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SzerkouztAeég cs kiadóhivatal.
FERENCIEK-TERE 2 SZÁM

Helyben aotjyedévre ö pting
Helyben egy hónapra 2 pengi

ELŐFIZETÉS' Arak :

A világ fuvarosából— 
a világ rendőre.

maga felfegyverkezési akcióját, ■ 
amely eddig példátlanul áll az ' 
emberiség tor lenelme ben.

Négy miliiárd pengő érté- i 
kei szavazott meg Anglia egy- , 
szerre hadi célokra ; be fogja 
hozni az általános hadkötele- i 
zettséget ; kétségtelen, hogy a ' 
sportszerű fegyelmezettségben 
nevelkedett angol nép a világ I 
legjobban fegyelmezett hadse- |

A közgazdaságtan régi vizs
gázói sokszor kapták a máso
dik alapvizsgán — egyik azóta 
elhalt tanáruktól — a kérdést: 
ki a világ fuvarosa ?

Gondolkodás nélkül rá kel
lett vágni a feleletet : Anglia. 
A válasz nem volt nehéz; mert 
ha csak néhány szigorlatot 
hallgatott a vizsgázó, vagy a 
kompendiumot elolvasta, ismer
nie kellett a kérdést, feleletet 
egyaránt.

/X jobban vizsgázók ismer
ték Anglia kereskedelmi hajói
nak űrtartalmát, hajózásának 
fejlődését is.

A békevilágban hatalmas 
versenytársa akadt Angliának 
a német kereskedelmi tenge
részeiben és valószínű, hogy 
a világháború kitörésének egyik 
döntő oka a német és angol 
kereskedelmi hajók tonnatar
talmának versengése volt.

Vigyázott Anglia tengeri had
erejére is ; elvül azt a tételt 
állította fel, hogy tengeri had 
erejének legalább akkorának 
kell lenni, mint másik két ten
geri nagyhataloménak együtt
véve.

Ám közbejött a világháború; 
megváltoztak az erőviszonyok; 
megkötötték a kényszervilág- 
békéket s e békék biztosítá
sára felállították a Népszövet
ség intézményét.

Ez a Népszövetség mint ta
nácskozó és tanácsadó testü
let úgy ahogy bevált s néhány 
kisebb háború kitörését meg 
is tudta akadályozni ; kellő 
fegyveres erőre támaszkodó 
végrehajtó hatalom nélkül azon
ban tekintélye napról-napra 
csökkent s a legnagyobb csor
bát épen most szenvedi az 
olasz-abesszin viszály kapcsán.

Anglia most rájött arra, hogy 
a Népszövetség intézménye az 
angol világbirodalom fenntar
tása szempontjából rendkívül 
fontos ; de rájött arra is, hogy 
a népszövetség tekintélyét fegy
veres hatalommal is alá kell 
támasztani.

Megindította tehát Anglia a

A tokiéi véres zeodülés.
fi félnapos forradalom aíati a fiatal japán tisztek 
zendülö csapata isiette a miniszterelnököt és két 
minisztert.

Tokióban katonai lázadás 
tört ki, a lázadók megölték 
Okadrt miniszterelnököt, Taka
hasi pénzügyminisztert, Goto 
belügyminisztert, S-tiló gróf 
tengernagyot, Watanbe tábor
nokot, Ostltni tengernagyot. A 
zendülők parancsnoka Monaka 
százados.

A lázadás részleteiről a hiva
talos értesítés a következőket 
jelenti:

Tegnap reggel 5 óra 20 perc
kor a Mandzsúriába induló 
harmadik ezred egyik különít
ménye Monaka százados ve
zetésével meglepetésszerűen 
felvonult Tokió utcáin és gyors 
mozdulattal elfoglalta a bad- 
ügymisztériurnot, belügyminisz
tériumot és a rendőrséget. A 
japán miniszterelnök székha
zába revolveres tisztek rohan
tak be és a miniszterelnököt 
meggyilkolták. Egy másik cso
port Saitó tengernagy, a har
madik Takahasi pénzügymi
niszter lakásába tört be és 
végzett a két államférfival.

