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ELŐFIZETÉSI ARAK:

való szociális gondoskodás. Ezzel a ; ladás utján, amely nem szakit a tör.
birtokpolitikával lehetővé válik, hogy lénelmi tradíciókkal, de orvosolja és
a nagy és középbirtokok körül meg
pótolja a múltak mulasztásait. Emelútját állja a föld egészséges felap i felelő számú egészséges kisbirtok I lett a kisbirtokosok földszerzését
rózódásának és kisbirtokok kiala | keletkezhessek és ezzel a birtok I pénzügyileg akként alapozza meg,
kulásának, a törvényjavaslat gondos megoszlás arányosabbá váljék. Eléri I hogy a szerzett föld valóban áldás
kodik arról, hogy a nagybirtokok pedig ezt a fontos célt a kormány , lesz a kisbirtokos családok tízezreire
birtokpolitikája minden hirtelen fel | nézve.
területének egy része törvényes át
engedési kötelezettség utján igény fordulás nélkül, lassú, fokozatos ha
be legyen vehető a íöldbirtokpoliti
kai célokra.
Az átengedésre kötelezett nagy
birtokos azonban teljes kártalanítást
kap, amennyiben átengedett földié
nek teljes becsértékét fizeti meg a
A földközi tengeri egyezmény kérdésében Olaszország
telepítési alap és pedig a becsérték
még nem nyilatkozik
összegének kétharmadát készpénz
Az angol alsóház tegnap sen fedi az angol államférfiak
*
ben. egyharmadát pedig 25 év alatt
három és fél százalék kamatot ma tárgyalta a katonai póthitele nak az utóbbi időben tanúsí
gában foglaló évi részletekben kapja ket és a haditengerészetre tott magatartását.
A. londoni olasz nagykövet
meg. Minthogy azonban a birtok 4.840.000 fontsterlinget, a szá
szerző kisbirtokosok nagy része az razföldi hadsereg és a légi erő i kedden jegyzéket adott át az
ingatlan becsériékenek kétharmadai további felfegyverzésére pedig . angol külügyminisztériumban,
készpénzben egyszerre lefizetni alig 1.350.000, illetve 1,611.000 i mely szerint az olasz kormány
ha lesz képes, a törvény úgy ren fontot szavazott meg. Edén | fenntartja saját álláspontját an
külügyminiszteri beszéde Ang nak a haditengerészeti fellé
delkezik, hogy a vételárnak 30 szá
*.
zaléká
kell csak lefizetnie előre, liában általában helyesléssel pésnek és megegyezésnek az
Németországban ügyében, amelyet az angol
azok pedig, akik a földet nem tu találkozott,
lajdonul, hanem haszonbérbe kapják, erős kételkedéssel, genfi nép kormány kezdeményezett a
szövetségi körökben pedig csa Földközi tengeren, fenntartja
a haszonbél let egy évi bérének meg
felelő óvadékot kötelesek letétbe lódással fogadták Edén kijelen : továbbá azt a jogát, hogy a
téseit. Róma egyáltalában nem i kérdést az általa legcélszerűbb
helyezni. Ez alól kivételt a nagy
birtok egy részének felhasználása lepődött meg Edén beszédén, nek tartott időpontban felve
következtében állásukat vesztett mert az olasz körök vélemé hesse.
gazdasági cselédek és hadirokkanlak nye szerint ez a beszéd teljeképeznek, továbbá a gazdasági is
kolát végzettek, a vitézek, a hadi
rokkantak és frontharcosok, valamint
a háromnál több gyermekes csalá
Elterjedt hirek szerint Al- amig a kortez összeül, tehát
dok, akiknek a törvényjavaslat kü
cala Zamora köztársasági el március 16-áig. A kormány
lönböző kedvezményeket és köny
nök lemondani készül és csak elnök tervét hivatalosan még
nyitéseket állapit meg a föld meg
barátainak unszolására halasz nem erősitették meg.
szerzésére. Gondoskodik ezenkívül
totta el lemondását addig,
a javaslat arról, hogy a birtokszerző
elhalálozása esetén a kisbirtok egy
kézben maradhasson, hogy továbbá
B8ags? vihar a szerb képviselőházban
a részletek tízévi pontos lefizetése
a revoiveres detektív miatt.
után már a birlokszerző gazda teselő felolvasta a parlamenti klubok
lekkönyi tulajdonos lehessen. Mó
A Nzkupstina tegnapi üléséti Milo
dot ad a törvényjavaslat arra is, vanovics Dragisa képviselő bejelen nyilatkozatát, amelyben az. ellenzék
hogy olyan birtokszerzők, akik más tett , hogy a gyorsírók asztalánál bejelenti, hogy kivonul a szkupstiközség halárában szerezték meg detektív ül. A képviselők lefogták nából. Az ellenzéki képviselők kivo
kisbirtokaikat, a telepítési alapból az álgyorsiró detektívet és zsebeiből nulása után Csirics, a szkupstina
elnöke kijelentette, hogy a képvise
építési kölcsönhöz juthassanak ha a két pisztolyt húzlak ki.
gazdálkodásukhoz, szükséges lakó
A nagy vihar miatt csak 20 per lők testi épsége érdekében rendelt
házakat, gazdasági épületeket, ön ces szünet után tudták folytatni az detekliveket az ülésterembe.
ülést. Ekkor Preka ellenzéki képvi- |
erejükből felépíteni nem képesek.
Mint ezekből a rendelkezésekből
Iáiható a kormány birtokpolitikája
Hass Kasszának már nem parancsol a Ntgus.
az állam nagy anyagi áldozataival
Abesszin hírek szerint Kcssía her- , fel. lósségére vezeti. Kassza herc.g
siet a kisemberek segítségére. Az
állítólag csatlakozni igyekszik Szé- :
egész törvényalkotáson vörös vonal ceü nem fogadia el az abesszin fó
ként húzódik végig a föld népéről hadiszállás parancsait és seregét s jál | jum herceg seregéhez.

