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pogő egy lm hold föld.

Elvrokon.
Minden időben kerestek a
szellemi mozgalmak vezetői
olyan kifejezést, mely alkal
mas volt, arra, hogy a hasonló
gondolkodású embereket meg
jelölje.
Legismertebb az ilyen elvi
jelentőségű megjelölések közül
a szocialisták és kommunisták
által használt elvtárs elneve
zés. Erre a mintára készült a
nyilaskeresztesek néptárs meg
jelölése.
A kommunisták alaposan
kompromittálták
az elvtárs
megjelölést s a néptárs meg
nevezésben is több a humor,
mint a komoly tartalom.
Van azonban a régi magyar
közjogi irodalomnak egy olyan
megjelölése, mely mint szókép
is tetszetős, de jelentésénél
fogva is legjobban megközelíti
azt az értelmet, melyet kife
jezni akar: a rokon gondol
kodást.
Az 1826 — 30-as évek reformmozgalmaiben
született
meg az „elvrokon“ megjelölés;
Kossuth Lajos használta ezt a
kifejezést annak az ifjú nem
zedéknek megjelölésére, mely
vele teljesen rokonlelkü volt
s vele együtt rajongott azok
ért a reformgondolatokért, me
lyek a 48-as törvényekben öl
töttek konkrét formát s ke
rültek gyakorlati megvalósu
lásra.
A rokonokat a jogszabály
szőtte szálakon kívül a közös
származás vérségi kötelekéi
fűzik össze ; az élet küzdel
meiben a rokonok segítik egy
mást, az egymásrautaltság és
sorsközösség érzése elevenen
ható erő a rokonok között ;
a magyar nyelv és észjárás
ütőérén tartotta kezét Kossuth
Lajos, amikor a vele hasonló
an gondolkodókat elvrokonok
nak nevezte.
Elevenítsük fel ezt a találó
megjelölést ; talán van értelme
akkor, amikor az 1790 es,
1823-30-as es 48 as idők
szellemének megfelelő reform
mozgalmak idejét éljük.

Ara

A tényék minden Demosthenesnél • (1000 négyszögöl) földjét adta el
fényesebben beszélnek. Állandóan 1250 pengőjével kis holdanként és
hirdetjük, hogy a gazda védelmi ren vett ugyanakkor az eladott föld
delkezések érezhetőin megjavítot vételárának felhasználásával mintegy
ták a ga/dák helyzetéi; a magas hetven kis holdat Kalymáron 750
terményárak egyrészt, másrészt a pengős kis holdaukénli áron.
A föld árának ez a növ- kedé<e
termelési költségek apaszlása, a gaz
daterhek kamatlábának mérséklése maga után fogja vonni a házak
maguk uián vonták a földárak je árának emelkedését is.
Az eddig élért ingatlanértékeméi
lentékeny Iék<-melk< désél.
A ga;dak állal fizetett kamatok kedés is olyan mérvű növekedését
mérséklése évi kilencven millió jelenti a nemzeti vagyonnak, melyet
pengő megtakarítást jelent a gazda számszerűen alig fejezhetünk ki;
tál s .dalomnak; el kellelt végre ér ennél a számszerinű növekedésnél
keznie az időnek, amikor ez a is jelentékenyebb eredmény azon
megtakarítás pozitív irányban is je bán a földhöz való bizalomnak fel
lentkezel! : a gazdák földvásárló tűnő megei ösödése.
A várost környékező lakossság
erejének megnövekedésében. Ennek
több jelét láttuk már. Tudunk vé vételkedvének ezt a megerősödését
dett gazdákról, akik kisebb nagyobb ajánlatos volna a városi földek hasz
nosításánál kihasználni s előkészíteni
földdarabot : szőlőt vásárollak.
A legfeltűnőbb javulást azonban a vízvezeték és csatornázás kérdé
most tapasztaltuk Csávolyon, ahol sének kedvező megoldását.
egyik kisgazda harminckét kis hold

