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A sajtó.
A sajtó olyan fontos intéz 

menye a kulturéletnek, akár 
a vegetatív életnek a levegő 
es amennyire fontos az egész
séges, por és bacillus mentes 
levegő a szervezet számára, 
annyira kell, hogy a sajtószol 
gálát is a konstruktív szellem
ben működjék gyűlölködés
mentesen, tisztán elvek, esz
mék szolgálatában.

A sajtó egyetlen érdeket 
szolgáltat csak s ez a nemzet 
érdeke. A nemzet érdeke pe
dig ma a belső nyugalom, rend 
fenntartása, a nemzeti érzés 
ápolása, a felekezeti béke 
megőrzése, a közéleti tisztaság, 
a tekintélytisztelet megőrzése, 
azoknak az általános erkölcsi 
törvényeknek a betartása, me
lyek évezredek óta alapjai az 
államok boldogulásának.

Ezek az erkölcsi törvények 
érvényesülnek Gömbös Gyula 
miniszterelnök reformtörvé
nyeiben, melyek a gyengébbek 
védelmében kulmináló szociá
lis igazságot és végeredményé
ben a nemzeti jövedelem igaz
ságosabb elosztásának nagy 
céljait szolgálják.

Ezek a törvények beleüt
köznek a feudalizmus, a nagy 
kapitalizmus, a túlzó indivi
duális gazdasági liberalizmus 
érdekeibe s az ellenzéki sajtó, 
amely csalafinta taktikával, hol 
kévéséivé, hol túlozva támadja 
a törvényeket, de inkább sze
mélyeskedve a törvények al
kotóit — a ' közhangulat dest- 
ruálásával akarja megakadá
lyozni a törvények érvénye
sülését s gátat igyekszik vetni 
az altroista lényegü uj kor
szellem érvényesülésének.

Ez a működése a sajtó egy 
részének nem szolgálja a nem
zeti érdeket, nem a közérdeket.

A sajtörvénynek módot kell 
találni arra, hogy minden sajtó 
szükségkép a nemzet érdekeit 
istápolja. Ha az ipartörvénynél 
is módot találtak arra, hogy a 
közérdekbe ütköző bűncselek
ményeknél háromaiori ismét
lés esetén elvonhatlak az ipar
űzés jogát az iparostól, semmi 
akadálya sem lehet annak,

hogy a nemzet érdekei ellen 
ismételten vető újságírót ettől 
u mesterségtől is eltiltsák.

Felelős szerkesztők, lap es 
nyomda tulajdonosok vigyázni 
fognak majd arra, hogy lapjuk

k iparosság mozgalma 
as olcsöbb villanyért.

A bajai Ipartestület mozgal
mat indított, hogy a városi 
közüzemek, amelyek a villa
mos áramot szolgáltatják, az 
ipari villanyáram-mérők díjait 
szállítsák le. Sok iparos, — 
mondják az Ipartestületben — 
rátérne nagyobb motorok hasz
nálatára, jelentékenyen kíbö- 
vitené üzemét ; a közüzemi

Titkos szavalással ma délelőtt dönt a 
törvényhatósági bizottság a városi 

állások sorsa fölött
Ma délelőtt volt a város kisgyülése.

Ma, csütörtök délután 3 
; órára hívták egybe a város 
' törvényhatósági bizottságának 

közgyűlését. A mai közgyű
léshez hasonló érdeklődéssel 
kísért ténykedése aligha volt 
a múltban a városképviselők
nek. A bizottsági tagok titkos 
szavazással ma döntenek a 70-

A telepítési törvényjavaslat 
vezéreszméi.

H
Az ingatlan becsörtike.

Az. átengedésre kijelölt ingatlan 
becsértékéi a rendes forgalmi ér
tékben Állapítják meg. A Iflldmive- 
lésiigyí miniszter öl év larlamáia a 
megmaradt birtokon alkalmazandó 
gszdasági cselédek legkisebb szárnál 
megállapíthatja.