Földet a magyar családnak.
A programsz.erüleg megállapított '
időrendben elkészült a telepítési tör- I
vényjavaslat, amelyet a gazdasági
szakkörök véleményének meghallga
tása és feldolgozása után Darányi
földmivelésügyi miniszter múlt hé
ten a képviselőházba beterjesztett.
Ez a birtokpolitikái javaslat nem
egy a sok közönséges törvény ja vas
lat közül, hanem megindítója egy
uj, népies szociális agrárpolitikának,
amelyre Gömbös kormánya már a
nemzeti munkatervben kötelezettsé
get vállalt és amelynek beteljesülé
sét gyors egymásutánban munkálja.
A nagy birtokpolitikai elgondolás
nak három pillére van. Az első
volt a gazdalartozások rendezése,
amely 55.ooo kisgazdát védett meg
az anyagi pusztulástól. A második
volt a hitbizományok reformja, an.e
lyet a képviselőház már letárgyalt
s amely 23o.ooo hold mezőgazda
ságilag megművelt földterületet sza
badit fel több mint másfél évszáza
dos megkötöttségéből és harmadik
a most benyújtott telepítési törvény
javaslat, amely megfontolt, céltuda
tos, állandó és fokozatos birtokpo
lilikai tevékenységgel körülbelül
4oo.ooo hold földet juttat 25 esz
tendö alatt törekvő, életképes kis
birtokosoknak és az ekként kiala
kult uj kisbirtokokon 35.ooo ma
gyar család találja meg az ember
séges megélhetését. Maga a törvény
javaslat első szakaszában nyíltan
hirdeti, hogy célja egy-egy család
eredményes gazdálkodásának alap
jául alkalmas önálló gazdaságok
létesítése és meglévő kisebb gazda
ságok kiegészítése, valamint a falusi
lakosság családi otthon létesítésére
alkalmas házhelyek szerzése. A tör
vény tehát a kisemberek törvénye.
Az ehhez szükséges földeket a
kormány a magántulajdon teljes res
pektálásával szerzi meg. Elsősorban
a hitelintézetek árverésen megvett
földjeit, azután vagyonváilság citnén
az állam tulajdonába jutott, továbbá
a köztartozások fejében földben le
adott ingatlanokat, az állam által
elővásárlás utján szerzett ingatlano
kát, valamint az ezer holdnál na
gyobb védett birtokok teberrendezése során átengedett ingatlanokat
használja fel kisbirtokok alapítására.
De mert a tapasztalat azt mulatja,
hogy számos vidéken a latifundium

