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A követendő példa.
Azokat a politikai erőviszonyokat, 

amelyek ma kifejezik a közvéle
mény hangulatát, távolról sem befo
lyásolta egy mandátum megszerzése 
vagy elvesztése. Ez volt az állás
pontunk néhány héttel ezelőtt, ami
kor a lengyeltóti választókerület füg 
delien kisgazdapárti jelöltnek nyúj
totta át a képviselői megbízatást. 
Ez az álláspontunk ma is, amikor 
dr. Nánássy Imre belépett a NÉP be. 
Miként a lengyeltóti független kis- 
gazdspárli mandátum nem jelent a 
magyar politikai glóbuszán válto
zást, ép úgy nincs a politikai eiö- 
viszonyok szempontjából lényeges 
jelentősége annak, hogy a nyírbá
tori képviselő, Nánássy Imre, a na 
pókban levelet intézett a Nemzeti 
Egység Pártjának elnökéhez, amely
ben bejelenti a párthoz való csatla 
hozását. A legutóbbi általános vá
lasztások alatt megnyilatkozott köz
hangulat olyan túlnyomó többséget 
biztosított a nemzeti munkaprog
ramban lefektetett kormányzati el
vek számára, hogy égy mandátum 
elvesztése, vagy megszerzése a lé
nyegen semmit nem változtat. An 
nál nagyobb jelentősége van azon
ban annak az indokolásnak, amely- 
lyel Nánássy Imre a párthoz való 
csatlakozását kisérte.

Köztudomás szerint Nánássy Imre 
a független kisgazdapárt körébe tar
tozott néhány évvel ezelőtt, de már 
a legutóbbi időközi választás alkat 
inával nem vallotta annak program
ját. Nánássy Imre megcsömörlött 
annak a kisgazdapártnak program
jától és harcmodorától, amelyről 
állítani lehet, hogy a kisgazda gon 
dolatot legfőképpen csak címében 
viseli. Nánássy Imre, a Nemzeti Egy
ség Pártiához történt csatlakozását 
bej lentő levelében többek között 
ezeket mondja: „Az a felfogás ala
kult ki bentiem, hogy a régi Gaál 
Gaszton állal hirdetett elveket vál 
(öztatás nélkül a Nemzeti Egység 
Pártjában tudom szolgálni." Ennél 
súlyosabb kritikát alig mondtak még 
pártról s Nánássy Imre megállapí
tásai bizonyára igen mély hatást 
fognak kelteni azokban a körökben, 
amelyek előtt nem nyíllak még kr 
tellesen az egymással szembenálló 
pártok irányainak utjai.

I'b'követkézelt Ugyanis az a külö
nös helyzet, hogy a kifejezetten 

gt.'daírány u párt, amely létezését 
Gaal Gasztonnak köszönh?ti, oly 
messze kanyarodott eredeti elveitől, 
hogy ha az azokra épült programja 
ha papiroson ki is fejezi alapítójá
nak valamelyes elgondolását, lénye
gileg lesiklolt eredeti célkitűzései 
útjáról. S miközben a kebeléhez 
tartozó politikusok vasárnapi kiruc 
canásaik alkalmából hetet-havat ősz- 
szehofdva kígyót békát kiabáltak a 
Nemzeti Egység Pártjára, nem ve
szik észre, hogy az őket hallgató 
publikum tisztán látja már, hogy a 
szónokoknál csupán a hang és tag 
lejtés található fel, de a tények és 
igazi gazdaalkotások komoly agrár
irányú cselekedetek : Nemzeti Egy
ség Pártjának köréből indulnak ki. 
Vagyis Gaal Gaszton programja 
teljes egészében benne van a Nem
zeti Egység Pártjának programjá
ban, aminek felismerésében ható 
roz.ta el magát Nánássy Imre arra, 
hogy eredeti irányát megtartva, csak 
akkor szolgálhatja igazán a Függet
len Kisgazda Part nagynevű alapí
tójának eszméit, ha belép a Nem
zeti Egység Pártjába.

