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A 
propaganda.

A NÉP országos központi 
értekezlete foglalkozott azzal 
a szélsőséges saitókampánnya 1, 
melyet az ellenzéki lapok foly
tatnak más politikai pártok 
szervezetei, vezetői, intézmé
nyei, egyes közéleti férfiak 
ellen.

Az értekezleten számos fel
szólalás hangzott el, melyek 
legnagyobb része abban csú
csosodott ki, hogy mielőbb 
végre kell hajtani a Nemzeti 
Munkaterv 9. pontját, mely 
azt tartalmazza, hogy a sajtó
szabadságot fenn kell tartani 
addig a határig, arnig a sajtó 
valóban a nemzet érdekeit 
szolgálja.

A nemzet érdeke pedig ma 
nem lehet más, mint a belső 
béke, nyugalom fenntartása ; 
ennek érdekében mindazt le
hetetlenné kell tenni, ami 
a belső nyugalmat veszé
lyezteti s a felekezetek, osztá
lyok, foglalkozási ágak, politi
kai pártok között mélyreható 
személyi ellentéteket támaszt, 
vagy a gyűlölködés szellemét 
erősíti.

Nemrégiben Halason át Bu
dapestre utaztunk s a gyors
vonat kupéban egy belgrádi 
magyarul jól értő úri asszony
nyal és egy berlini fakereske- 
dövel keveredtünk beszélge
tésbe.

Jó magunk is egy sereg 
napilapot vettünk Halason, a 
berlini fakereskedő is négy-öt 
nagy német újságot hozott 
magával s a lapok tartalmáról 
beszélgetvén ismertettük köl
csönösen a lapok cikkeit,

A németországi kereskedő 
valósággal elszörnyűködött, 
amikor a magyar ellenzéki la
pok támadó cikkeit átfordítot
tuk, de a belgrádi asszony is 
igen csóválta a fejét s szinte 
hihetetlennek tartották mind 
a ketten, hogy vezető állam
férfiakról olyan tónusban Írja
nak, mint ahogy a mi ellen
zéki lapjaink teszik.

A berlini német [kereskedő 
ismertette azután a saját lap

jait ; azokban a közérdekű, 
komoly bel- és külpolitikai 
kérdések, gazdasági, kereske
delmi és ipari problémák olyan 
tárgyilagos és céltudatos meg
tárgyalása foglalt helyet, hogy 
szinte érezni lehetett az erő
teljes központi irányítást, mely 
minden cikken keresztül a 
nemzeti erők összefogásának 
és meghatványozásának gon
dolatát szolgálta.

A német kereskedő elkép
zelhetetlennek mondotta, hogy 
Németországban valaki az em
bereket, osztályokat, felekeze
teket egymás ellen uszítsa.

A férfikora delén járó ke
reskedőnél látni lehetett, hogy 
érzi a felelősséget minden sza
váért s homlokegyenest ellen 
tété volt az örökösen kritizáló 
magyar elégedetlennek.

A német és magyar közép
osztálybeli átlagembert véve, 
feltűnő a kettő közötti különb-

Jubilálnak a villamosüzemek, 
olcsóbb lesz az áram.

Azzal kapcsolatban, hogy tavasz- 
szal lesz 10 éves fordulója annak, 
hogy a városi villamosüzemek meg 
alakullak, a jövő év februárjában 
pedig 50 éve, hogy a bajai gázszol 
gáltalást, 10 éve pedig, hogy a vil
lamos áramszolgáltatást megkezdték, 
a villatnosüzemek vezetősége az 
egyes szolgáltatások árainak csők 
kerítését tervezi.

Ennek első lépéseként történt az 
I egyfázisú árammérők eddigi 60 fil- 
j léres kölcsöndijának 50 fillérre való 

csökkentése, mely folyó évi január 
> hó l ével lépelt éleibe úgy, hogy a 
l január havi fogyasztással a villamos 

Üzemek már az egytarifás egyfázisú 
árammérők után a csökkentett 50 
filléres kölcsöndijat számlázzák.