As olaszok lagtsjsbh gyfcelme a négus
esetleges lemondását vonhatja maga u.áa.
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polgármestert, akivel hosszasan tár
gyalt a bajai szegényügyi viszo
nyokról.
Tegnap Horváth Béla műszaki
tanácsossal, Baja inségügyi referensével egesz napos helyszíni szemlén
' tanulmányozta a téli insAgmunka1 programiunk nagyobb gócpontjait.
Különösen a munkásviszonyok és a
bér iszonyok érdekelték. A szom; bathelyi kiküldött őszinte elismerés’ s<>l állapította meg az itteni ered
ményeket és azt a meleg ügyszere1 letet, mellyel Horváth Béla műszaki
tanácsos ezt a kérdést kezeli.
•
Az intézményesen megoldott baI jai belső és külső szegénygondozás
megtekintésére ma került sor. Dr.
í Pálos ma reggel Vámos József közI gyám társasagában megtekintette a
szegényházi adminisztrációt és a
: szegénygondozás egyes fázisai iránt
| mulatót' mély érdeklődést. A szemle
során sok érdekes gondolatcserére
került sor a kiváló magyar szociál
politikus elismerte, hogy Baja szo
ciálpolitikája sok tekinlethen való
ban számottevő.
A szombathelyi szegényűgyi refe
rens bajai tanulmánya annál is in
kább jelentős, mert Szombathely a
szegényügyét bizonyos vonatkozás
ban a bajai rendszerre akarja át
szervezni.

menedéket. A menekülőket mint
egy száz olasz, repülőgép szünet
• nélkül üldözte és bombázta. Az Üt
közet jelentőségéhez és súlyosságé; hoz mérten az olasz veszteség nem Javult Magyarország
túlságosan nagy.
pénzügyi helyzete.
Aszmarában kétségtelennek tart
Jankáiban
feleslege volt az
i iák, hogy í. négus lemond és az
állatni közigazgatásának.
: északi harctéren lévő abesszin had
erők elpártolnak tőle. Eritreában a
1936. január havi pénzügyminisz' helyzetet rendkívül bizakodóan íté I terei közlemények szerint januárban
lik meg és arra számítanak, hogy a | az állami közigazgatás kiadása 62 9
háború még március havában be** miilió pengő, bevétele 63'3 millió
I fejeződik.
pengő volt. Tehát az állami közi
Az abesszin kormány hivatalosan gazgatás bevételei 04 millió pengő
cáfolja, hogy Kassza herceg Öngyil- vel haladták meg a kiadásokat. Ez
| kosságot köveiéit el.
a közigazgatásnál mutatkozó feles
leg bizonyítja legjobban Magyaror
szág pénzügyi helyzetének javulását,
Dr. Pálos Károly Szombathely szegényügyi mert január hónap az adófizetés
a legrosszabb szokott
referense harmadak napja tanulmányozza szempontjából
lenni és ez évben az állagnál jóval
a bajai szociálpolitikát.
több adót fizetlek be. Ezzel szemben
Három nap óta Baján időzik dr | bözö módozatai között és könyve az állami üzemek mérlege 5 6 mil
lió pengő kiadási többlettel zárult.
Pálos Károly Szombathely város épe i azért is értékes, mert szer
közigazgatásának szegényügyi refe- zője nemcsak nagy tényismeretet
— Az elhunyt Binder János
rense. Dr Pálos Károly a szegény- árul el, hanem szokatlan tárgyila
utóda a városi törvényhatóságban.
ügyről Írott érdekes tanulmányában gossággal kezeli a mai idők legna
Az elhunyt Binder János helyére a
gyobb problémáját : n kenyérprob
a magyar és a külföldi szociálpoli
város törvényhatóságába az első
tikáról sok megszívlelendő adattal lé mát.
póttagot Beslics Antal kőművesmes
Dr. Pálos Károly vasárnap dél
szolgál, ömzeh usonlitásoknt lesz a
előtt felkereste dr. Borbitó Ferenc tert hívták be.
gyakorlati szegény gondozás külön
*