A helyzet egészséges felismerésé 
bő! fakadhatott tehát Nánássy Imré 
nek az a megjegyzése, hogy a Nem 
zeti Munkaterv mindazokat az eive 
két, amelyeket Gaal Gaszton ere 
delileg hirdetett, kormányprogrammá 
lelte, sőt a gazdaadósságok, a hit 
bizományi reform, a telepítés kér
désének rendezése stb. tekintetében 
máris a megvalósítás mezejére vitte.

Hangsúlyozzuk : a Nemzeti Egy
ség Pártjának hatalmi súlya foko 
zása szempontjából nem volt szük
sége arra, hogy más pártállásu po
litikusokat szívjon fel kebelébe s ha 
ilyeti szerencsés tünetekkel találko
zunk is, azok súlyát nem becsüljük 
túl De nem is ebben a mozzanat 
bán van jelentősége egy egy csatla
kozásnak, h-neni súlya van annak 
az indoklásnak, amellyel eíek a 
csatlakozások együttjárnak. A hely 
2et kellő felismerése, s n dolgokkal 
való bátor szembenézés és ezek 
alapján a konzekvenciák helyes le
vonása mindig férfias és becsületes 
cselekedet volt. Korántsem kopó- 
nyeftforgelé®, vntfV »

a», amikor valaki 
előtt megcsillanlalja az élet az igaz 
utjának egyenes vonalát s amikor 

ez megtörtént, ahelyett, hogy a ke 
resztutak találkozási pontjában tét
lenül állva, tanácstalanul és h-iláro 
zatlanul tétovázna, emelt fővel, bá
tor tekintettel, megindul a magyar 
nemzet sorsát vezérlő egyenes utón.

A bajai ügyészség elrendelte 
ö tih@tt műtétért elitéh Jánoshalmái orvos 

országos körözését.
Dr. Mattyasovszky Lajos já- . utasította a Jánoshalmái csend- 

noshalmaí orvost a bajai tör- ' őrséget, hogy Mattyasovszky 
vényszék tiltott műtétek miatt | Lajost tartóztassa le és szál- 
másfélévi börtönbüntetésselsuj- litsa be a fogházba. Azonban 
tóttá. A tábla, majd a Kúria ! most kiderüli, hogy az orvos 
jóváhagyta az'elsőfokú ítéletet, ismeretlen helyen tartózkodik.

Az orvos több ízben is ha- Az ügyészség most elrendelte 
j ladékot kért büntetése letol- Mattyasovszky országos kőrö- 
| tésére. A kérelmet elutasítót- i zését.
i ták. A bajai ügyészség most | —

Magyar határőrök hőstette Kelebián.
Kelebián a szolgálatot telje- \ négyéves kisfiút. Időközben 

sitö magyar határőrök észre- i megérkeztek a szerb határőrök 
vették, hogy a közelben ki- i is, akik segítettek a tűzoltás
gyulladt a Paska tanya. Átlép- i bán. Sikerült is elfojtani a 
ték a határvonalat és a szerb I lángtengert. A magyar határ
megszállás alatt levő területre | őrök a lakosság lelkes ünnep
siettek, ahol azonnal a tűzöl- l lése közben tértek vissza ór
iáshoz kezdtek. É'etük koc- helyükre, a magyar határra, 
káztatásával megmentettek egy | —

Kitüiwen sikerült a bajai front
harcosok farsangzáró mulatsága.

Szombaton eMe volt a bqai Front 
harcos Szövetség farsangi nagy es
télyt*.  A Központit ez alkalommal 
ázinte zsúfolásig meglöltötle a kö
zönség. A hatásosan átalakított fes 
tői színpadon élőképes jelenetekben 
felelevenedett 1914 — 1918.

Legelőször Kiss György lépett a 
színpadra és szavalatával nagy si
kert aratott.