A körtitanitös.
Az. álengedésre kötelezettet az. 

egész, becsérték megfizetésével a 
telepítési alapból kell kártalanítani. 
E ‘kártalanítás összegének kéthar 
mada a lulaidonbavétel előtt, egy 
harmada pedig 25 év alall 3 és fél 
százalékos kamattal évi egyenlő rész- 

I leiekben egyenlítendő ki. Adó és 

szelleme ne a visszavonás szel
lemét, hanem még kritikájuk 
tárgyilagosságával is a nem
zeti erők meghatványozásának 
céljait szolgáljak.

terhek ezt egyenesen megaka
dályozzák, A legutóbbi ipar
testületi közgyűlésen határo
zatiig kimondotta a bajai ipa
rosság, hogy most már erélyes 

1 akciót kezd a közüzemi ter
hek csökkentésének elérésére 
és ennek első lépése lesz, hogy 
az ipari áram mérők kölcsön- 
dijának leszállítását követelik.

nél több kérvénnyel megpá
lyázott 7 tisztviselői állás sorsa 
fölött.

A közgyűlésnek összesen 10 
ügye lesz. Az előkészítő ügy
körben még nem tárgyalt uj 

1 pontokkal kapcsolatban ma 
délelőtt 11 órakor kísgyülést 

i tartottak a városházán.

| illetéktartozást csak akkor lehet in 
i gallannal kiegyenlíteni, ha a tartozás 

5000 pengőnél nagyobb.

Ingatlanban részesülök.
Ingatlanban részesülhetnek külö

nösen a gazdasági iskolát végzett 
földmivesek, a vitézi rend tagjai, a 
hadirokkantak, az. arany- és ezüst 
vitézségi érem tulajdonosok. A je 
lenlkezők közül előnyben vannak 
azok, akik katonai szolgálatot tel 
jesitettek.

A házhely.
Különös gondot fordít a javaslat 

arra, hogy mezőgazdasági munkások 
ép cselédek, kisiparosok ét kiskeres 
kedők, valamint a falusi szövetke
zetek házhelyet szerezhessenek.

fi vételár fizetése.
A birloksztrzőnek az ingatlan vé

telárának 30 százalékát előre le 
keli fizetnie, illetve a haszonbér egy 
évi összegét letétbe kell helyeznie

A megkötöttség
A törvény alapján szerzett birto 

kot 32 évig megterhelni, elidegení
teni, vagy megosztani nem lehet, 
csak a föidmivelésügyi miniszter be
leegyezésével.

üj községek létesítése.
Ahol az átengedésre kijelölhető 

ingatlan területe legalább 150 kis
birtokos család megélhetésére lehe
tőséget nyújt, ott uj község létesi 
lésére kell törekedni.

A telepítési alap
A törvény céljaira telepítési ala

pot létesítenek, melynek bevételei 
10 éven át a költségvetésben elő- 
irányzandó 4 és félmillió pengő, 
egyszer és mindenkorra 15 millió 
pengő és a telepítési alaphoz tar
tozó vagyon jövedelme. A földmi- 
velésügyi miniszter véleményező 
szerve az Országos Telepítési Ta
nács.

Az állam elővásárlási joga.
Az állam elővásárlási jogot gya

korolhat a kis- és nagyközségek 
belterületén fekvő beépített ingatla
nokra is, még ha az mezőgazdasági 
célt is szolgál. Törvényhatóságokat 
és községeket a tulajdonukban levő 
mezőgazdasági ingatlanok megfelelő 
hasznosítására a belügyminiszter a 
földmivelésügyi miniszterrel egyet
értőén kötelezheti.

Egy mandzsuriai rablóban
dának szovjet-repülőgép szál

lított fegyvereket.
A mandzsukuó kormány minden 

eddiginél élesebb hangú liltakoftó 
jegyzéket nyújtott át a charbini 
szovjetorosz íőkonzulnak, amelyet 
a főkonzul visszautasított. A mandzsu 
jegyzék azt állítja, hogy január 12 én 
egy szovjetorosz repülőgép Észak
kelet Mandzsúriában, Jarho város 
közelében meg nem engedett leszál
lást hajlott végre azért, hogy egy 
bandita vezért, akinek bandája azon 
a vidéken garázdálkodik, muníció
val ellásson. A jegyzék szerint a 
trovjetoroaa pilóta a bandavezérnek 
négy gépfegyvert és kétezer lóvédé 
két adott.
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Február 27-ig lehet 
előjegyezni a ked
vezményét vetőmag

vadat.
A földmivelésügyi miniszter a 

Duna Tiszikőzi Mezőgazdasági Ka 
mara utján az idén is oszt ki ked 
vezményes áron pillangós virágú 
takarmánymagvakat. A száz kalászt 
ralis holdnál kisebb területen gaz
dálkodók 20 százalékos kedvez 
mennyel kapnak lucerna, somkóró, 
baltacin, tavaszi bükköny és ho 
moki borsó vetőmagot. Ugyancsak 
kedvezményes áron kapható takar
mány cukorrépa mag, olajbogyó 
takarmányrépa slb. Az. igénylést a 
Baja Városi Gazdasági Egyesületnél 
Prohászka utca 2. alatt kell beje
lenteni és pedig február 27 ig.