Óriási összegeket fordít Anglia
a fegyverkezésekre.

Lemond Zamora elnök?
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REINHARDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA.
Dr. Pálos Károly különben ala
pos ismerője a szegényügyi kérdé
seknek és ilyen irányban hosszabb
tanulmányt is irt, mely könyvalak
át árusítható.
HAMVAZÓSZERDA.
ban jelent meg.
Azon üzletekben, melyek kizáró
Ma ünnepli a keresztény világ
Itt említjük, hogy a magyar vá
lag kenyér, péksütemény, szárított
1 Hamvazószerdát, a nagyböjt első
teszt.incmü. k, tej, tojás, liszt, só, ' rosok, ahol mar az egri normát be napját. A „Memento móri" a bajai
vezettek,
vagy
annak
életrehivásáélesztő és gyümölcs, valamint azok 1
■ templomokat is megnépesitelte és
bin a tejcsarnokokbaii, melyek ki val foglalkoznak, lassankint mind mintegy 10 000 főre tehető azoknak
áltérnek
a
gyakorlatban
is
kitünően
zárólag lei, lejjel kevert kakaó, pék- ,
a száma, akiknek homlokára ráhuláruk, méz, gyümölcs árusítására van bevá t hajai egységes szegénygondo lolt a biinbánat hamuja.
nak berendezve, a kenyeret es pék zásra.
— A főügyész képviselj Baját
süteményt 12 óráig házhoz szállít”
a budapesti közigazgatási to
halja.
vábbképző tanfolyamon. A köz
Székesfehérváron
50 háiat elöntött igazgatási továbbképző tanfolyam a
magyar városok számára március
az áraz.
1 én nyílik meg Budapesten. Baját
a tanfolyamon dr. Bernharl Sándor
Keddre
virradó
éjszaka
Szé

s Mai határban.
kesfehérvár külvárosát, az ugy- liszlífőügyész. képviseli. A tanfolyam
kottnál nagyobb erővel rán- ' nevezett szárazrétet elöntötte négy hetes lesz.

HÍREK.

Az iaa?ügyi miniszter módosította az ipari
munka szimetelteteséröl szóló renctetetét
A rn. kir. ipirügyi miniszter a
következőkép módosította az ipari
munka vasárnapi szünetelésének ki
terjesztéséről szóló rendeletét.
A kenyér, péksütemény, gyü
mölcs, tej és tejtermék reggel 7
órától 10 óráig, azoknak a városok
nak és községeknek területén, ahol
az árusítás az évnek bizonyos sza
kában reggel 7 óra elölt megkezd
hető, az üzletek nyitására megálla
pított időponttól kezdődőleg 3 órán