Az első rész tábortűz melleit a 
magyar frontharcos katonák jelene
tével kezdődött. A nagy idők tör
ténetének krónikása Csihás Károly 
volt. Felolvasása közben változott a 
színpad képe.

Hődsághy Vilma bájos jelenete 
következett. Herr György zongora 
kbérete mellett magyar, olasz és 
német dalokat adott elő. Széreplá- 
séétf sok tapsol kapott.

Az estély egyik legkiemelkedőbb 
száma Gellért Viktória szereplése

' Ezt a férfias és bátor cselekedetet 
I tapasztaltuk a napokban, amelyre 
[ ez a válaszunk : kövessék mások is 
> s akkor próbájon szembeszállni ez 

országon belül, vagy kívül valaki 
az egy táborba szállt magyarral

I volt. Liszt XIV. rapszódiáját játszot
ta el művészi átéléssel. Tökéletes 
technikájú, gazdag skálájú iskolázott 
játékának megérdemelten nagy mű
vészi sikere volt. A közönség sokat 
és lelkesen tapsolta.

A tábortűzi pihenő alatt Kiesel 
György hangulatos tároga ója ele
venítette meg a magyar nóták szép
ségét.

Megkapóan szép és hatásos jele
nete volt az estély műsorának a 
Bajai Daloskor katona jelmezes tag
jainak énekszáma. Herr György 
karnagy dirigálásával felhangzottak 
a busöngó szép magyar háborús 
nólák : Hideg Szél fuj édesanyám, 
Eidő, erdő, de szép kerek erdő, 
Ha kimegyek, Szinaranyból van a 
béke trombitája.

Azt az emlékező megillelödött 
csendet, ami a dalárda szereplése 
nyomán kell, szinte megrázta Szent-
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Felmentették a mélykúti arzéngjFilkonággal 
vádolt asszonyukat.

Hétfőn tárgyalta a bajai törvény
szék a mélykúti arzéngyilkosságot. 
Még 1930 bán hirtelen meghalt Mély- 
kulon Gyetvai Lajos 30 éves keres 
kedő.

Múlt év őszén névtelen feljelentés 
érkezett a bajai ügyészségre, amely 
szerint Gyetvait arzénnel megmér
geztek azért, hogy felesége és an
nak édesanyja Gyelvai 500 dolláros 
életbiztosi'ását felvehessék

A Szendi házaspár 
humoros zeneestje.

Szombaton este nagy izgalommal 
ott ülünk a Nemzeti Szálló hang
verseny termiben és várjuk a „Liszt 
Ferenc Kör‘‘által beígért humoros 
est exorikurnáit.

Minden percben kell megérkeznie 
Rasz O'szendi Luigi és Raszina 
O'szendi Ilia abesszíniái udvari ze
neművészeknek.

Képzeletben ott látjuk a Császár 
Ö Felsége lepléhez hasonló tógában, 
parafa sisakos fejvédőben, markáns 
napbarnítottá arcával, kiálló alsó 
fogsorával a kiválasztott Mestert a 
tamburinnal, amint hozzásimul • szú
nyogháló*,  ezüst pikkelyes ruháju, 
félkilós súlyú arany fülkarikáju ará 
javai a várakozásteljes közönség 
előtt hajbókol.

És mi történt ? Hát kérem elő 
szőr is vártunk . . . vártunk. Vár
tunk fél 9 órától majdnem 10-ig, 
mikor mvgszólatt a gong, mert hát 
farsang előtti szombat lévén, a vá
rosban szerte készülődtek és felso
rakoztak a különféle és más felé 
rendezett attrakciókra és zártkörű 
egyéb szendvicsező és bridzselő zsu- 
rokra. így csak lassan tömörültek 
egymásmellé, illetve lelt meg a te
rem.

Egyszer aztán fel, vagy inkább 
széjjel ment a piros függöny és olt 
állt kifogástalan frakkjában, fénylő 
plaszlronjában uz abesszin kiküldött, 
egyébként igazi etiróper, Szendi 
Lajos, az ismert zenehumorista ked

Gyetvai holttestében nagymennyi 
ségü arzént találtak. Felesége, szü
letett Péter Erzsébet, aki időközben 
férjhezment és édesanyja özvegy 
Péter Vincéné, kihallgatásuk során 
tagadták bűnösségüket.