A katonai államcsíny ele
inte simán folyt le, később

A konszolidáltság jegyében 
céltudatos munka folyik.

Mialatt szelte n világon a politi- | munkának, azalatt a viharzó Euró 
kai és gazdasági, sót sokhelyütt tár | pinák azon a kicsiny szigetén, arae- 
sadalmi válság áll útiéban a békés | lyen a maroknyi magyarság a maga

regét fogja talpra állítani.
Ma Anglia a Népszövetség 

hangadó állama; szavának sú
lyát mérhetetlen erejű hadse
rege teszi megmásithatatlanná. 
Anglia akaratának a Népszö
vetség ad nemzetközi jogi, er
kölcsi bázist, végrehajtó erőt 
pedig az angol hadsereg.

így vált Anglia a világ fu
varosa, a világbéke rendőrévé'.

Most már egész komolyan 
bizhatunk az európai békében, 
mert Anglia azzal fejezte ki 
békeakaratát, hogy komolyan 
készül a háborúra.

azonban a zendülők fosztogat
ni kezdtek Tokióban és több 
palotát és középületet felgyúj
tottak. A lázadással kapcso
latban egész Japánban kihir
dették az ostromállapotot. Az 
egész lázadás élén fiatal tisz
tek állanak.

A lázadás hátterében a szél
sőséges nacionalisták és a mér
sékeltebb irányzatok között 
fennálló ellentétek állanak. A 
nacionalisták ragaszkodnak az 
uralkodói jogok isteni erede
téhez, mig a haladó irány a 
császárban alkotmányos ural
kodót látott, aki a kormány 
és a parlament utján uralko
dott. Takahasi pénzügyminisz
ter erélyesen ellenezte a leg
utóbbi katonai költségvetése
ket és ezzel haragította ma
gára a hadsereg radikális ele
meit.

A legutóbbi jelentések sze
rint a lázadók az első hadtest 
parancsnoka előtt letették a 
fegyvert. A fegyverletétel után 
a városban ismét helyreállt a 
nyugalom. 

éleiéért küzd, a konszolidállság je
gyében céltudatos tervszerűséggel 
folyik a kormányzat munkássága az 
ország megerősítésére. H-i össze
hasonlítjuk helyzetünket a nálunk
nál sokkalta hatalmasabb és gazda
gabb országok helyzetével, még a 
legnagyobb rossza kárát s-m tudja 
elvitatni, hogy a népi politika, me
lyet Gömbös Gyula képvisel, a 
Nemzeti Egység célkitűzései szerint 
a gazdasági és szociális 
eredményesebben szolgálja, 
zollan haladunk a Nemzeti 
terv megvalósítása felé s

javulást 
H-ftáro- 
Munka- 
fokról-

fokríi közelebb kerülünk az uj ala 
pokra épülő Magyarországhoz. Mi 
sem természetesebb, hogy a kor
mányzat eddigi konkrét eredményei 
s talán még inkább a küszöbön álló 
reformjavaslatok magvalósítása ide
ges félelemmel tölii el az. ellenzé
ket, amely a gyakorlati eredménye
ket, a féktelen uszítás és a párt
politikai demagógia eszközeivel sze
retné meghiúsítani.

Sajnos a régi magyar politika sok 
szomorú példát mutat arra, hogy a 
legjobb szándék is meddő marad a 
politikai gyűlölködések harcaiban s 
a társadalmi széthúzás útvesztőié 
ben. Ezt az ősi magyar veszedelmet 
ismerte fel Gömbös Gyula s amióta 
az mszág kormányát kezében tartja, 
parlamenti beszédeiben, ncpgyűlési 
szónoklataiban, újságcikkeiben és 
nyilatkozataiban lankadatlan hittel 
hirdeti a Nemzed Egység gondola
tát. S hiába minden ellenzéki eről
ködés vagy sajtókampány. Ma már 
az ország túlnyomó többsége szív
vel és lélekkel Gömbös Gyula fel
fogását telte magáévá s elfordul a 
politikai gyűlölködés levilézlelt baj
nokaitól. Kétségtelen, hogy a nem
zet lelkivilágának ezt az átalakulá
sát a Vezér mögött zárt sorokban 
álló és hatalmas tömegeket szám 
iáló párt, a Nemze ti Egység Pártja 
idézte elő. Ez a párt a sokat szen
vedett magyarságot szomorú végze
tétől, a széthullástól akarja megóvni.