Táncmulatságba 
indult, a bálterem 

küszöbén agyonlőtte 
magát.

Különös módon követett el ön
gyilkosságot Kiskunma jsan Bodor 
Mihály fiatal pincér. Bodor tegnap 
este megjelent abban a kiskunmaj 
sai vendéglőben, ahol a Majsai Gaz
dakör balját rendezték. .A feketébe 
öltözött pincér, aki már előre elké
szítette búcsúleveleit, mikor a bál
terem -ajtajához ért és kinyitotta, 
abban a pillanatban előkapta revor- 
verél és halántékon lőtte magát. 
Összeesett és néhány perc tnulva 
meghalt. Búcsúleveleiben azt Írja : 
megunta már a sok nehéz küzdel
met, unja már az életét és a halál i 
ba menekül a sorscsapások elől.

A dugulást reggel felkeléskor 
1 pohár természetes ,,Ferenc József**  
keseriiüi 2—3 órán belül megszün
teti, a gyomor működését előmoz
dítja, az anyagcseréi élénkíti, a vért 
felfrissíti, s kellemes közérzetet te 
remi,

— Azt is büntessék meg aki 
kontárral dolgoztat. A bajai ipa 
rosság mozgalmat kezdeményezett, 
hogy a kormány szigorú törvény
javaslattal szabadítsa meg a kontá
roktól a sok gonddal küzdő kisipa
rosokat. A b-ijai iparosok azt sür
getik, hogy olyan kontártörvényt 
hozzanak, amelyben azt is büntetik, 
aki kontárral dolgoztat, a kontár
tól pedig kobozzák el szerszámait.

Szünetelnek a régészeti ásatások 
Mátéháza-pysztán.

Az állandó nedvesség miaií csak igen nehezen tudnak 
előre haladni.

Nagy érdeklődést váltott ki an 
nakidején a Baja Bácska híradása, 
hogy Mátéháza puszta egyik major
jában régészeti ásatások' folynak. 
A felsőszentiváni határ alatt egy 
sáncárok húzódik, ahol már a múlt
ban is gyakran emberi és állati 
csontokat találtak a földmivesek.

Legu több, amikor egész tömeg 
régi csontra akadtak a mezőgazda 
sági munkálatoknál, a város elhatá
rozta, hogy megvizsgálja a terüle
tet.

Ekkor négyméter mélyben, egy 
meter szélességben húzódó hosszú 
falsorra leltek, mely alatt rengeteg 
vízszintes helyzetben egymás mellé 
fektetett emberi és állati csontváz

A pénzügyminiszter felhívása 
a földhaszonbérlőkhöz.

A m. kir. pénzügyminiszter a jö 
vedelem és vagyonadó 1936 évi ki 
vetése tárgyában kiadott 20 009\1936 
számú körrendeleté III. rész 10 sza
kasz 2 pontjában foglaltak érteimé 
ben felhívjuk mindazokat a földha
szonbérlőket, akiknek bérlete a 20 
holdat meg nem haladja, hogy a 
bérlet terjedelmében bekövetkezett 
minden változást a városi adóhiva

Mi történt a Jánoshalmái rendőr
őrszobában a tűzkőcsempészéssel 

vádolt bajai lakossal.
A múlt év október 12-én orszá-

1 gos vásár volt Jánoshalmán, ahol 
szolgálatot teljesített Kiss József 
bajai pénzügyőri szemlész is. Kiss 
egyik pénzügyőrtársával elfogta a 
vásáron Nagy Pál bajai lakost, aki 
már többször volt büntetve külön 
féle jövedéki kihágások miatt. Nagy 
Pált a pénzügyőrök a községi őr 
szobára vitték, ahol azonban meg- 
molozása alkalmával semmit sem ta
láltak nála. Mikor Nagy Pál kisza
badult személyes szabadság megsér
tése cimén feljelentette Kiss József 
szemlészt, akit az ügyészség ezen 
címen vád alá is helyezett. A bajai 
törvényszék előtt tartott tárgyaláson 
Nagy Pál azzal is megvádolta a 
szemlészt, hogy megverte az őrszo- 

sora kozott.
Mivel minden kétségen kívül áll, 

hogy ott többszázéves háborús te
metőre találtak, a Nemzeti Muzeum 
régészeti osztályát is értesítették. 
Egyelőre azt az utasítást adták a 
városnak, hogv az. ásatásokat foly- 
t assá k.