A csütörtöki közgyűlés azután 
i folytatta a villamosárammal kapcso- 
I latos szolgáltatásoknak a csökken 

lését és pedig 35 fillérre mérsékelte 
, a nappali áramnak az árát és oly 
1 mértékben csökkentette nz ennek 
i alkalmazásához szükséges kéttarifás 
! árammérők kölcsöndüál is, hogy az 

mindenki számára gyakorlatilag is 
hozzáférhető legyen.

Az eddigi 50 fillérről 36 fillérre 
szállították le a záróra utáni kira- 

ség; a magyar valami türelmet
len várakozástól fűlve örökké 
elégedetlen ; a német erős nem
zeti öntudattal telten rendít
hetetlen nyugalommal végzi a 
munkáját s bízik tudatosan a 
nemzete sorsát intézők becsü
letességében és bölcsességében. 

Hogy a német népkarakter 
igy alakult ki, az a berlini 
kereskedő szerint a német saj
tó céltudatos munkájának is 
köszönhető ; aminthogy más
ként a mi magyarunk örökös 
elégedetlenkedésre hajló jelle
me jórészben ugyancsak a ma
gyar ellenzéki sajtó rovására 
irha tó.

A sajtó, a betű varázslatos 
erejét szóbeli propagandával 
pótolni, de ellensúlyozni sem 
lehet ; ebből a sajtókaoszból 
más kiút nincs is, mint az uj 
sajtótörvény mielőbbi megal
kotása.

kalvilágilási és reklámvilágitási cé
lokat szolgáló áramnak az árát, 
azonkívül különleges díjszabást ál
lapítottak mega mozgóképszínházak 
és szállodák, illetve színházak szá
mára is.

Leszállította azonkívül a törvény
hatósági bizottság a motorikus áram 

' egységárának az alapdiját az eddigi 
40 fillérről 35 fillérre, megnagyob- 

I bitotta a fogyasztás nagyságával és 
az alkalmazott motorok kihaszná- 

; lásának mérvével járó engedmé- 
' nyékét, továbbá egész különleges 

díjszabást állapított meg a mező 
, gazdaság számára, amellyel lehetővé 

telte azt, hogy a mezőgazdasági 
áramot — ez különösen Baranyá
ban b'r nagy jelentőséggel —a kis- 

1 gazdák is már használni tudják.
Minthogy úgy az órakölcsöndi 

jaknak a megváltoztatása, mint az 
áramegységáraknak a csökkentése a 
felsőbbhatóságilag jóváhagyott vil
lamos áramszolgáltatási szabályren
deletet is érinti, a törvényhatósági 
bizottság egyúttal kimondta e sza 
bályrendeletnek a fentiek értelmé
ben való módositását is.

A törvényhatósági bizottságnak 
e határozata legelsősorban a kis

iparosokra és a kismotoríogyaszlókra 
bir igen nagy jelentőséggel, mint
hogy azok számára nyújt legtöbb 
eredményt. De szívesen veszik a 
házivizvezetékkel biró háztulajdono" 
sok is, minthogy ezek most mind 
lényegesen olcsóbban kapják a szi
vattyújuk hajtására szükséges ára
mot.

Még nagyobb örömmel fogadják 
azonban a kisgazdák, akik a dará
lást, rnorzsolást stb. a megolcsób
bodott árammal otthon tudják el
végezni, de kereskedőinkre nézve 
sem lekicsinylendő az, hogy a kira
kat világítási áramot 15 fillérrel ol
csóbban kapják.

Baja város törvény
hatáságának búcsúja 

a volt főispántól.
Baja város közgyűlésén dr. Pus

kás Dezső h. polgármester felolvasta 
Baranyi Tibornak Baja és Bácsme
gye volt főispánjának búcsúlevelét, 
melyben elköszön a város törvény
hatóságától. A volt főispán meleg 
hangon emlékezik meg a bizottság 
támogatásáról. Dr. Puskás Dezső 
felolvasta ezután a tisztikarnak a 
volt főispánhoz intézett búcsúlevelét.

A törvényhatósági bizottság kö
szöntését dr. Gonczlik Kálmán apát
plébános tolmácsolta.

1600 pengő a bajai Elaggott 
Iparosok Otthonára.