Az ellenzék a belső vl- 
szálykodás masvát hinti el.

Az ellenzéki politika szóvivői 
azonban akkor, amikor Gömbös 
Gyula és munkatársai összefogásra 
hívják fel a nemzetei, a torzsalko
dás és a belső viszálykodás mag- 
vát hintik el. Napról-napra ádáz tá- 
madáso at intéznek a Nemzeti Egy
ség Pártja és annak vezetősége el-
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MINHftRDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA-
len, világgá küriölik, mint nagy le 
leplezést, a közismert tényt a párt
szervezést s a legképtelenebb inszi- 
nuációkkal próbálják ezt megnehe 
ziteni.

Fáj nektk, hogy a Nemre ü Eíy- 
ség Pártja megszervezi az országot 
a politikai küzdelmektől iávoli, bé
kés műnk.» idejére is. Faj nekik, 
hogy a politikai területen kívül tár 
sadalmi, gazdasági és kulturális té
ren is olyasvalamit kezdeményezett 
a párt országos főtitkára, amire eb 
ben az országban példa még nem 
volt. S fáj nekik főként az, hogy 
ez a kezdeményezés a magyar lei 
kékben visszhangra talált és ered
ménnyel kecsegtet.

Az alkotmányellenesség 
vádja.

Ebben a fájdalmukban immáron 
nem tudnak egyebet felkozni a 
pártszervezés ellen, mint az alkot
mányellenesség vádiát. Márpedig 
ennél alaptalanabb, sőt nevetségesebb 
vádat ki sem találhatnának. Hiszen 
a Nemzeti Egység az ezeréves 
Magyarország hagyományait szol
gálja s munkásságai az élő és fej 
lődő alkotmányosság jegyében irá
nyítja. A maguk kicsinyes politizál- 
gatá.-ával szemben ott latjuk azt a 
hatalmas erőtényezőt, amit a Nem
zeti Egység szervezete képvisel. 
Látják, hogy ezt az erölényezöt, a 
szerv-zes főmozgatojának, vitéz Mar
ton Béla országos ügyvezető főtit
kárnak fáradságot nemismerő ön 
zellen munkássága eredményezte. 
Ezért van az, hogy végső erőfeszi 
lésül.bee a személyeskedés terére 
lépnek s álhireket kolportálva 
pletyk,.hadjárattal próbálkoznak. Be 
székiek személyi ellentetekről, válto
zásokról, mindezt csak azért, hogy 
legaiá' b kifejezést adhassanak so
ha meg nem valósuló vágyaiknak. 
A Iái »ad .lom azonban a történelem 
tanu'sayain okulva fel vei tezetten áll 
ezekkel a mesterkedésekkel szem
ben.

— Agyvérzésre hajlamos idő
sebb embereknek a rendkívül 
enyh n ható természetes 
„Ferenc József" keserüviz — reg
gel ehg'-nmorra egy kis pohárral — 
nagyfonto ságu szolgálatot lesz az
zal, hogy a bélmüködést szabályoz
za és ig, o könnyű, lágy székletélet 
biztosit

Fitessen elő
a baja-bAcskAra.

