagy csere 

utján szerzett birtokok. A nagybir
tokok igénybevételére a főldmive- 
lésügyi miniszter részére a javaslat 
álengedési kötelezettséget és kisajá
títási jogot biztosit. Átengedésre le
hel kötelezni a tulajdonost, ha te
rületileg összefüggő birtokának rne- 

' zőgazdasági része a 3000 kai. hol
dat, kataszteri tiszta jövedelme pe
dig a 30.000 koronát meghaladja.

Átengedésre kötelezés

Átengedésre kötelezhető az a tu
lajdonos is, ki a birtokát 1914 jú
lius 28. óta szerezte, vagy örökölte, 
a kataszteri tiszta jövedelem szerint 
számított egy harmadrész erőjéig.

A hitbizomány igénybe
vétele.

A hitbizományi kötöttség alul fel- 
s ■ ba dirit ingatlant k k tas téri tiszta 
jövedelmük szerint számi', olt egy 
h-irniadí esz érijéig igénybe vehetők. 
Az atenged.s>e kötelezettségnek 
rendszerint csak egyszer v;-ti helye. 
A jobban kezelt birtokok a kevesbbé 
jól kezellek után következnek.

Kishasxonhérletek.

A tulajdonost kötelezni lehet arra, 
hogy ingatlanának megfelelő részér 
kishaszonbérletek alakításának a 
céljaira a Magvar Földhitelintézetek 
Országos Szövetségének haszon bérbe 
átengedje. Ennek a haszonbérbe 
adott területnek tulajdonul való át
engedéséi a földmivelésügyi minisz
ter bármikor elrendelheti.

— Matuska, a biatorbágyi rém 
a stelni fegyh&zban öngyilkossá
got kísérelt meg. Matuska Szil- 
vesztei a biatorbágyi merénylő, aki 
jelenleg a steini (egyházban tölti az 
osztrák bíróság Altul kiszabott bün
tetését, öngyilkosságot kísérelt meg, 
a fogházőrök azonban megakadá
lyozták tettének végrehajtásában.
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Súlyai szerencsétlen
ség a katymári or
szágúton 3 súlyos 

sebesülttel
A baja -báty móri országúton su 

lyos szerencsétlenség érte Puhl Jó
zsef kalymári lakost, aki feleségé
vel és házvezelöjével kéílovas kocsin 
igyekezett Kalymárra. A lovak va
lamitől megijedlek és elragadták a 
kocsit, amely az árokba zuhant.

Puhl Józsefné és a házvezetőnő 
súlyosan, Puhl József pedig köny- 
nyebben megsebesült. A kocsi telje
sen összetört.

Nagy házasodéi: 
kedv Halason.

A világhírű csipkéjétől és rádiós 
disznótoros vacsorájáról híres Kis
kunhalason az idei farsangban olyan 
nagy a házasodási kedv, hogy az 
anyakönyvvezető alig győzi az uj 
párok összeadását. Az idei 50 na
pos farsang alatt 40 házasságkötés 
történt, illetve még bejelentés előtt 
áll. Érdekes, hogy 15 éves meuyasz- 
szony is akadt a sok férjhezmenő 
leány között, aki miniszteri enge 
déllyei lépett házassági a egy 19 éves 
legénnyel. Nem ritkaság azonban az 
50 éves újdonsült férj sem.

A házasságok száma az idén 
emelkedett, mert a múlt évben ősz 
szes n 35 házasságkötés történt a 
farsang alatt, pedig a tavalyi szezon 
is jó „házassági szezon11 volt...

Uj szereposztásban 
Lovas Andor karnagy 
vezénylésével adják 
a Nőtás kapitányt.
Vasárnap lesz a bajai Legényegy

let hagyományos farsang vasárnapi 
előadása. Felújítják uj szereposztás
ban a legnépszerűbb Farkas ope 
rétiét a „Nótás kapitányt." A ze
nekart Lovas Andor karnagy ve
zényli sok tudással és áldozatkész
séggel. A közkedvelt bajai karnagyra 
az előadás sok munkát ró, felada
tát igyekszik is megoldani. A pró
zai szövegrendezést Majorcsics Jó 
zsef végezi, aki most ünnepli hu
szonötévé*  rendezői jubileumát. A 
Legényegylet szinfonikus zenekara 
kiváló vezetőiével szintén most ün 
nepli megalakulásának ötvenéves 
jubileumát.