Délután hirdetett ítéletet a biró- 
| ság. Mindkét vádlottat felmentették 
i bizonyítékok hiányában. Az ítélet 

ellen az ügyész fellebbezést jelentett 
I be.

vés életpárjával Szendi Ilona hang
verseny énekesnővel.

És megkezdődött a koncert. Oda- 
áilt a zongorához a zenehumor in 
terpretálója és konferált, mesélt hu
morosul, tréfásan. S/iporkázoit ked 
vesen, anekdótázva, mulattatóan. 
Eleinte hideg volt a hangulat, valami 
közömbösség, nehézkesség a leve
gőben. Olyan volt a terem, mint a 
tulkopasz, lombtalan fa ágai, egy
szer elkezdtek mozogni a száraz 
faágak, megteltek rüggyel, levelek
kel, rózsásak lettek. A kedves kö
zönség mosolygott, tapsolt haho- 
tázott. Egybeforrott a család, min 
denki otthon volt és jól érezte ma 
gat.

A nagy művész nemcsak mesélt 
és tréfálkozott, hanem hozzá zenélt 

I is. Bajos ezt igy elmondani. Ezt 
igv elmondani, ezt látni és hallani 
kell, hogy hatásos legyen. Igaza volt 
a hivatalos kommünikének, mikor 
váltig hangoztatta, hogy „nevelni 
nem szabad, hacsak nem muszáj." 
Ki tudná arcizom rángatás nélkül 
nézni és hallgatni, mikor a verkli 
ripegő ropogó hangját utánozza zon
gorán az előadó, a cellista játékát, 
vagy egy egész orkeszter összes 
szólamait az énekkar lágy angyali 
szopránjaitól, a mély bariton mo/ áó 

I bugásáig, melyből a karmester foly 
Ionos hűséges h ajlongásai a közön 
ség felé sem hiányzott, miközt fe
léje lágyan ömleng, a kar felé fór

dúlva szitkozódik és megadjusztálja 
az énekeseket.

Élénk tetszést és hahotát keltett, 
mi or a művész a falusi rezesb-m, 
dát, az erzsébetién katona zenét utá
nozta s rendkívül tetszeti a férfi- 
kwartett, a rádió teljes napi műso
rának bemutatása s mint legsike
rültebb szám egy operának nyári 
előadása a városligetben, hol a szá
guldó vonalok füttyei, az ólaikért 
különböző lakói beleszólnak a eres 
cendókba és a közönséget kiszol
gáló pincérsereg „szószok** „hideg 
fricandós" kiszólásai az együttest 
kísérik.

Voit még több móka, de a ked
ves hallgatóság már nem tudott ne
velni, szinte kimerült a sok jótól

Adófizetők figyelmébe.
Felhívjuk az érdekelt adózók fi 

gyeimét a bajai m kir. pénzügy
igazgatóság állal kiadott és az 1936. 
évre szóló általános kereseti , vala
mint a jövedelem és vagyonadó be 
vallására vonatkozó s a városi hir- 

j dető oszlopon látható felhívásra, 
mely szerint a bevallásokat legké- 

■ söbb f. évi február hó végéig kell 
' beadni a városi adóhivatalnál. A 
i felhívásban közölt büntető rendelke

zések szerint aki bevallását az elő
irt határidőben nem adja be, kereseti

Kitünően sikerültek a bajai estélyek, 
ahol a farsangot búcsúztatták.

Vidám hangulatban búcsúztatta 
i Bnja a farsangot. A báli szezon 
’ utolsó napjait ígéretes programok 

tarkították és a közönség lelkesen 
is asszisztált Karnevál herceg őfen
ségének. A farsang legutolsó mulat*  

, ságai ennélfogva nemcsak kitünően 
sikerültek, hanem igen népesek is 
voltak.