Tegnap délután három embert 
megharapott Szentjánoson 

a veszettkuwa.
Tegnap délután kellemetlen szén 

zácíója volt Szenljánosnak Egy ha 
talmas bozontos szőrű kóbor fehér 
eb vérengzése tartotta izgalomban a 
járókelőket. Az emberek ri.dlan 
menekültek a dühöngő állat elől, 
mely minden valószínűség szerint 
veszett volt. A szenijánosi utcákon 
végignyargalászó állat hatom em
bert megharapott. Biszlriczky Pe
temé, Zubcsik Lászlóné bajai asz- 
szonyok és Szukincs Margit szent 
jánosi kisleány már nem tudtak a 

Miskokzy Ferenc művész terve alapján a 
kisgyíilés szakbizottsága tárgyalt a bajai 
Jelky András szoborról, melyet Medgyesi 

szobrász fog kivitelezni.
Jelky /Xndrás szobrának mikénti 

elhelyezését és kiviteli módiát pén 
leken határozta el a városi kis gvü 
lés szükebbkörü s/akkbizottsága.

Óit volt a bizottságban dr. Bor- 
biró Ferenc polgármester, dr. Bern 
hart Sándor főügyész és Nagy And 
rás műszaki tanácsoson kívül dr. 
Flórián Géza, dr. Tordai Ányos, 1 
Gáspár János, Milkó Mátyás, Kiéin 
Rezső törv. biz, tagok és Ágoston I 
Vencel, Nagy István, S'öges János 
és a tervező Miskolczy Ferenc.

Helyszíni szemle.

A bizottság a Mátyás király téren 
helyszíni szemlét tartott és a mér
nöki hivatal készítette nagy lécvár 
segítségével igyekezett magának 
tiszta képet ; Ikotni a szobor mére
tei és elhelyezéséről, a környezetbe 
illeszkedéséről. A bizottság egyhan
gúlag elfogadta a javasolt elhelye
zést, a járásbíróság sarkához, közel, 
olt ahol ma a Schell reklám mö
götti pad áll.

A bizottság a helyszíni szemle 
u*án  a városházán folytatta megbe
széléseit és a bemutatott kis szobor
vázlatok fölött vitatkozott. A szak
értők véleménye hamar kialakult és 
egyhangúan a th. bizottsági tagok
kal azt a megoldást választották ki
indulásul, mely Jelky Andrást a 
földgömbön járva ábrázolja. Az em 
lékmüvet az eredetileg tervezett 
műkő helyett nemesebb anyagból 
készítik.

| veszett állal elől elmenekülni s a 
hatalmas állat mindhármukat több
ször megharapta.

A vérengző ebet csak nagynehe- 
zen sikerült megfékezni és ártal
matlanná tenni.

A dorongokkal agyonvett állat 
fejé' Ledénvi Lajos városi állator
vos ma felküldte a budapesti állat
orvosi főiskolára és nyomban intéz- 

' I.ed-'-s történt, hogy a három meg- 
j harapott ember is a Pasteurba ke- 
| rüljön.

Helyes volna-e tervpá
lyázat!

Ugv hallottuk szóba került az is 
nem volna e célszerű — érzékeny
ségek elkerülése végeit — az alap
gondolat kifejlesztésére tágabb kör
ben tervpályázatot tartani?

Az illetékesek kifejtették, hogy 
ebben az esetben, mint több más 
régebbi esetben ez az ut nem jár
ható. Először is a Jelky András 
szobor elhelyezésének és létesítésé
nek ez a gondalata netn a közigaz
gatásból indult ki, hanem ezt min
den felszólítás és ösztönzés nélkül 
készen kapta kívülről. Az elgon
doló és javasoló tervező beadvá 

, nyában úgy az elhelyezés, mint a 
háromféle szobormegoldási módot 
saját szellemei tulajdonának jelen
tette ki, mert erre a helyre és ilyen 
megoldásra eddig még senki sem 
gondolt. Tervező,e és javasolója 
nem is vágyik többre minthogy a 
gondolatnak ebben a formában va
ló alapvetője és megindítója legyen.

A helyi és budapesti szakemberek 
egyaránt kezdettől fogva kifogásta
lannak mondták a megoldási tervei, 
nincsen tehát értelme tervpályáza
tot tartani, ami magában véve dija
ival és bíráló bizottságaival felemész
tené a rendelkezésre álló 2 2500 P. 
legnagyobb részét.