A Bajai Ipartcstület még a 
múlt évi közgyűlése során el
határozta, hogy az elaggott, 
munkaképtelen iparosoknak 
otthont építtet. Erre a célra 
a múlt évben 500 pengőt vet
tek fel a költségvetésbe. Az 
idén már sikerült 1600 pengőt 
ismét felvenni a költségvetésbe 
és igy most már hamarosan 
megteremthető lesz az otthon 
felépítésének anyagi feltétele, 
amelyhez több bajai iparos 
ingyen munkát ajánlott fel.

— Bácskában is kanyaró van. 
Bácskában is erős kanyarójárvány 
van. A legnagyobb számú kanyaró- 
meg elegedést jelentetlek Bordáról, 
Nagybaracskáról, Bácsalmásról és 
Kunbajáról. A járvány általában 
mindenütt enyhe lefolyású és aggó 
dalomra nem ad okol.
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REiHHARDT DiVAKSARMOKBilH, BAJA.
Örvendetesei 
kent Baján a cse
csemő eihaiaisztís.
Bija, 1935. v. f.'. paio-y'Imi sta 

tisztikéi' . 1934. év-^l szemben 
javulási min ' ugyan, mégsem be” 
szélhetünk i<il - rin g iég-ciés -cl, mert 
mig a s-nl :< <k szórna 475 volt, 
addig a h il1 i <; a-ok- 495

Kedvezőbb azonban > az. ered 
meny, h i levonjuk a 35 vidéki szü 
letési és a 99 vi.‘.. I i halálozást,
mer! ígv város.-n’ lakosságának 44 
lélekkel v<! > természetes szaporo
dását inu*;"h  jtik ki.

A sz .p írod í >k a zonban nem a 
születések szamának emelkedése, 
hanem a halálozások csökkenése a 
magvaráz ata

— 7aka.-éke$yletet létesítenek 
a szekszárdi iparasok. É d.-kes 
kezdeményezósl valósit meg a szek
szárdi ip irh sitiiét. Az ipartestíiiet 
kebeléb- mü ödő takarék<*gylelet  
akarnak lé! siő-ni. A takarékegylet 
kisebb kölcsönökkel sietne a meg 
szorult ipiro'- '.k segi'ségére.

Pedagógiai szeminárium Jánoshalmán 
és Bácsalmáson. hírek

.A megyei lanttó gyesüht p.-dagó 
girti szemináriumot tartott február 
hó 19 en Jánoshalmán, 20 án Rács 
almáson.

A jánoshalmaí szemináriumon 
Szabó István esp-'resplébános meleg 
szavakkal köszöntötte dr. O lsy Jó
zsef tanfJügy lől, tiki bár nem ma
gyar anyától született, mégis ízig- 
vérig magyai-; n-mc k lelkében, de 
külsőségekben is; m; gyáros moli- 
vumu bútorokkal rendezte be hiva
talos helyiségei’; magyar ruhában 
jár.

Bármerre jár, mindenütt lelkes 
harcosa a magyar kultúrának.

A szeminárium első előadója dr. 
Orlay József kir. tanfelügyelő volt, 
aki a magyar népdalról es a cigány 
zenéről tartott nagyletszéssei foga
dott előadást.

Szemző Arial kerületi felügyelő 

Osztályharc

a lan érv vezetésről, Adóm J zs f 
jánoshalmai (anitó az éneklani'ásiól 
értekezett.

Vitéz Epres Lipót nvpmivelési 
titkár a népmivelés felad .Iáiról tar
tott gondosan felépített előadást.

A tanuságos előállást Finta 
vendéglőben tartott n <gy bankett 
követte. melyen Horváth Alajos 
mélykúti esperes köszöntötte fel 
Orlay József dr. tanfelügyelőt s 
benne a nemzeti gondolat meg nem 
alkuvó harcosát üdvözölte.

Másnap Bácsalmáson volt a pe
dagógiai szeminárium, melynek elő 
adói dr. Orlay József kir. tanfel
ügyelőn és vitéz Epres Lipót nép- 
miveiési titkáron kívül Fekete J - 
zsef csikériai és Palalins/.ky Vilmos 
bácsalmási tanítók voltak, akik minta 
tanítást mutatlak be.