Lemetszette a rázuhanó ablaküveg egy
fiatal legény orrát

Majdnem halálos végű bal
eset színhelye volt tegnap dél tolta meg a kilincset, az üveg- I az árvíz.
- Betörők a kstymári község
ben a vaskuti határban fekvő tábla kiesett és mielőtt a le- I
A Vértesből és Bakonyból házán. Eddi ismeretlen tettesek
vagy lezúduló víztömegeket a Sárvíz betörtek a kalymári községházára,
Dujmov-tanya. Dujmov Máté gény félreugorhatott,
jómódú gazda 18 éves legény elkaphatta volna az orrát való- t csatorna és a Galya-patak nem ahol felfes^ilcílék a fiókokat és
fia Dujmov János lakásuk egyik Sággal lemetszette. A gyorsan tudta levezetni, igy támadt az készpénzt loplak el. Azt hiszik,
•alkalmazott orvosi műtéttel árvízveszedelem.
szobájából a másikba indult.
hogy a betörök kelten voltak és a
Az üvegezett ajtón az ablak sikerült nagyobb bajnak elejét
A szárazréten 50 ház került helyszíni körülményeket jól ismer
igen rozoga állapolban volt és I venni.
a viz alá. Elöntötte a víz ezen ték, mert csak azt az Íróasztalt töramikor a fiatalember a szókívül a Székesfehérvár—Ko ■ lék.fel, amelyikben pénz! őriztek,
márom közötti vasútvonalat A nyomozás megindult.
— Tanítóból misszionárius szer
Moha közelében.

Háromszor is telt háza veh kiscsávolyban
az „Aranyltekasnak."
Há:om napon át nagy sikerrel
játszották a kiscsávolyi Olvasókör
ben az „ Aranykakast." A mulatsá
gos tárgyú, kellemes operett kitü
nően illeszkedett a farsang hangu
latába és a kiscsávolyi közönség
valósággal ostromolta a jegypénztárt
mert mindenki látni és élvezni akarta
a pompás előadást. Kender János,
a kiscsávolyi templom kántora ügye
sen rendezte meg a darabot és
Daxlmayer Nepumuk a lámpabélgy áros szerepét is igen sikeresen

alakította. A szereplők, kivált a fő
szerepek alakítói nagyszerűen meg
állták a helyüket. A női főszerepek
alakitói közül nagy sikere volt a
szépen éneklő Sétáló Katónak és
Rasztik Piroskának. Masznyik Gyula,
Tüske János és Teliinger József já
téka szintén sok derűt és tapsot
váltott ki a közönségből. Az együt
tes minden tagja méltó a dicséretre.
Az előadás végén Máhig Ervin ple
bános mondott szép beszédet.

Szombathely a bajai mintára
szervezi át az inségíigyét.
Szombaton Bajára érkezik dr.
Pálos Károly, Szombilhelv város
aljegyzője, a szombathelyi inségügyi
referens.
Dr. Pálos bajai útja szorosan öszsz.efügg a város szociálpolitikájának
tanulmányozásával.
Szombathely,
ahol már az egri norma szerinti
szegény gondozás többes? I endös múlt
ra tekint vissza, elakarja hagyni a
régi utakat és a bajai mintára fogja
a szegényügyét átszervezni. Baja

város elismerten első helyen álló
szociálpolitikájának tanulmányozása
céljából dr. Pálos Kát oly három
napot tölt Baján és ezalatt érintke
zésbe lép dr. Borbiró Ferenc pol
gármesteren kívül Vámos József
közgvámmal, Horváth Béla műszaki
tanácsossal és dr. Horváth István
aljegyzővel tárgyal, illetve részlete
sen tájékoztatja magát a bajai Ínség
és szegényügyi probléma kiviteli
módozatai felöl.

Kényes báliruhák

zetes. Molnár János .sióagárdi elemi

Husvétig müködfsek
a bajai népkonyhák.

iskolai tanító lemondott állásáról,
szerzetesrendbe lépett és már el is
utazott Brazíliába, ahol az ottani
magyar lakosság körében akar miszszionárius munkát kifejteni. A de
rék, közszeretetben álló tanítót
könnyezve búcsúztatta a község
népe n?-gy útja elölt.