A szereplők közölt ismét ott lát | régi jónevü gárdájából viszontlátjuk 
iuk a legjobb bajai táncoskomikust: Nagy Jánosi, az egykori kitűnő bon- 
Rábl Bélát, aki Miska huszár sze- j vivánt és körülbelül mindazokat, 
repében fog újra igen jelentős szín : akik a Legényegylet vállalkozásait 
padi sikert árulni. A Legényegylet j sikerre szokták segíteni

Gillánfán csendőrkézre keríiit a 15 
évvel ezelőtt történt Jánoshalmái 

rablógyilkosság tettese.
Jánoshalmán 1921 novemberében 

történt, hogy ismeretlen lettes bes 
tiális kegyetlenséggel meggyilkolta 
Barna János gazdag földbirtokost 
és feleségét, Gréczy Katalint, majd 
a házat teljesen kirabolta. A gyil
kosságot a szomszédok vették észre, 
az esetet jelentették a csendőrség
nek, amelynek nyomozása azonban 
hiábavaló volt, mert a gyilkosság 
tettesét nem sikerült elfogni.

Most 15 ev után a somogyme- 
gyei Gillánfán csendőrkézre került 
Petrovics György 42 éves cigány, 
akiről hamarosan kiderüli, hogy

Botrányos verekedések 
a szerb képviselőházban.

Székekkel verték egymást a
A szkupstina keddi ülése ismét 

nagy botrány közepette ért véget. 
A pénzügyminiszter beterjesztette 
javaslatát, amelynek alapján a pénz 
ügyi bizottságnak három nap múlva 
a képviselőház elé kell terjesztenie 
a költségvetésről szóló jelentését.

Törvényszék elé került a csávolyi 
kovács, aki egy tál bableves miatt 

leszúrta a társát.
Nem mindennapi bűnügyi esemény 

foglalkoztatta a bajai törvényszék 
dr. Linzer tanácsát. Szommer Antal 
46 éves csávolyi kovácsmester szán
dékos emberölés kísérletének bűn
tettével állott a törvényszék előtt.

1936 január 8 an Szommer Au 
tál összeveszett Dékánv Ignácz ko 
váccsal, akivel együtt dolgoztak és 
közös házartást is vezettek. Az 
ebédnél Szommer összekapott a 
bableves miatt Dékány Ignáccal.

Szó szót követett, Szommer fel 
kapta r. disznóölőkést és Dékány 

, mellébe vágta. A kés a tüdőt is érte 
és borzalmas sebet ejtett a szeren 

valódi neve Kolompár Rostás Lé- 
nárd, aki Gyöngyösön sokáig mint 
Inovics János szerepelt és külön
böző bűnügyek miatt a debreceni 

i ügyészség körözte.
Kolompár Rostás Léoárdot letar

tóztatlak és kihallgatása során kide
rült, hogy az ő lelkét terheli a 15 

, évvel ezelőtt elkövetett rablógyil 
: kosság is. Kolompár Rostás Lénár- 

dot a napokban Jánoshalmára szál- 
í litják, ahol kihallgatják a 15 évvel 

ezelőtt elkövetett gyilkosság ügyé- 
' ben.

képviselők a szkupstinában.
/X javaslat felolvasása után az el- 

I lenzék éktelen tüntetésbe kezdett, 
majd székekkel ütötték verték egy
mást a képviselők. Az elnök a bot- 

I rányos verekedések miatt berekesz- 
■ tette az ülést.

I esetlen emberen, akit igen súlyos 
; állapotban szállítottak a bajai kór

házba. Dékány még most sem gyó 
i gyűlt fel sebesüléséből és valószi 

nüleg egész életére munkaképtelen 
I marad.

A tegnap megtartott törvényszéki 
, főtárgyaláson S/ommer erős felin- 
| didásával védekezett. Kihallgatták a 

még mindig sérült Dékány Ignácot 
is. ítélethozatalra azonban újabb ta
núkihallgatás szükségessége miatt 
nem kei ült sor.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

A halálos kimenetelű bát- 
monostori gyermektragédia 

története a bajai törvényszék 
előtt.

Részletesen beszámolt a Baja- 
Bácska arról a szörnyű gyermek
tragédiáról, mely 1936. január 4 én 
játszódott le Bálmonostoron. E na
pon Dankó Antal darálógépe halálra 
roncsolt egy 9 éves kisleányt. A 
kisleány felmászott a darálógépre s 
mielőtt a házbeliek észrevették volna 
már be is következett a halálos ka- 
taszlr fa.

A kislány tragikus halála miatt 
Dankó Antal gondatlanságból oko
zott emberölés vétségének vádiával 
került a bajai törvénvszék elé. Dán 
kót a vád alapján 100 pengő pénz
büntetésre Ítélték, de az Ítélet vég 
rehajtását három évi próbaidőre fel
függesztették.

Amit Baján 
a maszkajárásről 

tudni kell.
Az idegenforgalmi hivatal közli : 

Szabad a maszkajárás, jelmezes ut- 
I cai felvonulás nóta zene szóval a 

belváros főútvonalán is a három 
; utolsó farsangi napon.