Február 22 én. farsang szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hág', < má- 
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben.

Febiuár 22 én 8 órakor a Fi ont- 
harcos Szövetség müso.*o$  tánc 
estélye a Központiban.

Február 22-én este 8 órakor far- 
sangbuc-uztaló bál a Felső 
sővárosi Olvasókörben.

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

Február 24 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 árukor cigány
bál a Központi Szállóban

— Szentségémádások. \ szent 
istváni plébánia templomában ma 
van a nagyböjt előtti szokásos szent 
ségimádás. A ferenciek temploma 
bán hé főn, kedden lesznek a szent 
ségimádások.

Február 22-én
Február 23-án
Február 24-én
A le£ra^yoi4óbb farsangi 

műsor

Fehér ló
(lm weiuen rímei)

Főszerepben :

Christ Mardayn 
Hermann Thimig 
RalphA. Roberts 
Theo Lingen.

Hattyuszerelem
és

Hollandi mesejáték

Híradó

a réten,
N mcsak az emberiség, hanem a 

természetes gyepek, a rétek és je
gelők növényiéi sadahna is osztá
lyokra oszlik, mely osztályok egy
mással állandó küzdelemben élnek. 
Persze itt nem a hatalomért, igaz, 
vagy hamis jelszavakéit folyik a 
harc, hanem az éltető napsugárért, 
levegőért, tény észt érül-tért.

Emberi szemmel, hasznosságuk 
szempontjából tekintve, 3 osztályt 
különböztethetünk meg : a herefélé
ket, a fűféléket, a gyomokat. Amint 
az emberek közölt is szabályozatlan 
társadalomban a nagyhangú, könyök
kel dolgozó, de rendszerint üres 
fejű emberek törtetnek előre, ép 
úgy gondozatlan réten, legelőn is a 
gazok, gyomnövények terpeszked-

Várakozáson felül nagy az 
érdeklődés Szendy Lajos ma 

esti hangversenye iránt, 
amely után tánc is lesz.
Amióta kitudódott, hogy a mókás 

álnév mögött Szendy Lajos világ
hírű és a maga nemében egyetlen 
zongora humorista rejtőzködik, a 
Liszt Kör szombati estélye után hal
latlanul felfokozódott az érdeklő
dés Nem is csodáljuk, mert Szen- 
dyt és feleségét is sokan hallgatták 
már a rádióban és épen ezért há
lásak vagyunk a Kör vezetőségé 
nek, hogy áldozatokat nem kiméivé 
a kitűnő müvészházaspárt hívta meg 
farsangi estjére. Ezúttal, ha még 

legelőn.
nek, elnyomva az értékes füveket ; 
pillangósokat.

Ha azonban gondozzuk a mező
séget, pl. inütrágyázzuk, hamarosan 

í az értékek kerekednek felül. A szu 
perfoszfát foszforsavának hatására 

| nemcsak több lesz a hozam, hanem 
■ elsősorban a pillangósok, a herefé

lék gyarapszanak, de. a fűfélék is, 
a gyomok azonban lemaradnak ; 
egyszóval javul a széna, a fii mi 
nősége is.

Vizállásos réten a csaté, meg a 
békarokka uralkodnak, de ha le- 

! csapoljuk, alagcsövezzük és mülrá- 
gyázzuk (mert islállótrágya nálunk 
a mezőségekre nem jut) egy-kettőre 
az édesfüvek jutnak uralomra.

| eláruljuk azt is, amit a Kör vezető 
sége meglepetésnek tartott, hogy a 
hangverseny után lánc is lesz, meg
állapíthatjuk, hogy ezen a bálon fog 
közönségünk legnagyobb számban 
és legjobb hangulatban a farsangtól 

| elbúcsúzni.

— Jéggyárat akarnak Baján 
felállítani. A hentes és mészáros 

| iparosok beadvánnyal fordullak a 
városhoz s abban a városi vágóhíd
nak hűtő és jéggyárral való kibővi 

1 lését sürgették. A kérelmezők hi- 
I vatkozlak arra, hogy különösen a 
' nyári nagy melegekben érzik szűk- 
| ségét a jéggyárnak, amikor a hús 

igen könnyen romlik.