A második lembíeni csata, amely
február 27 én északon, az erilreai
I hadtest és délen a harmadik olasz,
hadlesi előnyomulásával kezdődött,
a következő napokon heves harcok
kal folytatódott, majd döntő győze
lemmel végződött. Kassza és Széjum
hercegek seregei kétségbeesett ellen
támadásokkal próbálkoztak, de csa
pataikat visszaverték az. olaszok. Az
ellenség igen
nagy vesztesébe!
szenvedett emberekben, lovakban,
öszvérekben, hadianyagban és had
tápanvagban. Első ízben történt
meg, hogy egész abesszin osztagok
I letelték a fegyvert. Azok, akik élet
ben maradtak futásban kerestek
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REINHffiRDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA.
A Liszt Ferení-Kör
közgyűléséről.
Dr. Szabó Síabovljevits Dusán al
ispán, in kir, korinányfótanácsos,
diszelnök gyeogélkedrse miatt Kiss
Á. József alelnök nyitotta meg a
közgyűlés'. Karig Emil igazgató je
leütést tett a Kör 9 évének mun
kásságáról és a zeneiskola 6 évé
nek működéséről.
Majd dr. Geiringer János pénz
táros ismertette a Kör <‘s a zeneis
kola mull évi zárószámadását, amelyre
a közgyűlés megadta a felmentvényt.
Utána Karig Emil igazgató ismer
tette a Kör 16 ik évének munka
tervét. melyet a közgyűlés elfogadott;
majd beszámolt a zeneiskola 7. évé
nek megindulásáról. A közgyűlés
elfogadta mind a Kör, mind a ze
neiskola költségvetési előirányzatát.
A választmány javaslatára a meg
üresedett helyekre megválasztották
választmányi taggá Nagy András
műszaki tanácsost és dr Rapcsányi
Jakab ny. főorvost, szárnvizsgálóbi
zottsági taggá pedig Reich Antal
nagykereskedőt.
Részletes és tanulságos eszmecsere
folyt le fontos köri és zeneiskolai
kérdésekben. Majd a közgyűlés me
leghangu átiratban üdvözölte a tá
vollévő diszelnökét,azalispánt. Az. al
elnök zárószavával éit véget a mind
végig magas nívójú közgyűlés.

A német tengeralattjárók, a
távolkeleti flotta szerepe
Pálosy László százados
előadásán.

merő „See Adler" a világhírű nvesség és a harcos férfi erények
„Wolf" és a „Leopárd" segédeit ká oly gyűjteményét találjuk itt együtt,
lók történetét taglalja magában az hogy mindenkit érdekel s a serdülő
előadás, de megemlékezik a kintre 1 ifjúságra kiváló hatással van az előa
dás, melyre a város és a megye
kedt lávolkeleti flottáról s az Eni
dériről is.
közönségét meghívja a Vitézi Szék
hazaszeretet, önfeláldozás, leiemé- Társadalmi Bizottsága.

héten belül, amikor már na
gyobb fagytól, vagy nedves
ségtől tartani nem kell, meg
kezdik.
A gazdasági szankciók hatása
az olasz-angol kereskedelmi
forgalomra.

Két és félévi fegyház
4 mázsa tengeriért.

Runciman angol gazdasági
miniszter érdekes adatokat
sorol fel az alsóházban a
tését, mire őt felmentette a szankciók hatásáról. Eszerint
bajai törvényszék. Kreszló Fe 1935 januárjáran Anglia 994.
rencet azonban, aki már 9- 320 font értékű árut szállított
szer volt büntetve, a törvény Olaszországba, 1916. január
szék két és félévi fegyházra ; havában már csak 53’214 font
ítélte. Wábel József 3 hónapi értéküt. Viszont Olaszorszorfogházat kapott. Wábel ítélete szágból 1935. januárban be
hozott 666.730 font értékkel
jogerős, Kreszló fellebbezett.
I szemben 1936. ugyanazon hó
napjában a behozatal 24.133
fontra csökkent.