December 1 én nyíllak m
*>g a té
len a bajai népkonyhák. A Mansz.
vezette és a Szeretetházban a fe
rences szegénygondozó nővérek ve
zetés alatt működő két népkonyha
— A bajai honvédség tisztika
kezdetben csak az igen ráutalt sze
rának karitásza. A bajai honvéd
gén ygyermekeket vette fel az ebé- ség tisztikara és altisztjei az Ínségd-llelési akciójába. Karácsonyra, ! enyhítés céljaihoz 500 pengős ado
mikor az ebédeltetési akciót általá mánnyal járultak hozzá A város
nosították, már 450 főnyi gyermek közgyűlésén a uemeslelkü adomáérkezett a két népkonyhán. A lét i nyozóknak példái mutató áldozat
szám azóta is változatlan. Úgy ér készségükért a város közönségének
tesülünk, a népkonyhák az. idén is őszinte elismerését és háláját tolmá! csolták.
husvélig fognak működni.
— A bajai Posztógyár mint vil-

lamosáramfogyasztó.
A Városi
Gáz- és Villamosüzemek az elmúlt
ravelettek. Egyetlen egynek sem esztendőben igen erősen fejlődtek.
sík érült visszajutni, valamennyi el Az áramfogyasztás Bács Bodrog vm.
pusztult
részére való áramszolgáltatás meg
kezdése és a Posztógyár üzemének
j kifejlődése miatt jóval emelkedett.
— HllSZ delfint a hullámok part-

. . . facsemetéket is
cyánozok!
Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök. cyánnzó vállalata,
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Keresek belváros közelében
kiadó kétszobás hallos, vagy
háromszobás modern utcai

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

lakást, esetleg
kisebb házat.

A I a ká s vizsgál a i díjtalan.

Cím a hiadóhivatalban.

tisztitója és festője
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HAJA-BACSKA

Mindéit múlandó.
Az Ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______

SZIKLAI MÁRTOft

órás és ékszerésznél.
Erzsébet kiráíyné-ucca 11.

Mindenféle arany es ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölöslegei hosszankodást pontatlanul járó órájával.
Ara vásárlás es javítás csak szakembernél.
Pontosan jiré férti és női karórák 1 évi jótállással mér S pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és briiliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
— Meghalt Binder János ácsmester. Gyásza van a bajai iparos

társadalomnak. Binder János az
ismertnevü ácsmester, a város tör
vényhatósági bi/othágáii<ik tagja,
életének 56-ik évében tegnap Baján
meghall. Binder János halála város
szerte nagy részvéttel találkozik.
— Hat ember egv ellen. Marócsa község vendéglőjében Tóth Pál
gazdálkodó összeveszett Pali Imre
gazdálkodóval és öt társával. A szó
csatának verekedés lelt a vége,
melynek hevében a hal ember bot
tál agyonverik Tóth Pált.
— Teadélután a Kiscsávolyi Ol
táregyletben. A Kiscsávolyi Oltár

egylet az Olvasókör helyiségében
hétfőn délután rendezte meg téli
teadélutánját. Szabó Sámuelné, az
Oltáregylet caritativ ténykedéséről
jól ismert, általánosan tisztelt elnöke
üdvözölte a teadéluján nagyszámú
közönségét. A vendégek közölt
megjelent Máhig Ervin plébános, a
különböző társadalmi egyesületek
elnöke is.

URÁNIA

c==í

25-én. 26-án,
27-en,

Thackeray
világhírű regénye

Hiúság
vására
Gyönyörű dráma 16 felv.
Föszeiepben:

MIRIAM HOPKINS

Kitűnő zenés
?
filmek és hiradó
kiegészítés

Izületi csúznál és ischiásnál, SZÖLÖ-. GYÜMÖLCS- ÉS KESTGAZDRSÁG.
neuralgikus és ariluiiikus fájdalmak
nál egy pohár természetes
„Ferenc József" keserüviz, reggel
Téli
éhgyomorra bevéve, gyorsan elő
gyümöicsfaá&oíás.
mozdítja a gyomor és a belek mű
ködését s igen könnyű, lágy szék
A hideg napok melegre fordulláletétől, jó emésztést és kellemes | val elérkezett az ideje, hogy a terközérzetet biztosit. Orvosi véletné : rnőgyümölcsfák téli íaápolási mun
nyék egyöntetűen dicsérik a káit elvégezzük. Miben is áll ez a
Ferenc József viz. rendkívül enyhe munka ? A fák megliszlogatásából
és jóllevő hatását vese-, hólyag-, és a permetezésből.
prostata- és végbélbajoknál, továb á
A fákon található elpusztult, el
! sérvben szenv edóknél is.
száradt ágakat, az erre a célra szol
gáió metszőollóval, vagy ágfüres-zel
—■ A születések Aráiban pihen eltávolítjuk. Az. 12 cm nél nagyobb
a halál. Anjl iában százezer szüle sebeket éles késsel köiülvágjuk, ol
tés és elhalálozás időpontjának meg tó viasszal vagy főzött fakátránnyal
figyelése alapján arra az érdekes vékonyan bekenjük, hogy alatta a
tudományos megállapításra jutottak seb káros külső behatások nélkül
az orvosok, hogy a halál inkább 2 hamar begyógyuljon. A fára száradt
és 7 óra között áll be, de legrit mull évi gyümölcsmumiákat, — az
kábban az éjfél körüli időlájban. idei fertőzések alapját — a kisebb
Viszont a születések nagyobbára éj és nagyobb hernyófész.keket, her
féltől a kora reggeli órákig mennek nyózóollóval, vagy bármilyen más
végbe, csak ritka esetben azokban eszközzel eltávolítjuk. Az elsürüsödött szar-dfészekszerü fakai kiritj a délutáni órákban, amikor az e’ha
kiljuk, hogy a fa közepe is kapjon
lálozás a leggyakoribb.
— 45 fOk«35 táz. Ennyit mérlek világosságot és levegőt. A korona
a közelmúltban a francia orvosok ágakat és törzset le kell takarítani
egy vállólázban szenvedő betegen, a reájuk tapadt moha és zuzmótól,
aki azonban fel is épült betegségé a felperdült, elhalt kéregrészeklől,
ből. Ez volt eddig a legmagasabb mert ezek alatt húzódnak meg át
emberi hőmérséklet. Viszont a leg telelésre a különböző rovarok, bá
alacsonyabb eddig 22 5 fok volt. bok és álcák. Erre a célra szolgál
Ezt meg paraliz.is progresszivában nak a kéregkaparók és kéregkvíék.
Ez előbbi egy háromszögletű, acél
kezelt spanyol betegen mérték.
— A világ leghosszabb filmje. lemez nyélre erősítve, evvel leka
Washingtonban a napokban bemu parjuk a kérget vigyázva arra, hogy
a fa eleven részeit meg ne sértsük.
tattak egy filmet, amely tizenöt ki
Az. igy lekapart kérget azután az
lóméter hosszú és Amerika állat
világáról szól. A bemutató öt rész acélrugóból készült kefével alaposan
letben történt és minden rész leper- lekeféljük, hogy a kaparóval le nem
gctése tizenkét órát vett igénybe. került részek is lekerüljenek. Az
A nézők javarésze mind az öt részt alaposan megtakarított kéreg azután
kiválóan alkalmas a permetezésre,
végigülte.
— Kétszázötvenmillió dollár mert a permellé közvetlenül hozzá
szépségápolásra. Az. amerikai nők fér a kéreghez, az azon még esetleg
meghúzódó rovarhoz, és a növényi
1250 millió pengőt költöttek 1935
ben szépségükre. Harmincezer koz j kártevő tel epeihez.
A lé i permetezés két részből áll
metikai szalon él és virul odaát eb
böl a fantasztikusan nagy összegkői. u. tn. a növényi kártevők, gomba
Most a new yorki állami munka- betegségek elleni és a rovarkárte
közvetítő elhatározta, hogy 16.000 vők elleni permetezésből.
A gombabetegségek ellen a 2 szá
munkanélküli leányt haladéktalanul
kiképezlet a szépségápolás mester zalékos bordóilé tökéletes védelmet
ségére, minthogy ezek a lányok nyújt. A rovarok ellen különböző
anyagot használhatunk, mint ami
egytől egyig azonnal álláshoz is fog
lyen a gyümölcsfa karbolineutn, az
nak jutni.
ásványolaj permetező szerek és a
— Ideges embereknek és lelki
*
betegeknek az igen enyhén haló, mészkénlé. A gyümölcsfák mostani
mindig megbízható természetes előrehaladt fakadása miatt az. előbbi
„Ferenc József" keserüviz — reg két permetező szert használni nem
gel éhgyomorra egv pohárral be tanácsos, mert perzselnek, mig elvéve — rendes bélmüködést, jó leuben a mészkénlevet teljes nyuemésztést és elegendő étvágyérzetet godsággal, a perzselés minden ve
szélye nélkül lehel alkalmazni.
teremt.