■HBKaasansfflap.;393 »

CORSO
Február hó 23-án
Február hó 24-én
Nagy farsangi müsgr!

George O’Brien

Vadnyugati 
kalandjai

2 részben, 20 felvonásban.

I. rész:

Az idegen lovas
II. rész:

A fekete maffia

Hiradó! Hiradó!
irai millíiwEffiTfll InmIEfflíil

InOifnl
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... Legnagyobb rend a zálog- 
jlíXÜan. Egyik szamunkb in mi is 
irtunk ról.•■, de ■> fővárosi I .pok is 
írlak a bajai zálogház vevői közöl'i 
állítólagos m-g vezéstől, nw-llv. 1 
aZ árverés; k éri dm- nyM befolyá
solni igyekeztek volna, Eu-n Erek 
kel kapcsol.«ib Ion < .>k< eh Imi
minisztérium L-kü'd'«. Böá>a vitéz 
Bánky számvevőségi l r.ncsost, aki 
a bajai zálogház ír vmcnelél íz évre 
visszamenő'H átvízsg lla r-s min 
dent a legnagyobb ivedben I .Iáit. 
A vizsgáht az ell -ijedt Link ..lap 
talanságát i.J.v/oh-.

— Egy híres nevezess bicskei 
lakodalom- A h-tedhélors/ágra 
szóló hites neveze-es bácskai lako- 

■d ilmak emldie eleven-d-ií l-’l szer 
dán Bácsboiiod közAégb*  n. Sclnui- 
d> nb rget Marion i b »k< dt kávé 
lláz és mozdul id ■ J 1) - fia ve 
Ze|te oltárhoz Schkzak J •<bír 
tokos gazda gyönyörű hányat Jt) 
hskát. A falu legsz-bb l-invánaa 
és hz Ugyancsak de i | .vágású le 
gényoek esküvője még bicskái vi
szonylatban is szenzációs volt. .-X 
hatszáz főnyi nv ghivmt vend- g na 
pokon ál múl.ónt a lak dalmas 
háznál

Asztma «£ szívbetegség,
mell és •, és göl
bó-. a brr n.< , • d. -{ i . s fi ran
kulo'is . s n.i'.d:.' : rlh-mes
h lásu (.,(> >. . „Ferenc Jnxsef* ‘
keserű iz .’ • ' ; s/.'őcs-torn; i ala
pos h-, i i /!i ii. pycnmr és b< I k 
működ - I iinr-.ő sr.bály.zza. 
Hi' ■ ti . ti és m ■; i. . i ; ;í 
mku-. k uln-'rkti'ölikt!-; egu-n ki'él 
I p d ál, h . it. h kéz
d' l le'vtokp ő székrekedések 
Ferenc Jóxsef i. h -zná-ata foly
tán I >ih e . . . e • hii!m?; .

A bóját iparosság panasxa 
a tariCECokiatas ellen. Több ba
jai tpons pan ss/ I fordult Ipar
testi I;--z 1o i-.-okl. ií.s i-.nd
S .p|- . <>•!•. n. \ . ip , , (.), s!e. , ; ;zt
t <p ts/i-.l.ái', íi'-.'y óp-n gyakran 
ellifot dll ’t O J gŐS i III I: t

| n ni ind ák el • -.-zni, mer*  a ■ . o c 
már d i u 2 dcor *-lni :-(*.  . i .

i nonci k'-kib , i-a p d'g mulaszt, ak 
I kor ■ ./ ipiro-l büntetik meg Az

ip tio'-- •<> m .'inul indi’.'-'í, lv - y 
| a tanoi.ciki-i'.a ; délután 4 ■ t. kor

kezdődjem •/ i>koi;.bin, vz lo r
■ lestül- t megindította tárgyalásait a 
, íaitOBC-'i. t i idő í. i;d>-z s-i ; r

Z ez a ragyogó asszony?

Micsoda remek haj, 
mily gyönyörű frizura - 
mily csodás fény!

Nem csoda, ha sokakban 
felvetődik a kérdés, 
vájjon mivel is ápolják 
ezt a gyönyörű hajat?