A szobor kivitelezője előrelátha
tólag az európai hirü Medgyessy 
szobrász művész. Az ő szakavatott 
kezébe tesszük le tehát szobrunk 

iga d sorsát és megnyugodhatnak a 
kétkedők, hogy, városunk műkincs
csel fog gyarapodni.

Városunk szűkösebb anyagi esz
közök fölött rendelkezvén, legyünk 
boldogok, hogy mindig akadnak vá
rosunkban lelkes képzelő erők, akik 
városunk iránti szerétéiből úgy 
ajánlják fel tervekbe, vázlatokba 
rögzített gondolataikat, hogy azért 
vem külön díjazásra, sem pedig a 
gondolat módosítatlan, szolgai ke
resztülviteléhez nem ragaszkodnak.

A város közigazgatása örömmel 
és lelkesedéssel áll bárkinek az 
újabb vagy jobb gondolata mellé, 
mert egyedüli célja a város szebbé, 
értékesebbé tétele.

A bizottság a felvilágosítás után 
elfogadta az. előterjesztett javaslatot.

Kritika a kritikára.
A mindenhez, jobban értő F. M. 

már csak az elv kedvéért is ellen 
véleményt jelent be a szobor he
lyének megválasztására. Mert mi 
elsősorban írók vagyunk, célszerűbb
nek láttuk megkérdezni e tekintet
ben az. illetékes szakember I. Nagy 
András tb. műszaki tanácsos kész
séggel adta meg felvilágosítását.

Nagy András műszaki ta
nácsos válasza.

zXmint már a bizottságban is ki
fejeltem a Miskolczy-féle elhelye
zési terv kifogástalan, útjában nem 
áll semmiféle város vagy jövőbeni 
utrendezési tervnek. A Mátyás ki
rály tér épilészi szemmel nézve nem 
tér. Az az utcák tömegének sza
bálytalan összelorkolásábál szár
mazó utkibővülés, teljesen kusza és 
rendetlen képet nyújtana, ha elő
deink — nagyon jó érzékkel — 
befásitás utján ezt a rendszertelen
séget a szem elöl el nem takarták 
volna. Ilyen szabálytalan térnek te
hát nincs is olyan geometriai közepe, 
ahol egy szobor a tervet valóban 
uralhatná. Fák közé — majdnem 
erdőbe — pedig szobrot állítani 
nem lehel, az ott eltűnik. A fákat 
kivágni bűn volna. Azokat rendezni, 
a másik oldalon is ültetni és a szo
bor környezetének megfelelően ala
kítani, lesz a térrendezés legköze
lebbi feladata.

— Talált rOZS. Találtak egy Z6ák 
rozsot Sükösd és Érsekcsanád kö
zötti útszakaszon. A rendőrség fel
hívja a jogos tulajdonosát, hogy 
kellő igazolás után a rendőrkapi
tányság 52 számú helyiségében a 
hivatalos órák alatt vegye át.

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

SZIKLAI HÓTOK 

órás ás ékszerésznél.
Erzsébet királvné-ucca 21.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket

—■ mm™......... I mi

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

kedvező részlet fizetésre is.
Kér isije a f ölöslecjes ^Qsszankod^st jár ó órájával,

éra vásárlás és javítás csalt 5xaíteari&2írté:h
Pontosan járó férfi cs női karóráit 2 évi jótállással rnár 6 peugöttU.

a legmagasabb áron veszek.

Hogyan fejezték be 
SietitisWánm! a 

farsangét.
Botrányos jelenet szemtanúja volt 

tegnap a szentistváni közönség. A 
lakosság meg a ham azószerda han
gulata alatt állód, amikor a ma 
gábamélyedését durván megcsufol 
Iák. ízléstelen öltözékü, semmiféle 
jelleget ki nem fejező szánalmas 
jelmezü alakok zeneszó mellett nagy 
lármával vonultak fel az utcákon 
és medvemozdulatokkal hintették a 
hamut.