Kreszló Ferenc tnolnársegéd,
Kiss István és Wábel József
bajai napszámosok Szilveszter
éjszakáján 4 mázsa tengérit
loptak el Gergits Ferenc mag
tárából. Gergils Ferenc Kiss
ellen visszavonta a feljelentést,
illetve nem kívánta megbünte-

Használjunk olcsó háztartási
áramot I
Április hó 1 tői kezdve az egészéjjeles közvilágítási lámpák égési
idején kívüli időben használt világí
tási áramot a villamosüzemek — a
felsőbbhatósági jóváhagyástól félté
telezetten — 36 fillérrel fogják szám
lázni. Ugyanezen az áron kapják
a kereskedők is a Záróra után a
kirakat- és reklámvilágitásra hasz
nált áramot.
Az ily kedvezményes áramnak a
használata azonbau csakis különle
ges kéttarifás árammérőkkel lehet
séges. Hogy höl, milyen rendszerű
kéttarifás számláló alkalmas, azt az
határozza meg, hogy az. illető fo
gyasztó a város melyik részében
lakik és milyen jellegű, illetve mi
lyen célra szolgáló kedvezményes
áramot akar fogyasztani.
Akik tehát ily kedvezményes
áramra igényt tartanak, azok ebbéli
óhajukat a Városi Gáz- és Villamos
üzemek Deák Ferenc-utcai irodájá
ban lehetőleg a délutáni irodai órák

A Vitézi Szék Társadalmi Bizott
sága,
mint jelent ettük — újra
megkezdi előadássorozatát. A leghö
zeiebbi előadás csütörtökön, 5 én
délután 6 órakor lesz a városháza
köz gy üléstermében. Az előadást Pá
losy László hónvédszázados tartja.
Az előadás cime „Német segédcir
kálók haditettei".
Németország, hogy az angol ost
rom zárat (blokád) hatálvlalanitsa.
illetőleg, hogy Angliát kiéheztesse,
bevette tengeralait járó hajóit. Ezek
kis hatósugara nagyobb területek
veszélyeztetésére nem volt alkalmas
s igy, hogy a világtengereken se
A téli inségmunkaprogram
folyjon zavartalanul Anglia, illetőleg keretében nemrégiben befe
az Entenle hnlalmak táplálása, Né jezték a Baján tervezett négy
metország
kereskedelmi hajókat lőteríilet előkészítő földmunká
szükségszerűen felfegyverzett s eze ját. Közöltük, hogy a város a
ket hiilele kereskedelmi háború loly meglévő két lőtér a lőkerti és
tatására, zsákmányolásra (tengeri a szentistváni mellett két újat
hadi jog által elismert harcmód) az állít, egyet Katonavárosban,
óceánokra.
egyet a Posványoson.
A „kaiser Wilhelm dér Grose" 1
A katona városi lőteret a
a „Berlin" a „Meteor", a legendás hizlaldák, illetve az iparvágány
„Műve" a „Greif" a páratlan vak
menti területen állítják fel, a
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alatt személyesen jelentsék be, hogy
az. evvel kapcsolatban szükséges fel
világításokat ott megkapják.
Minthogy a kéttarifás számlálók
nak a felszerelése pontosan a jelentkezéseknek a sorrendjében tör
ténik, már pedig a nappali áram
mérésére való áttérés megfelelő miiszaki és adminisztratív előkészüleleket igényel, felkérjük mindazokat,
akik kedvezményes háztartási ára
mot akarnak fogyasztani, hogy az
ügy részleteit a viilamosüzemek iro
dájában már most tisztázni szives
kedjenek.
Meg kell jegyeznünk ugyanis,
hogy a kéttarifás számlálónak az
alkalmazása — a különleges árammérő nagyobb kölcsöndija miatt —
csak egy bizonyos mennyiségű nap
pali áiam fogyasztása esetén gazda
ságos
A Városi Gáz- és Villamos
üzemek igazgatósága.