3 R U N E T A r L O R
Ásótól hajnak készült a! káli men
tes Brunetaflor Special Shampoo 
ragyogó mély fényt ad és a sö
tétbarna színárnyalatokat soha 
nem sejtett pompában juttatja 

érvényre.

KAMILLOFLOR
A szőkéknek készült alkálimen- 
tesKamilloflor Special Shampoo 
megtartja a haj természetes, 
aranyos fényét és azt visszava
rázsolja, ha már eltompult volna.

L TÜNISÉRUJJAK
Boett, Szervita-léi 3 Tel: Bt-8-40.

Mulatták bo nekem /« dlltalanul a szőnyeget. 
Küldenek mulalvánvtzámol ét részletet lt- 
mertetést.
Név .................................................................

Foglalatát ................. ..

Cím; .............................................................

tdonzetést felvesz :
Breuer Miksa. Huszár Arnold és Szilágyi Ilona kézimunka üzlete.

S’LÖNYEGAJÁNDÉKOT!
Minden előfizetőiének 90X00 em. nagyiig, 

művészies rajzu 
kelimszőnyeget 
AD AJÁNDÉKBA A TlíNDÉRUJ JAK-

A Lakatos Artúr müvész-tanir tervei szerint 
készült szőnyeghez a pompás festésű valódi 
ggapjulonalat a HAZÁI FESÜSFONÓ te 
SZÖVÖGVÁR különös gonddal gyártotta.

A TÜMDÉRUJJAK
Magyar Kézimunka Újság előfizetési díja 
égj évre P U-40- Az összeg beér
kezte után nyomban kiadjuk az abezott 
értékes ajándékot. A részletekben elő
fizetők részére pedig félretesszük azt

Minden komoly kézimunkáimét 
felvesz előfizetéseket

Ma este díszes külsőségek 
között tartják tr.eg műsoros ba
jiakat a troiitharcosok. 11 lek 
tiltó lá/as kés/ü ed. • ti án m i 
k iül so' ó írotz'h ic -t-k miboro-; 
táncestéi) •!• •. Aii.i.’-! az elő iá-haló 
volt : páuii'a-.ii! :> vu é d k
löd • s nyihá ui m • •' y -ráut
a váf OS ieb. öl S g • • ml . ' ; I 
I-gében A <■ nb. . h á C n m h- 
lyelt a Kö/penii • ■ : e -‘ ’ I
h it igénybe v-. nni, l:ogv a z n- 
kény’-liin S i'lhc-y '-i.. Ir.viiható
legyen Az 0-■/'ig,iS Pi<> 11-. -1cos 
Szövetség eiől.' -lö s/.t ii yi<t ..■> két 
kíild I-*  a fény•-sn-.-k ig.oke/ő .iáira, 
ez pedig legék'-si lib t; n:i‘i.'Otívs-ig i 
annak, hogy .> bij ii í<< n’h-rcosok 
mai ünnepségei őzpru-i is lárno 
galja.

— Felültizetések a STOSz-bálon. 
A február hó 16 ín inegla’lo'l 
STOSz bálon a köve krzft I Liifi- 
zetések folytak be: Ble.er Pál 5, 
Takács Vilmos 3, Szilágyi Gyöigy, 
Reich Farkas Fid cég, L.kalos Já
nos, Török Béla. f‘ z-kas Is van 2, 
Buchman-i Jak b 1 50, Preisz Izsó, 
Kanabé G- z >, Lukács Miklós, Ka 
in írás Jii/st f, Fischoff N , Farkas 
és Markó cég, Schks nJer N., Bajai 
Magyar Bank, Kenivny Józs f. Szé
kely Leó, Bacsányi Jo/svf, Keres 
kedelmi és Iparbank. Bruszt rádió 
vállalat 1 pengőt, V en'in Nelly 
60 fillért. Gold-chmidl N., Polliik 
N, Mijtinszky N, Kattuinka N, 
Dömötör és ílolczei• cs«» 50 fillér 
felülíizeté.4 adi t A STOSz. elnök
sége egyben Kös < n téi f iezi ki 
Kemény József hölgvfodrá'Z'mk is, 
aki mint tiszt viselőt ek fia. a S10S'.- 
bálon a mas/kiro/ásl díjtalanul vé 
gezle.