A város mérnöki hivatala intéz
kedett és az ásatási munkákat meg
indítsák. Azóta azonban úgyszólván 
csak három teljes napot tudtak dol
gozni, az állandóan nedves időjárás 
igen megnehezíti az előbbrejutást.

Amint az idő arra alkalmasabb 
lesz, teljes erővel megkezdik az 
ásást és szakértőt is hívnak, aki a 
leleteket megvizsgálja.

tál 30 számú helyiségében folyó évi 
február hó végéig saját érdekükben 
jelentsék be, mely esetben rögzített 
adóalapjuk felmondását a m kir. 
adóhivataltól külön kérniük nem 
kell, mert a hivatkozott rendelet ér
telmében a bejelentett változás adó
alapjuk uiabbi megállapításánál hi
vatalból fog figyelembevétetni.

bán. A tanúkihallgatások azonban 
| nem igazolták, hogy a szemlész 
i jogtalanul járt el, ezért a törvény*  
1 szék a szemlészt felmentette, mire

Nagy Pál átvette a pólmagánvádat 
i és igy az ügy most a pécsi tábla

elé került.

— Húsz foggal jött a világra 
egy bácsalmási újszülött. Egy 

i bácsalmási napszámos asszonynak 
idő előtt gyermeke született, amely
nek húsz rendesen kifejlett foga 
volt. A koraszülött azonban mind
össze 6 órát élt.

— TyuktolvaJ. karton Imre bí
rósági altisztnek a Kálvária utca 8. 
számú lakásának udvarából isme 

; rétién tettesek 3 tyúkot elloptak.

A győztes olasz 
csapatok Saeia vi
dékéig nyomultak 

előre.
Az olasz repülők tovább üldözik 

és bombázzák a dél felé menekülő 
ellenséget. A harmadik hadtest csa
patai egészen a Tembien fensikot 
Socotával összekötő vonalon fekvő 
Gaela vidékéig hatoltak előre, anél
kül, hogy ellenállásra találtak volna. 
A lakosság barátságosan fogadta az 
olaszokat.

Deszta herceget vasraver- 
ve vitték az abesszin fő
hadiszállásra.

A négus Allalaba utazott, Ayama 
tábornok főhadiszállására és a had
sereg újjászervezéséről tárgyal. Ay
ama tábornok az elmozdított Desz
ta fejedelem helyét foglalta el.

Deszta fejedelmet a császár pa- 
í ránc sár a Szidoma fellegvárában le- 
I tartóztatták és vasraverve repülő

gépen Dessziébe szállították. A csá
szárné nem volt hajlandó közbelepni 
a fejedelem érdekeben.

Ugyanezen jelentés szerint Ayama 
tábornok a legutóbbi harcokban el
veszítette egyik legkiválóbb lisztjét, 
Tessu tábornokot.

Immiru herceg, akinek hadai Ak- 
szum környéken mozognak, kegy
vesztett lett mirt nem engedelmes 
kedett a négusnak.

Rabol, gyilkol 
a spanyol kommu

nista csőcselék.
Templomokat, kolostorokat 

gyújtanak fel a kommunisták.
A spanyol baloldali győzelem ha

tása alatt felszabadult csőcselek so
rozatosan követi el az erőszakos 
cselekedeteket. Madridban aránylag 
nyugalom van, de a vidékről egy
másután érkeznek riasztó hírek a 
fővárosba.

Alkanadrei község templomába 
a csőcselék behatolt. A behatolók 
Szétrombollak a templom berezde- 
zésének egy részét, elrabollak több 
értékes kegyszert, majd több papot 
véresre vertek. A jobboldali poli
tikusok és a gazdagabb polgárság 
tömegesen menekül Spanyolország
ból Gibraltárba.

A baloldali győzelem miatt a 
Valledar és a kormány lemondott 
a kormányelnök Azama lett.

Moszkvában egyébként leplezel-

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

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Érzsebet kiráiyné-iicca 21.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 éri jótállással már 6 pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

len örömmel és elégtétellel fogadták 
a spanyol választások eredményét. 
A győzelem nagyrészt a komám 
nista internacionalé utasításának kö- 
szűnhető, amely felhívta, a világ 
proletárjait, hogy egységes arcvo
nalba tömörüljenek.