Megkezdi a mérnöki hivatal a
három bajai lőtér építését.
Posványoson tervezett lőtér a
régi
Spitzer-fele szeszgyár
| mellett fog felépülni.
A szentistváni iőtér ezidői szerint olyan állapotban van,
hogy a töltése erősítésre szo
rul és berendezését is meg kell
újítani.
A három lőtér visszalevő
munkálatai mintegy
28.000
pengő költségbe kerülnek. Az
építkezéseket valószínű két

Magyarországon
mámus első felében
még gyakori fagyok
lesznek.
Baur frankfurti egyetemi ta
nár Magyarországra hosszabb
idejű
prognózist áNapitott
meg.

A Német Birodalmi Meteorológi i
Intézetek frankfurti kutató osztálya
foglalkozik a hosszú időre szóló
időjárás előre jelzésével. Baur frank
furti egyetemi tanár, a Magyar Me
teorológiai társaság tagja, mint a
múltban, most is kísérletet tett arra,
hogy Magyarországra hosszabb idejű
prognózist állapítson meg, mégpedig
ez alkalommal a március várható
hőmérsékleti viselkedését tette vizs
gálat tárgyává.
Március hőmér ékletének közép
értéke égés/. Középeurópában igen
nagy valószínűség szerint az átlag
érték alatti lesz.
Magyarországon a hónap első fe
lében még igen gyakori éjjeli fa
gyok lesznek és egyes, különösen
magasabban fekvő helyeken még
téli napok is fellépnek, azaz olyan
napok, amelyeken a legmagasabb
napi hőmérséklet a null fok alatt
marad. Azonban valószínű, hogy
március 16 a után az Alföldön —
eltekintve olyan helyektől, amelye
ken mélyebhfvkvésük miatt a Ilidé
gebb levegő összegyűl — a 3 fokon
alul maradó hőmérséklet már nem
fog előfordulni.
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A nyomdavAllalat.
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Minden múlandó,
Az ékszer maradandó
Ékszert órát ajándéknak.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.

SZIKLAI MARTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-utca 21.

Príma sweizi kar ós zsebórák.
Fisz? viselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszan&ütíást pontatlant járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakemtísrnél.
i

Pontosan járó férfi és női karórák 7 évi jótállással már fi pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és briiliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
Újabb bérmozgalmat indíta
nak a pécsi bányászok.
Néhány hétfel ezelőtt — mint is
mereles — békés megegyezéssel le
jezödött be a pécsvidéki bányaműn
kásság mozgalma, amelynek ered
ményeképpen a DGT visszavette a
kizárt 4500 bányászt.
Most ismét bérmozgalmat indított
a bányamunkásság Országos Sző
vétségé pécsvidéki szervezete, neve
zetesen a Mecsek, Szabolcs, Pécs
bánya telepi, somogyi és vasadi
szakszervezetek képviselői memoion
dómban kérik a D. G T. bányai
gazgatóságát, hogy törölje el azt a
határozatát, amelyet még az 1933.
évben hozott és amelynek köveiket
tében a vállalat súlyos gazdasági
helyzetére való hivatkozással 8, il
letve 6 százalékos levonási hajlott
végre egészen a mai napig. Kérik
a munkások továbbá, hogy emelje
fel az igazgatóság a miiszakonkénti
3 fillér családi pótlékonként 10 fii
lérre.

URANIA
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Február 29-én,
Március 1- én,
Március 2- án,
Március 3- án,
Március 4- én.

Jávor Pál

Nem
élhetek
muzsikaszó
nélkül
A i.öi főszerepet

Somogyi Erzsi

Nincs hiány a Szentistóni Közbirtokosság
Legeltetési Társulatának pénztáréban —
de technikai hibákat állapított meg a
pénztárkezelésben.
A Szentistváni Közbirtokosság
Legeltelési 1 arculatának ezideig még
minden szereplése szolgált valame
lyes szokatlan érd.-kességgel. Majd
minden Ízben viharos hangulatot
szült a társulat közgyűlése és a kü
lönböző pártok ellenkező álláspontja
néha erős szócsalákra adott tápot.
Az elmúlt hónapokban, amikor a
tisztújító közgyűlést lefolytatták, a
tisztikarban beállott gyökeres váltó
zásokat is heves súrlódások előzték
meg.
A közgyűlés Sámán Jakab elnök
lésével elfogadott egy indítványt,
mely szerint hatos bizottságot küld
tek ki a zárószámadás felülvizsgá
lására.
Tegnap délután rendkívüli köz
gyűlésen a hatosbizottság : Kricskovics Lázár, Koch József, Dikán
András, Sámán Ferenc, Horváth

HÍREK.
— Or. Reményi-Schnellet Lajos
orsz. képviselő beszéde a Hun
gária Yacht Klub avatóvacsoraján.