A díszes társaság minden erkölcsi 
méltóságot tnegcsufoló botrányos 
viselkedése a jobb érzésű emberek
ből érthető felháborodást váltott ki. 
IJgy értesülünk, a rendőrhatóság 
annak rendje és módja szerint meg 
torolja az. utcai botránycsinálást.

Szeged város uj főispánját Imecs 
Györgyöt szombaton iktatják be. A 
beiktatásra Kozma belügyminiszter 
is Szegedre u'azik.

Baján a kanyaró mellé erős 
infiuenzajámiiv társult

Dr. Zákány; Andor tisztiföcrvos nyilatkozata.
Esztendők óla nem volt Baján 

olyan nagyarányú kanyaróferlőzés, 
j mint az idén, illetve az elmúlt esz- 

tendő végén. Szinte nincs, vagy nem 
volt Baján olyan ház, ahol nem volt 
kanyaróíerlőzéses gyei mek. Tudunk 

i azonhan néhány esetet, amikor fel 
nőttek is megkapták a kányát ót.

Megkérdeztük dr. Zákányi Andor 
[ (isztifőoi vost, rni a véleménye az 

egészségügyi hatóságnak a járvány 
állásáról.

— A kanyaró meg mindig erő- 
I sen tartja magát — mondotta a fd- 
. orvos — de már korántsem olyan 

méretű, amilyen volt. Minthogy eny
he lefolyású és legtöbbször teljesen 

A Nemzeti Kaszinó rendezte meg a farsang 
legelegánsabb jelmezes bálját

veszélytelen volt a betegség, a tisz
tifőorvosi hivatalnak, nem is jelen
tettek. így a fertő'esek számát meg
állapítani nem is lehetett. Kü-ör b< n 
is a kanyaró már december máso
dik fele óta tart is mos már visz- 
szafejlődőben van.

A kanyarónál ezidőszerint na
gyobb jelentősége van az. influen 
zának. Sok a meghűléses torokgyul- 
ladasos belep. Az influenzások szá
mát sem lehet ellenőrizni, de mivel 
s?.övödméoyes eseteket nem jelen
tettek, egyelőre nem kell télni, 
hogy járvány túllépi a szokott ke
reteket.

Elveszett gy&ii. Elveszett 
egy darab női ar. i.y pecsétgyűrű. 
A rendőrség h- hívja a megtalálót, 
hogy a törvényes következmények 
terhe alatt a rendőt kapitányságra 
szolgaitassa be.

LapVjlujdouc-s ;
■ír. KÜ ít 1 V í f. ii t1.

üiietáM wés!
É'le>it<-m a melyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blumber ger-féle helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

WeUchner Lőrinc
rőföske reskedő.

ÜRMW
25-én, 26-án, 

27-én,

Thackeray
világhírű regénye

Hiúság 
vására

Gyönyörű dráma 16 felv.

Főszerepben:

MIRIAM HOPKINS

Kitűnő zenés 
filmek és hiradó 

kiegészítés

Köztudomású hogy a legelegán 
sabb híjai jelmezes estelyt a Nem
zeti Kaszinó szokta megrendezni. 
A Nemzeti Kaszinó ezídei je iuezes 
bába fényében és hangulatban az 
eddigieket is túlszárnyalta. Csillogó 
és eredeti korhű jelmezes pazar 
pompája versenyt ragyogott a bajai 
úri hölgyek szépségével. A Kaszinó 
ezúttal sem engedett a légi hagyo
mányból : a siker teljes volt.

HÍREK.
— Ma temetik Binder Jánost. 

Binder János hajai ácsmestert a 
város tö: vényhatósági bizottságának 
tagját, aki kedden délben 59 éves 
kólában elhunyt, ma csütörtökön 
délután 4 órakor temetik a Rókus 
kápolnából, az ugyanott levő teme
tőbe. Az engesztelő szentmise áldó 
zalot, holnap péntek*  n reggel 8 óra 
kor fogják lelke üdvéért a belvá 
rosi plébánia templomban bemu 
falni.