A leli peirnelez-'s keresztülvitelé
nél ügyelni keli, hogy az. alapos lo
csolásszerü h'gyc-n, hogy a fának
minden része kapjon a permetező
*
k'ből, műt ez képezi az alapját a
nyári védekezésink.
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ÉHesit’m a mélyen tisztelt
vevőkózönségel, hogy üz
letemet március hó 1-től a
városi székházba, a volt
Blumberger- fele helyiségbe
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át,

ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.
Mély tisztelettel

WekSíner Lőrinc
röföskereskedő.
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Március 1.

zooo a hunh
egyetlen Idei filmük

A két
trombitát
Falrengető bohózat 10 felv.
Ezenkívül:

Csákra
csók
S

Kilütfő zenésfiim 10 f.

Híradó!

Hiradó!
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BAJA-BACSKa

4

Tíz évi házbér összege
egy családi ház értéke I

Saját termelési! tűzifa:

2 eves

Mindenkinek Sehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál is.

vágású

F&ítétniek, tervek, költségvetések díjtalanul!
Kertvárosi építési vállalat

b száraz

Schwarcí Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Budapesti-ut, Eternit udvar
Telefon 290.

Házhoz szállítva száraz

Eladás nagyban és kicsinyben.

éves szurkosnyár
fűz hasáb
akác
szil
„
kőris „
ás gömb
vegyes aprított
kemény tűzifa

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
febr. 24-től mars. 2-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

Wiese! Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

Telefon :
tűzifa telep 195.

Telefon 52.

DOROGI

Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovkapart).

Telefon :
városi iroda 42.

Ferenciek-tere 2.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojáshrikettet,

sajtolt koksz, tojás szén,

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

BAJA

Haynald-u. 13.

VÉRTES észvénytársaság BAJAI HŐKIA

legalkalmasabb ajándékot

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

apritott akácfa
3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

Éjjeli
szolgálatüt tart

Szabó Géza

akác hasábfát
kőris
tölgy
> szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gőmbfát
lágy

dió szén

kokszbrikettet, tatai tzalonszenet,
budapesti elsöreudű gázkoktzot.
|
g

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít
GRÜNHUT és TÁRS® BAJA.
Telefon 160.

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 Laktf béraUtÓShál.

Ha utazni akar

Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

kényelmes csukott kocsiban,

j

hívja fel telefon: 314-et.

Bakanek «. Goklberger

VaNCSJK bérautói.

könyvnyomdája

L± l$ rendelhető!

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
t Rádió- és vil lány szereiért!
legolcsóbban, legpontosabban csak

5

KRICSKOViCS és SI06 cégnél

$

eszközölhet.

fl
j

PLAKÁT
REKLÁM

íi

IRODAI

í

es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

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

Tel.: 242.

Kedvező fizetési feltételek.

Tel.: 242.J

:£=»•
Nvomatntf Bakanek 6, Goldb.rger
rirr kfinvrnvomdáiában
hu,.
in U
Haib.