Meg kell azonban tartani a rend
őrkapitányság következő rendsza-

I bátyait :
i A vallásos érzületet, a közsze- 
! rnérmet, vagy a jóizlést sértő visel

kedést, ilyen jelmez vagy maszk fel
öltése tilos (Pl. uszóruhába öltözés, 
lekvárral bekenés, trágár dalok 
éneklése, vagy ilyen szavak hasz-

i nálata slb.)
A medvéseknek sem szabad kol-

1 dúlni.
Templom közelében tilos a han- 

gos viselkedés. A csoportok az utca 
, ellenkező oldalán haladhatnak csak 
i el és itt is csendben.

A szürkület beállta után az utcán 
nótázni, zenélni és álarc alatt járni 

: nem szabad.
Aki e rendszabályok ellen vét, 

kihágást követ el és pénzbüntetéssel 
sújtják.

Mindhá rom napon d. u. 2 — 4 
óráig a Szent István-téren bírálók 
figyelik és szemlélik meg a felvo
nuló csoportokat.

A legszebb jelmezes maszkákat, 
a legizlésesebb maszkacsoportokat, 
végül a legsikerültebb ötletet muta
tókat kitünteti az idegenforgalmi 
hivatal.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó. 
Az Ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTOK
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges basszanhodást pontatlanul járó ódájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karóráit 2 évi jótállással rnár 6 pengőtől.

-ÍZ?' ékszereket, tort aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

HÍREK
délután 3 órakor 
közgyűlése a város

délelőtt 11 órakor

Február 20 án
Baja város 
házán.

Február 20 án
kisgyíilés a városházán.

Február 21 én délután 5 órakor a 
Mansz. leadélulánja az egyesii 
leiben.

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 lánc
estélye a Központiban.

Február 22-én este 8 órakor far- 
sangbucsuzlaló bál a Fekő 
sővárosi Olvasókörben.

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

Szerda—Csütörtök
A francia filmek koronája

Nagy Kató
ezidei első filmszereplése

Lázadás 
a bagdadi 
sivatagban 

(Hazaáruló)
Egy kurd csapat lázadás 

története 10 f.

Főszerepben :

Nagy Kató és 
PierreRichardWilm

Kisérőíihnek :

Szépség verseny
és

Rio de Janeiro

A disznótor véres befejezése: 
két embert súlyosan meg

sebesített a megvadult csikó.
Mélykút községben Mika Ferenc 

gazda disznótoron látta vendégül 
Mikó Páll és annak gazdasági cse
lédjét ; Murák Jánosi Dis znótor 
után mikor hazafelé készülődlek a 
vendéglátó gazda kocsiján, az egyik 
csikó megvadult és előbb Miliő Fe
rencet rúgta arcon, hogy álkapcsát 
teljesen összetörte, aztán Mikó Pál 
cselédjét rúgta meg úgy, hogy Mu 
zsák eszméletlenül esett össze. A 
két súlyosan sebesült embert a ba
jai kiizkórházba szállították

Február 24 én farsangi jelmezes est 
a Szentislváni Olvasókörben.

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

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

— A jogügyi bizottság ülése. 
Tegnap délután a város jogügyi bi
zottsága dr. Botbiró Ferenc polgár
mester elnöklésével ülést tartott. A 
bizottság tagjai a szakképesítésről 
szóló szabályrendeletet tárgyalták.

— Gabonacentrálé lesz Buda
pesten. A gazdasági szakminiszté
riumokban az. uj termés értékesíté
sére vonatkozólag megindullak az 
előmunkálatok. A magyar gazdalár- 
sadalom nagy várakozással tekint a 
kormány elhatározása elé az uj 
búza értékesítése tekintetében. Na 
gyón éldekli a gazdákat a gabona 
cenlrálé fellállilására vozalkozó ter
vezet, mely cenlrálénak a székhelye 
csak Budapest lehet, amely a du
nai államok régi gabonaelnszfó köz
pontja,

— Áldott állapotban levő nők, 
ifjú anyák és többgyermekes asszo 
nyok az enyhe természetes 
,,Ferenc József**  keserüviznek már
mérsékelt adagokban való haszná 
lala által is könnyű és híg ürülésf, 
úgyszintén rendes gyomor- és bél- 
működési érnek el.

.... Kiakarta irtani családját egy 
örült mélykúti gazda Turcsányi 
Joachim 25 éves mélykuli gazda 
hirtelen zavarosan kezdett otthon 
viselkedni, majd hatalmas konyha 
késsel támadt családjára és min 
denkit le akart gyilkolni. Az ordí
tozó emberi többen lefogták és be
szállították bajai közkórház elme
osztályára, ahol megállapították, 
hogy közveszélyes őrült.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Gyomor- és hátbántalmak, 
hasiiregbeli vet pangás, izgékonyság, 
migrén, kimeriiltség, szédülés, S2ÍV- 
szorulás, rémes almok, ijedősség, 
általános rosszullél, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Ferenc József* ’ 
keseriivizet iszik. Az emésztőszervi 
bajok orvosprofesszorai általánosan 
dicsérik a Ferenc József fiz enyhe 
és megbízható hatásai s azt gyakor 
lóinkban sűrűn rendelik.