1
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'

Gyula és Ivity Gergely ismertettek
a vizsgalat eredményéi. Megáll pították, hogy a pénztárkezelés körül
bizonyos technikai hibák mutatkoz
tak ugyan, hiány azonban nincsen
s igy Dikán János pénztárosnak és
a felelős számadóknak a felment
vényt megadták.
Megállapították, hogy a társulat
jelenlegi vagyona 26 500 pengő, az
1936. évi költségelőirányzat összege
5.700 pengő.
/\ rendkívüli közgyűlés, mely a
pénztárkezelés körüli kifogásokat
i leszámítva aránylag elég higgadt
mederben folyt le, megállapította az
uj legelő dijakat. Az alapszabályok
értelmében a nem tag legeltetők a
dijak kétszeresét fizetik. Változás
i csupán a sertéslegeltetési dijakban
lesz, ezért az elmúlt évi összeg fe; lében szabták meg.

|

— Az 0TI szemszakorvosi ren
delése. Dr. Aszalós Imre kórházi

főorvos, OTI bajai kerületi pénztári
szemszakorvos délelőtti pénztári ren
delését helyettese 1936 március 28-ig
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken
délután 2—3 óra között látja el.

A Hungária Y^cht Klub az elmúlt
napokban tartotta avatóvacsoráját '
— A Nótás kapitány harmadik
Budapesten, melyen a társklubok
előadása. Vasárnap délután a Le
tagjai is megjelentek. Az avatóva
csorán dr. Reményi Schneller Laios gényegylel műkedvelő előadásában
harmadszor is nagysikere volt Pár
tartott ünnepi beszédei.
— Budapesten a polgármester. kas Imre operettjének a „Nótás ka
Dr. Borbiró Ferenc polgármester pitánynak". Az előadásra vala
fontos városi ügyekben Budapestre mennyi jegy elfogyott és szó van
utazott. A polgármester, úgy érte arról, hogy a darabot ismételten
sülünk a hét közepe táján érkezik bemutatják.
vissza Bajára.
— Távolbalátás 395 kilóméter
— Március 15-1 ünnepére ké nyire. A távolbalátás terén Berlin
szül a Tóth Kálmán Kaszinó. A ben végzeit hosszas kísérletek so
bajai egyesületek és iskolák lassan rán most sikerült először kábelen
megkezdik előkészületeiket a már keresztül távolbalátó képeket 395
cius 15-i hazafiis ünnepélyekre. Az | kilométer távolságnyira kifogástala
egyesületek ünnepélyei között a nul továbbítani.
legnépszerűbbek egyike a Tóth Kál
Személyzetnélküli repülőgé
mán Polgári Kaszinóé. Itt március pek. Néhány nappal ezelőtt a Föld
14 én este 8 órakor halvacsorán közi tengeren lévő angol hadiflotta
emlékeznek meg a szabadságharc nagygyakorlalot rendezett és ezen
nagy napjáról. A vacsora ünnepi elsőizben próbáltak ki két olyan re
szónoka dr. Lieli Pál.
pülőgépet, amelyen személyzet nincs,
— A has gyakori teltsége. a hanem kizárólag a hadihajókról kor
rehesz erősebb feltolódása, má/lá- mányozzák.
jéki fájdalmak, emésztési nehézségek,
gyomorbélhurut és sárgaság a ter
két vagy háromszobás
mészetes „Ferenc József
**
keseriiviz
házat, esetleg mellék
használata által megsziinfelhelök és helyiségekkel.
az agy, a szem, tüdő vagy szív fe Az eladónak öröklakást adnák.
lé irányuló vértóduldsok ellensúlyoz
CÍM A KIADÓBAN I
hatok.