Fizessen elő
a BAJA BÁCS^^HA

Hsdey kétíves regínye lesz 
a Milliók Könyve 407 s/.á'na Pró- 
b ikisas-zo’iyokr. I, m -.ni’* quínekröl 
szó! és b l.í lső ragyogás mögött 
meginti■ !i-t ig torsuk fi, szenve- 
d'siilol és boldog-águk;.I. Megle
lt rt a Midi Könyve legújabb szá 
m i, ; ra 20 fillér, kapható minde- 
r.iilt. El. :izet-?>i ára négy dévre — 
13 regény - 2 p-rigó 40 fillér.
Kiadó .-valala Búd ip< s IV Andrásy- 
ul 16

j»íégai idöjárás'tufató iég- 
giMttböt fr.giak Toksamegyében. 
Dom^' i ■iiioi iivut az úgy

I nei’-:<ii l\ryeig'>i eidöbüti a mezei
<>L>y n-.igyobb léggömböt 

lalállak az erdő fai közöli. A 'ég- 
g> biő1 megállapiiollárt, hogy azt 
prcigai meleorologiai in.ezel engedte 
fel a meglalalas elöli hb másfél 
napp i/.

— EiVeSZEtt egy d.rab brilliáns 
gyűrű. /\ rendőrség felhívja a meg
találót. hogy a törvényes követkéz 
ménnek felbe alatt az ál'ainrei dőr- 
kapilányságra szolgáltassa be

— Nagy utcai farsangiárasra 
készülnek Baján. A város id-.gen- 

j forgalmi hivatnia nagyszabású u'cai 
farsangjátast készil elő, a farsang 
utolsó napjaira. Z--nés h sz a jelme
zes, álarcos uccai felvonulás, ame
lyet néhány ev óta nyitottak fel és 
minden évben nagy látványosságnak 
bizonyul. A/ idei farsangra a város 
idegenforgalmi hivatala karneválher- 
cegi koionát és diszbotot ad a leg
jobban sIhliu!, legérdekesebb jel- 

I mezeseknek. Az idegenforgalmi bi- 
zoitsag a firsang három utol-ó nap
ján v^g/i ' biiálatot a fő'éren es 
az eiedményl nyilvános .n hirdetik 
ki

l.a.'itiiaióotHis :
Ül. K ii U V l£»tl.
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Tiz évi házbér összege
egy családi ház értéhe!

Mindenkinek iehet saját hasa ’
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is,
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési váiísíat
Schwarcó Dezső, építési váll-óko/ó

8AJQ. Budapesli-ut, Eternit udvar Telefon 290.

legalkalmasabb ajándékot

S i s b é Géz a
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
fehr. 17-töl febr. 24-ig 

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAV LÁSZLÓ 

gyógyszertára

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

sajtóit koksz, tojás szén, 
dió szén

akác hasabfat 
kőris
tölgy 
szil „ 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

.. , .. . aprított akácfa 3'50
házhoz sralfí.va szaraz aprtsott tölgy és szilfa 3'20

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk, 
eladás nagyban és kicsinyben.

Wiese! Sándor és Fia 
fatermelök és tűzifanagvkereskedök

Telefon: 3AJA Telefon:
tűzifa telep 195. FIayna!d-u. 13. városi iroda 42.

rákiéiról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

Máté Lajos
férfi szabónál 

(SugrevkaparO.
GRÜtTHUT és TÁRSA BAJA.

Telefon 160. Csukott bérautó 6
személyes

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

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky bÓaUtÓSnál.
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szim.

Bakanek » Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

YOMTATVÁNYOK
Mé-ts villanyszerelésig

legolcsóbban, legpontosabban csak íj

l KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél 5

mellett.

;l! eszközölhet.
$ A Corso mozi

^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^ 

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

NvomatnH Bakanek Goldberger könyvnyomdáiéban Hant

PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok-------------- u y vi uiai vauy

| jutányos áron, a legizlésesebb és 
I modern kivitelben készülnek.