HÍREK
Február 20 án délután 3 órakor 

Baja város közgyűlésé a város 
házán.

Február 20 án délelőtt 11 órakor 
kísgyülés a városházán.

Február 21 én délután 5 órakor a 
Mansz (eadéiutánja 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.

URÁNIA
Szerda—Csütörtök

A francia filmek koronája

Nagy Kató
ezidei első filmszereplése

Lázadás 
a bagdadi 
sivatagban

(Hazaáruló)
Egy kiírd csapat lázadás 

története 10 f. 

Főszerepben :

Nagy Kató és 
PierreRichardWilm

Kisérőfilinek :

Szépség verseny 

Rio de Janeiro

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

I Február 22-én este 8 órakor far 
sangbucsuztató bál a Felső- 
sővárosi Olvasókörben.

1 Február 23-án délután 5 órakor a 
Damjanich- cserkészcsapat far- 

i sangi ünnepélye a reálgimná
zium dísztermében.

Február 24 én farsangi jelmezes est 
a Szenlistváni Olvasókörben.

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

Február 27-en este 8 órakor cigány
ból a Központi Szállóban

- Júniusban koronázzák meg 
Vili. Eüwardct. A Daily Express 
értesülése szerint VIII. Edwardot 

i júniusban koronázzák Anglia kirá
lyává. Delhiben a koronázás után 
néhány nappal ünnepélyes durbart 
tartanak, amelyen Vili. Edward ki
rályt India uralkodójává koronáz
zák.

— Izr. Istentisztelet. Pénteken 
délután az istentisztelet egynegyed 
6 órakor kezdődik.

— Meghívó a Liszt Ferenc Kör 
rendes évi közgyűlésére. A bajai 
Liszt Ferenc Kör folyó évi február
23-án,  vasárnap d. e. 11 órakor 
tartja rendes évi közgyűlését a vár- 

i megyeháza kis tanácstermében, mely
nek tárgysorozata : évi jelentés, zár
számadás, jövő évi munkaterv és 
költségvetés, indítványok. Határo
zatképtelenség esetén a március 1 en, 
vasárnap ugyanazon időpontban, 
helyen és tárgysorozattal meglar- 

. tandó közgyűlés a megjelentek szá
mára való tekintet nélkül határozat
képes lesz. Kérjük a tagok minél 
nagyobb számban való megjelenő 
sét Dr. Bernhart Sándor s. k. al- 
elnök, Karig Emil s. k. igazgató.

I — Aranyérnél és az ezzel járó 
béldugulás, végbélrepedés, kelés, ter
hes vizelési inger, májduzzadtsóg, 
derékfájás, mellszorulás, szívdobogás 
és szédülési tohamok esetén a ter
mészetes „Ferenc József” keserű

i viz használata csakhamar kellemes 
. megkönnyebbülést eredményez.

— Szombaton pedagógiai sze
minárium lesz a zárdában. Szom
baton, február 22 én a bajai zárdái 
leányiskolában pedagógiai szeminá
riumi előadás lesz. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. A magyar nép
dal és a cigány címen érlebezik dr. 
Ortay József kir. tanfelügyelő. 2. 
Egészségvédelmi munka az iskola- 

’ bán címen értekezik dr. Nagy Ár- 
' pád bajai járási tiszti főorvos. 3. 
I Az egészségről beszéd és értelem

gyakorlat tanítás a 11. osztályban : 
Szemző Antai körzeti iskola felügyelő. 
Szünet. 4. A pedagógiai szeminá 
riumi könyvtár neveléstudományi 
munkáinak ismertetése. Előadó : dr 
Csipka László tanügyi logalmazó 
gy. 5. Az iskolánkiviili népművelési 
munkálatokról értekezik vitéz Ep
res Lipót vmi. iskoiánkíviili népmű
velési titkár. 6 Hozzászólások, meg
beszélések. javaslatok, indítványok.

üj cseh külügyminiszter.
Hodzsa cseh miniszterelnök a na
pokban lemond külügyminisztersé- 
géről utóda valószínűleg Krotta lesz.

— Újabb kilencvennapos eb
zárlatot rendeltek el Baján Je
lentettük, hogy a közelmúltban egy 
kisgyereket Szentistvánról kutyába 
rapással szállítottak fel a budapesti

állapították, hogy veszett volt és 
most újabb 90 napos ebzárlatot 
rendeltek el a város területére.