AMjnÁlf
• ClllICK

— Hosszú idő óta fekvő hete
sek a /e»„Ferenc József
**

k’seriivizet nagyon szívesen isszák
és unnak gyors, biztos és mindig
kellemes hashajtó hatását általáno
san dicsérik.
I .aplu!a|<lono« ;

Dr. 88É1V LEHEL.

jjgletáthelyezés!
Értesít-rn a mélyen tisztelt
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1 tői a
városi székházba, a volt
Blumberger-fele helyiségbe

helyezem

át,

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

Wekhner Lőrinc
íőföskéréékedó.

Iflsi
Március hó 8-án
Március hó 9-én

J

Eb@AR WALLACE
a vvághirü angol iró ragyogó
filmje.

B0SAMB0
(LézadásAfrikában)
Izgalmas f im 12 ftlv.
Főszerepben:

Fául Roberson és
Nina Ma® Mc.
Kinney.

Híradó!

Hira«?ö!

1936. március 4.

üAJA-BAübKA

4

Tíz évi házhér összege

Saját termelésű tűzifa:

egy családi ház értéke I

éves
vágása
h síéras

Mindenkinek lehet salát háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál i".
Feltétniek, tervek, költségvetések dijtalanu?!
Xerívárcsi építési vállalat

Schwarcz. Dezső, építési vállalkozó
fífijr’, Budap-‘: li ut, Elemit udvar
Telefon 290.

.

Mázhoz szállítva száraz

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

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

a legolcsóbb napi átban házhoz szállítunk.

Eladás nagyban és kicsinyben.

éves szurkosnyár

Wiesel Sándor és Fia

fűz hasáö

ruháit
csináltassa

tó
fi

aísác

„

' faterrnelök es tűzifanagykereskedők

szil

Telefon :
tűzifa telep 195.

kőris „
és gömb
vegyes aprított
kemény tiisifa

Máté Lsjss
férfi szabónál
(Su@ovicaparO.

VÉRTES

részvénytársaság

Telefon 52.

DOHOG!

Éjjeli
szolgálatot tart

Bajii f lékjíTj

fsrenciek-tere 2.

Telefon 52. I

tatai tojásbrikettet,
koktzferiteettet, tatae szalonizenet,
budapesti elsmndü gázkaMzat,

dió szén

márc. 2?5I márc. 9-ig
GYARMATI EMIL

Or. MfiKRRY LÁSZLÓ

gyógyszertár a

Telefon :
városi iroda 42.

Kályhafűtésre használjon

sajtolt koksz, tojás szén,

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyílva

BfiiA

Haynald-u. 13.

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

raktárról a legolcsóbb napi
áritan azonnal szállít

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél \ásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

SRÜMHUT és TáRSR BRJE.
Telefon 160.

Csukott bérautó 6

személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Lglíjf ÓÉITaUtÓSnál.

Ha rtazm akar

Telefon 375. — Baja, KigyO-utca 18. síim.

kényelmes csukott kocsiban,

hívja fel telefon: 314-et.

Bakanek *< Goldberger

VA^ICSSK bérautós.

könyvnyomdája

I Éjjé! is rendelhető!

Baja. Fereaciek-tere 2. szám.

hádió-éfviliányizeFSlétt|

NYOMTATVÁNYOK

jy

legolcsóbban, legpontosabban csak

fi

| KR1CSK0VICS és SIDÚ cégnél
S!

|

eszközölhet.

y
a Corso mozi mellett
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.
í;'

Tel.: 242.

Kedvező fizetési feltételek.
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IRODAI
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PLAKAT
REKLÁM

Tel.: 242. [|j
— B
4C==? ■

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

I E=3»
Nyomatott Bakanpk és Goldberger kfinwnvotndAí.ában
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Hril,