— A bőrgyárak értesülésünk sze
rint az árak emelésere készülnek. 
Egyelőre 5 százalékos áremelkedés 
rőt van szó. de lehetséges, hogy a 
10 százalékot is el fogja érni.

— Román tűzifa behozatal. A 
román tűzifa exportőrök 85 millió 
lei értékű tűzifának Magyarországra 
való exportjára kaplak engedélyt 
kompenzációs alapon. Bédapesti tu
dósítónk értesülése szerint az ide
hozandó tűzifa ellenében magyar 
tenyészállatokat, mezőgazdasági mag
vakat és vasipari cikkeket visznek 
ki tőlünk.

1936 — 8048 v/jkl.

Csöd-Arverési hirdetmény.
Az 1881. évi XVII. t c. 156 §.

2 bek. értelmében közhírré teszem, 
hogy dr. Gáli Lajos csődtömeg
gondnok kérelmére a vh. 8048\1936 
számú csődleltárban 1 — 671. a. ősz 
szeirl 334 P re becsült üzleti beren
dezés és üzleti árucikkek s egyéb 
ingóságokra a hajai kir. lörvszék 
Cs. 10338\3 4\1936. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetett.

Az árverésnek véghajlást szenve
dő üzletében, Baján Szent István tér 
1 szám alatt leendő megtartására 
1936. évi február hó 22 ik napjá
nak délelőtt 10 óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt és fen 
több részletezett ingóságokat legtöb
bel ígérőnek készpénzfizetés ellené 
ben eladom.

Baja, 1936 évi február hó 18 án.
Horváth Andor
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

Füredi Sándor old. vegyész
mérnök cyánozó vállalata. 
Baja, Cirfusz Ferenc-ulca 12

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszlca és Hideg 
szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

A la kás vizsgála I díjtalan.

— Ellopták a kerékpárjáról a 
dinamót. Király Mihály Tigris u. 
13 sz. lakos az Ipái testület elő
csarnokában hagyta kerékpárját s 
azalatt leszerelték róla a dinamót. 
Király t-7 ismeretlen tolvaj ellen 
jelentést leli a rendőrségen.

Lap tulaj (ionon :
Or. LEHEL.

üzletáthelyezésI
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-tői a 
városi székházba, a volt 
Blumberger- féle helyiségbe 

helyezem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedó.

ess?

Február hó
Február hó

23- án
24- én

Nagy farsangi műsor!

Gsorge O'Brien

Wnyygati
kalandjai

Az idegen fovas
II. rész:

A fekete maffia
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í Tíz évi házbér összege
s egv családi ház értéke!
i Mindenkinek Sebet sasát háza!
j Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési váHaíat
. Schwaicz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti-ul, Eternit udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 17-tSI febr. 24-ig

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

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

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ulca 13. HOROG!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szahóRcí 

(Sugovicz&art).

.

sejtolt koksz, tojás szén, 
dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

| GRUNHUT es TÁRSA SíiJCi. |
Telefon 160.

Ha utazni
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
VAKÍSIK bOautós.

&

I

2
'■ száraz

íiázhoz szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát
kőris
tölgy

> szil ..
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

aprított akácfa 3'50
apriteit töigy és szilfa 3'20

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

Wiesel Sándor és Fia 
fatermelők es tűzifanagykereskedők

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

eves 
vágású

VÉRTES részvénytársaság SASAI FIÓKJA
Telefen 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet, 

kokizhrikettet, tatai ízaiösmeiwt, 
budapesti elscrentíű gázkoimot.

I Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lakj? g) 3 í ö l! ÍÓ S E8 á I. 
Telefon 375. Baja. Kígyó-utca 18. szám.

í Bakanek « Goldberger t
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szara.Bk®! is rendelhető!

ÁLAKAT
cégnél

ét villanyszerelést ,
legolcsóbban, legpontosabban csak

KRICSKOVICS és SIP6
eszközölhet.

A Corso mozi
Modern hálózati készülékek és

Tel.: 242. Kedvező fizetési

mellett.
telepes rádiók raktáron

feltételek. Tel.: 242.

REKLÁM
IRO0AI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
S=a» «C=^ <g=^' <=3 «g=g «=■'< n ■nmBOBMnSWHMKBOKSR

Nyomatott Bakanek ár Goldberöer könyvnyomdájában Haia.