A felsővárosi Olvasókörben szom
baton este tartottak remekül sike- 

i rült háziestélyt. A rendezőgárda di
cséretesen dolgozott a sikeren, a 

■ szépen feldíszített táncterem is fo
kozta a jóhangulatot. Az estélyen 
megjelent a felsővárosi úri közön
ség. Néhány ötletes szép jelmez is 

j magára vonta az érdeklődést.
A Bajai Daloskor tegnap este a 

Tóth Kálmán Polgári Kaszinóban 
búcsúzott a farsangtól. A résztve
vők egyhangú megállapítása szerint 
a dalárda piknikje a legsikerültebb 
bajai farsangeslék közé számit. Része 
van ebben a dalárda hölgy tagjainak 
is, akik gazdag büffét állítottak ven

úgy, hogy egészen felfrissilően ha
tolt, mikor körbe-körbe a mester 
kedves babaarca, müvés táisa Szendi 
Ilona üde melódiái f lesengtek, A 
Bohémélet egyik áriájával. Lehár 
operájának egy dalával, Strausz ue- 
vető kupléjával és néhány szép ma
gyar szerzeménnyel közvetlen ko 
loratura énekesnőnek mutalta ma 
gál. A művésznő kedves jelenség, 
dallamos bájos a kanja, mellyel igen 
ügyesen tud bánni.

őszintén megváltjuk, hogy a Liszt 
Ferenc Kör ezzel az előadással a 
farsangi hangulat intencióihoz alkal
mazkodva kedves és felejthetetlen
emléket szerzett a kör tagjainak és 
vendégeinek. — rj. —

| adónál a kivetés során megállapi- 
' tóit adóalap egy százalékát, jövede- 
' lem és vagyonadónál az adó 10 
■ százalékát, ha pedig a bevallás be

adására hozzá intézett felhívásnak 
a kitűzött határidőn belül sem (esz 

; elegei, kereseti adónál az adóalap 3 
, százalékát jövedelem és vagyona- 
\ dónál az adó 5 százalékát köteles 

birság fejében megfizetni.
Bevallási iv nyomtatványok a vá

rosi adóhivatalnál szerezhetők be.

dégeiknek és elragadó bájos házi
asszonyok voltak. A jelmezek közül 
nagy sikere volt : Léh Irénke ördög, 
Karsay Margó cserkész, Köbling 
Teri postás, Vadász Baba postás, 
Vadányi Klári magyar lány, Hantos 
Rózsi magyar nagyasszony, Hantos 
Málcsi sokac lány, Szécsi Magda 
ficsur, Láng Baba és Klaszán Rózsi 
franciababa jelmezének.

A Szentistváni Olvasókör ugyan
csak tegnap este vidám hangulatban 
búcsúzott a farsangtól. Az Olvasó
kör a S’akadó eső ellenére is meg
népesedett és a kitűnő muzsika 
hangjainál a fiatalság lelkesen tán
colt. Megjelent a jelmezesten a 
szentistváni intelligencia is.

— Agyvértódulás, szivszorongás, 
nehéz légzés, féleleméi zet, ideges
ség, fejfájás, lehangoltság, álmatlan
ság, gyengeségi állapotok, munka
képtelenség a rendkívül enyhén ható 
természetes „Ferenc József**  ke- 
serüviz. használata állal igen sokszor 
gyorsan megszüntethelők.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Vándorgyüiés 
és gazdanap volt 