— Ismét bezártak két bajai 
ovodát a kanyaró miatt. Az el
múlt héten a Fehéi-ló-utcai és a 
Damjanich utcai ovodák kis növen
dékei közölt olyan nagyméretű ka
nyaró fertőzés lépett fel, hogy a 
hatóság elrendelte az ovodák . ezá- 
rását. Ma ismét két másik ovodát 
a szentjánosil és zárda óvodáját 
kelleti bezárni a nagyméretű ka 
nyarós fertőzések miatt

A mesés jelmezek akármelyik fő
városi jelmezbálon feltűnést kellet
tek volna, a jókedv és hangulat 
pedig igazán páratlan volt.

Az elsőrangú rendezőgárda i.iiü 
nőén végezte teendőit. Az igénye 
két és várakozásokat nemcsak ki 
elégítették, de még többet is nyuj 
tottak a remekül sikerüli bál kö
zönségének, mint amit várni lehe
tett.

— Gyomor- és bélzsvaroknál, 
hasüregbeli vérpangásnál, élvágy la- 
lanságnál, szorulásnál, felfúvódás 
nál, gyomorégésnél felböfögésnél, 

I szédülésnél, homlokfájásnál, hány
ingernél egy kél pohár természetes 
,,Ferenc József'*  keserüviz alaposan 
kitisztítja az emészlöulakat.

Keresek belváros közelében 
kiadó kétszobás hallos, vagy 
háromszobás modern utcai

lakást, esetleg 
kisebb házat. 
Cini a híadóhívatalban.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

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

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

A Iakásvizsgá 1 aI díjtalan.
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Tíz évi házbér összese 
e w csaiáöi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját ház®!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
FeMétnlek, tervek, köhségvetések dijiaíanul!

kertvárosi építés:! vállalat
Schwci’C/ Dezső, epih-i vállalkozó*

BAJA, Budapesíi-ul, Elersrf udvar Telefon 290.

Éjjeli 
szolgáhtoí tart

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
fater. 24-tdl roárc. 2-ig

Or. GEIRINGER JíiNOS
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Gésa
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ulca 13.

éves szmrkosnyár 
fűz hasáb 
akác „ 
szil „ 
kőris ., 
és gömb 
vegyes aprított j 
kemény tűzifa I

DOROOI
Ha szépen, jól és olcsón 

akar öltözködni

ssji<sK koksz, tojás szén, 
diö szén

ruháit
csináltassa 

Máté Lsjos 
fé^fs sssbónai 

(Susovicapart).

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

£3

!fe utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívj® fel telefon s 314-et. 
VANC5IK bérautós.

| Éjjel is rendelhető!

í
; Rádió-ér villanyszereié^

legolcsóbban, legpontosabban csak |j
í KRICSKGVICS és SIDÓ cégnél í 

eszközölhet. ||í
j,' fi Corso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^ 

| Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. 

ni-
Nyomatott Bakanek ém Goldbertfer könyvnyomdájában Raia.

A

fl

P száraz
Házhoz szállítva száraz

S?5T5VSZSMl

ÍVÉÍtTiS részvénytársaság E#í£l FIÓKJA
' Telefon 52. Ferenciek-teie 2. Telefon 52.
i»sses5fflgSKíisaffi3SsssHiBaaínBSSSSBEsss4K®w>«3^^sss3ssss5aK> ’as

I Kályhafűtésre használjon
j tatai toiátbrikettet,

koknbrikettet, tatai szaiunuenet, 
budapesti elsőrendű gázksteet.

éves
vágÉsii

Saját termelésű tűzifa
akác hasábját 
kőris 
tcígy

> szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfét 
kemény gömbfítt 
lágy

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

a legolcsóbb napi árban háthoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinjiben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tűzifanagykereskedők

! Telefon : BAJA Telefon :
' tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

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

kicsinyben házhoz szállítva.
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Csukott bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető fe ® í @UtÓ S ti ÓI.
Telefon 37S. — Baja, Kígyó-utca 13. szám.

Bakanek *<  Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