-- Tudja-e hol lehet szómba 
tón este a legjóizübben kacagni? 
A Liszt Ferenc Kör farsangi zenei 
humoros estéjén, mert azon lép fel 
Szendy Lajos, az európai hirii zene
humorista, akit a rádió részén már 
sokan ismernek és megszerettek. 
Természetesen még más meglepeté 
sek is lesznek, amelyek a szombati 
estét csakugyan a farsang legjobb 
hangulati! estéjévé varázsolják. Je
gyek a Wagner könyvkereskedés
ben kaphatók.

— Az uj rézgálic-árak. A Ma
gvar szőlősgazdák Országos Egye
sületének hosszas tárgyalásai ered
ményeként a földmivelésiigyi mi 

I niszlérium megállapította az 1936. 
évre érvényes rézgálic árakat. Esze- 

I rint a rézgálic métermázsánkénl va
gontételben a gyárban, berakva 47 
pengő 50 fillér. Ehhez az árhoz 4 
százalék fázisadó járul. Az egye- 

í sülét felhívja a szőlőbirtokosokat, 
hogy rendeléseiket az egyesületben 
minél hamarább biztosítsák. Ebben 

! az esetben a vagontételt e vonatkozó 
ár egy méleimázsán felüli tételekre 
is érvényes A kedvezmény igény
bevétele az egyesület igazolványától 
függ-

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

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

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

A lakésvizsgáin I díjtalan.

— Megint egy kerékpár. Baja 
kétségtelenül feia Kihatná a kerék- 
pái lopások rekoidját. Legutóbb 
Wagner Gyula szenljánosi szoba
festő jelentette a rendőrségen, hogy 
a Tóth Kálmán-utca 56 s-smu ház 
elöl keiékpáiját elloplak.

LapiulajdonoB;
ÍH. KN<2V UHU.

uzietátheiyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönségei, hogy üz
letemet március hó 1-töl a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-fele helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Wekswar Lőrinc
rőföskereskedő.

CORSO
Február hó 23-án
Február hó 24-én
fíagy farsangi műsor!

George O’Brien

Vadnyugati 
kalandjai

2 részben, 20 f-lvoná'ban.

I. rész:

Az idegen lovas
II. rész:

A fekete maffia

Híradó! Híradó!
ii literiül i IIWX4UI

liitnönwlln^w?iiiil
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Tíz évi házbér összege
egy családi ház értéke! 

Mindenkinek saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétntek. tervek, költségvetések díjtalanul! 

Kertvárosi építési vállalat
Schwarc? Dezső, építési vállalkozó

SflJS, Budap esli-ut, Eternit udvar Telefon 290.
H-

Éjjeli 
szolgálatof tart 

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

GYARMAT! EMIL
Or. mKRAV LÁSZLÓ

gyógyszer tar a

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska mű vesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

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

OONOGI
Ha szépen, jól és olcsón 

akar öltözködni

sajgóit koksz, tojás szén, 
dió szén

ruháit
csináltass

Máié Lajos 
férfi szabónk 

(Sugovicsnarö.

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et.
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

n 4K=3L 5==a» «e=í «e=sr ss» «e==s «e==z s=» a

hádió-éf villanyszereiért t
legolcsóbban, legpontosabban csak jj

I KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél
w eszközölhet. V

A Corso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron 

| Tel.: 242. Kedvezd fizetési feltételek. Tel.: 242.

■nmBMHMBKUfla
Nyomatott Bakanek é*  Goldbertfer kftnwnvomdAiában B»i».

b szsrai
M. --------- --------------------------- --------------

O Házhoz száiíítda száraz

| Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát '
kőris
töígjr I

S szurkos nyár hasábfát : 
fűz hasábfát 
kemény gömbiét 
lágy

aprított akácfa 3'50 í
aprított tölgy és szilfa 3*20  i

a le<sol£s6U£» napi árban házhoz szállítani?.
Eladás nagyban es kicsinyben. ;

Wiesel Sándor és Fia ;
falennelők es tűzifanagykereskcdők [

Telefon: SA.IA lelefon: ?
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42. )

S«SíjaSBSZ?K3Sí'?^®’_____________________________________________________ -_______ —

tfÉsíI ES részvény társaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, tatai sza^nszenet, 
budapesti elsőrendű ^ázkokszot

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 Laky béraUtÓSnál. 
Telefon 375. — Baja. Kígyó-utca 18 szám.

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