Madarason.
A jánoshnlmai téli gazdisági iskola 

ifjúsági önképző gazdaköre vasárnap 
délután nagysikerű vándorgyűlést 
rendezett M-darason A gazdasági 
iskola szereplesével egyídőben giz- 
danap is volt Madarason es a kör 
nyékező I özségekből számtalan ko
csin vonult fel a vándorgx ülés kö
zönségé. illetve a ga/da tarsad Jóm, 
Az egész napos program külsősé 
geiben is jól sikerüli s a Bocskai 
sapkás gazdaifjak fes'ői felvonulása 
kellemes feltűnést kelteit. A jános- 
halmai gazdaifjakat Zsalud Gusztáv 
igazgató vezette és megköszönte 
Madaras községnek azt a kiváló 
vendégszeretetet. mellyel a vándor*  
gyűlés résztvevői! fogadta. A ván 
dorgyülés a Hangya féle nagyven- 
deglőben volt s fő értékét az. adta, 
hogy m«guk ;> résztvevő gazdák, 
illetve gi/daifjak vollak az előadók is.

25-én, 26-án,
27-en,

Tkack.rzrr
világhírű regénye

■I Hiúság
vasara

MIRIAM HOPKiNS

Kitűnő zenés 
filmek és hiradó 

kiegészítés

I hírek.
légíSrö Mátyásról

j "Zí larlpz a néphit, hogy „ha nem 
| '■>/«/, akkor csinál jeget." Mátyás a 

leli zimankói a jegel szereli, de az 
idei Miitynsnap szakadó esőre vir
radt és közelebb van a tavaszhoz, 

j '"int a télhez. A gazdaember szá- 
molgalja már az esős napokat és 
reménykedéssel nézi, mini húzza ki 
a fűszálat a földből a tavaszra vált 

I levegő.

— A Legényegylet előadása.
A Központiban ma délután 3 óra 

, kor másodszor kerí’.i színre a Le 
i gényegvM előadásában a „Nólás 

kapitány." A vasárnapi bemutató 
sikere Lovas Andor karnagy és Ma 
jorcsics József rendező érdeme A 
szereplők közül ezúttal is a legna

, gyobb tetszés! Rábl Béla az első 
bajai táncoskomikus érte <1, aki

• Miska huszár szerepében kabinet-

coaso
:«G=5í ««~2í:

Március 1.

zsm & huru
agyetlen Idei fliniDk

A két 
trombitát 

Falreuge'ö bohózat 10 felv.

Ezenkívül :

Csákra 
csók

Hiradó! Híradó! 

alakítást adott és minden jeleneiét 
ismételni kelleti,

— A mohácsi gyöngyös bokréta. 
Paulini Béla a Magyar Gyöngyös- 
bokréta megteremtője Mohácsra ér
kezeit, ahol megtekintette a híres 
farsangi busójárást és a mohácsi 
magyar és sokac gyöngyösboki étát, 
A mohácsi bokrélásoknak nagyobb 
szerepe lesz az idei szentistvánnapi 
ünnepségeken.

— A bélben keletkező mérgek 
által okozott rosszuilétnel egy két 

■ pehár természetes „Ferenc József**  
keserüviz, gyors és alapos bélkiíirilö 
hálásánál fogv.d, a legjobb szolgá
latot teszi.

— Tovább csúszik a Véirhe^y. 
A Várhegyen történt hegycsuszam- 
lásról, amelyek az utóbbi időben 
megszűnt, hétfőre kiderült, hogy az 
eddiginél is nagyobb mértékben 
folytatódik. Egyes részek 20—30 
centimétert csúsztak előre a Vér
mező felé. A közmunkatanács meg
állapítása szerint a Várhegy állandó 
mozgásban van és naponta két mil
limétert süllyed. V dószinűnek lát
szik, hogy az ujab.i nagyméretű 
hegycsuszamlás összefüggésben van 
a napok óta I irtó esőzésekkel, ame
lyek feláztatták a felső földréteget.

— Az újvidéki szlávok horvát 
katolikus egyesülete. Újvidéken 
meg akarták alakítani — az egy
házközségi választások ulórezgése- 
ként — az „újvidéki jugoszláv és 
egyéb szláv katolikusok egyesületéi". 
Az egybegyűltek azonban 35 szóval 
23 ellenében elvetettek a jugoszláv 
katolikus egyesülés gondolatát és 
helyette a Napredak nevű horváf 
katolikus egyesülés újvidéki fiókjá
nak megalakítása mellett döntöttek. 
A „jugoszláv katolikus" mozgalom 
vezetői erre tüntetőleg elhagyták a 
gyűlés színhelyét. Hiába, a bácskai 
bunyevácoknak nem kell a jugo
szláv egyesület még vallási alapon 
sem.

Három napon át szentség 
imádás volt a bajai templomokban. 
A közönség egész napon át buzgón 

i látogatta a templomokat és igen 
sokan járultak a szentségekhez

. . . facsemetéket is 
cyénözakI

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

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

A la kásvizsgála! díjtalan.

Gyógyszertárakban kapható

— Hem sikerült a bajái Masz
kajárás. iddig sem jelentett igen 
sokat a bajai utcai karnevál, de az 
idei faisarg még annyi; sem nyuj 
tott ezen a tíreii, mint elődei. A 
zuhog-) eső, minden ucai fel von u- 
lástól, vigságtól elve te a kedvet a

I külvárosok jelínediőseinek. A kö- 
. zőnség sem n igvon hanta az elma

radt karnevált, m-it legalább nem 
kísérlett a rendőrség tiltotta lekvá
ros aic és a szénégető kemence 
jelmezesek hada.

—- Mög mindig erős Haján a 
kanyarójárvány. A bajai iskolás 
gyermekek közölt fellépő nagyméretű 

1 kanyarójárvány még mindig sok 
újabb megbetegedést okoz A jár 

j vány sorra látogatta az elemi isko
lákat, az cwndák l.ö.iií a tömeges 
megbi leged, f.z k miatt, több helyen 
szünetel az altatás

I .api 11•-» i JoriOfi !

óz. KMÉZY LEHfeL.

Osieiátheiwés I
Értesítem a mélyen tisztelt 
ve.vöközönségct, hogy üz
letemet mátcius hó 1 töl a 
városi székházba, a volt 
Bluinberger- fele helyiségbe 

h e h e 2 e m át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Wekimer Lőrinc
rőföskereskedó.

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

kedvező részlet fizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszanknddst pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pnntosan jaró férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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F Tíz évi házbér összege
1 egv családi ház értéke I

Mindenkinek fehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltetrdek. tervek, költségvetések díjtalanul!!

Kertvárosi építési vaüalat
Schwarcz. Dezső, építési vállalkozó

SASA, Budapv síi n’, Eternit udvar Telefon 2^0,
=3S> «E=S «E==T VKE2X " - «C^SC X~3V '.«*=>  í==2& «~=: B

a 
Q

Ejjeh 
szolgálatot hírt 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 24-WI mire. 2-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszer tár a

óftsgqw

éves szurkosnyér 
fűz hasáb
akác „ 
szil „ 
kőris „ 
és gömb 
vegyes apritott | 
kemény tihifa

•ü

Saját termelésű tűzifa:
akác basábfát 
kőris 
tölgy

3 szil „
' szurkos nyár hasábfát 

fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 3'58
apritott tölgy és szilfa 3'20

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

Wíeseí Sándor és Fia 
fatermelők és tűzifanagykereskedők

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

2 éves
; vágású

Házhoz szállítva száraz

Telefon : | 
városi iroda 42. !

legalkalmasabb ajándékot

Szabó fséia
puska mű vésnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Mát® Laj&s 
férfi ssabónal

(Suoovicaoart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNKÜTés TÁRSA BAJA.
> Telefon 160.

KERTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA 

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbríkettet, 

któsxhríkettet tatai tzalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

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

Éjjel h rendelhető!

Csukott bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető laky héraUtÖSnái. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

8 í
‘Rádié-ér villanyszereiéig

legolcsóbban, legpontosabban csak
í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél í 

eszközölhet. S

A íorso mozi mellett
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron, 

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

ü

Bakanek «< Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nvnmatntf Bakanek ép Goldb^rtfer kfinTvnvomdÁíában Ram.


