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ELŐFIZETÉSI ARAK:

A javuló gazdasági helyzet.
A gazdasági helyzet javulása 

relatív tény. Mindig lesznek 
egyesek, akik szerencsétlen 
vállalkozás, vagy egyéb ked
vezőtlen körülmények miatt 
tönkre mennek, nagy átlagban 
azonban bizonyos, hogy a gaz
dasági helyzet jelentékenyen 
megjavult.

Bizonyítéka ennek első sor
ban a földárak megnövekedése.

Bácskai viszonylatban min
dig Csávolyon volt a legdrá
gább a föld ; ott ma már kis- 
holdanként az 1300 pengő föld
vételár mellett tartanak ; de a 
többi bácskai községekben is 
jelentékeny áremelkedésről 
számolhatunk be. A kissé jobb 
földek ára mindenütt megkö
zelíti, de sok helyen ’el is 
hagyja az ezer pengős kis hol
danként árat.

Fővárosi lapjainkban nagy 
pénzintézeteink egymással ve
télkedve jelentik, hogy betét
állományuk hány millióval 
emelkedett ; de talán ennél is 
fontosabb és jelentősebb tény, 
hogy vidéki kis pénzintézete
inkben, a falusi szövetkeze
tekben is százezer pengőket 
meghaladó készpénzek hever
nek, mert nincs aki igénybe 
vegye őket.

A hitelélet úgy szólván tel
jesen pang a vidéken, mert a 
gazdának ma már nem kell a 
kölcsönvett pénz, az elkényez
tetett pénzintézetek pedig nem 
akarván másként, mint csak 
bekebelezésre s hozzá első 
helyi bekebelezésre pénzt adni, 
nem tudják pénzeiket kihe
lyezni.

Lassan-lassan elérünk a régi 
időkhöz, amikor a bankok 
igyekeznek egymással verse
nyezve ügynökök utján kínál
ni és kihelyezni a pénzt ke
resve a versenyképes feltéte
leket.

Volt Jidő, amikor a keres
kedők is válogattak a vevők
ben ; ma már a régi üzleti 
előzékenységgel szolgálják ve
vőiket ; ugyanott tartunk most 
mára pénzintézeteknél is, hogy 
nekik is keresni kell az üzleti 
lehetőségeket s egymással ver
senyezve lehető kedvező fel

tételek mellett ellátni a hitel
piacot.

A részletügyletek is újra fel
virágoztak. A nagyon tartóz
kodó üzletek, kereskedelmi 
vállalatok elárasztják ügynö
keikkel a közönséget s bár az 
igen kellemetlen emlékekkel 
küzködö rendelők még tartóz
kodó álláspontot foglalnak el,

A tegnapi kisgyűlésen átadták a főispán
nak a város ajándékát: az installációs 
diszgyülés szónoki beszédeit megörökítő 

diszalbumot.
Baja város tegnapi kisgyülésének 

besőséges eseménye volt
Dr. Puskás Dezső h. polgármes

ter n pirend előtt átnyújtotta dr. 
apatini Fernbach Bálint főispánnak 
a város közönségének ajándékát egy 
díszes kiállítású Ízléses albumot, 
melyben a főispáni installációs dísz
közgyűlésen elhangzott beszédeket 
örökítette meg a város törvényha
tósága.

A sárga és kék köntösű szép al
bum terve Miskolczy Ferenc festő
művész stilizációja. Az album felső 
része a város címerét ábrázolja, 
alatta a Fernbach család címere áll.

Dr Puskás Dezső h. polgármes-

A kereskedelmi minisztériumban 
a gara-győrgypusztai útépítés költségvetése

A gara-györgypusztai ut épí
tése már régebbi programja 
az államépitészeti hivatalnak.

Az útvonal kiépítését 3'4 
km. szakaszon tervezik. Az 
idevonatkozó terveket a költ
ségvetéssel együtt felterjesztet
ték a kereskedelmi miniszté
rium útépítési osztályához jó
váhagyás végett.

A versenytárgyalás kiírása

Az idegenforgalom a kisgyűlésen.
A városi kisgyűlésen élénk érdek 

lödést váltolt ki a bajai kereske 
delmi érdekeltség azon indítványa, 
hogy a város állítson fel a buda 
pesti nemzetközi vásáron mintegy 
tiz négyzetméternyi területen önálló 
pavillont, melyben a város idegen 

mégis jelentékeny részletügy
letek bonyolódnak le napról- 
napra.

Nemcsak könyvügynökök, 
hanem textil áruk ügynökei is 
szorgalmasan járják már az 
országot. Mindez annak a jele, 
hogy a gazdasági élet megja
vult, a bizalom helyreállott s 
a pénz is megkezdte termé
szetes hivatását: a hitelélet 
egészséges ellátását.

tér néhány közvetlen meleg szó kí
séretében nyújtotta át az albumot 
a város közönsége nevében és an
nak az óhajtásának adott kifejezést, 
hogy az album ne csak kedves em
lék, hanem záloga is legyen azok
nak a kötelező ígéreteknek, melyek 
az elhangzott beszédekben a jövendő 
munkálására vonatkoztak.

A főispánt láthatón kedvesen lepte 
meg a figyelem és meghatódotlan 
köszönte meg azt a város polgár
mesterének és a közönségnek. Ki 
jelentette, hogy minden tudásával 
megpróbálja teljesíteni a személyé
hez fűzött várakozásokat.

a munkálatokkal kapcsolatban 
még nem történt meg. Erre, 
értesülésünk szerint már csak 
akkor kerül sor, ha a minisz
térium az építkezést jóvá
hagyta.

A költségeket mindenesetre 
csökkenteni fogja az a körül
mény, hogy a fuvarmunkát a 
községek végzik.

forgalmi szempontból számbajöhelő 
természeti szépségeit mutatná be. 
Mindez kötülbelül hétszáz pengőbe 
kerülne.

A városi tanács nem javasolta a 
kérelem teljesítését, mert amint 
dr. Borbiró Ferenc polgár mester in

dobolta a nemzetközi vásár közön
sége inkább ipari, kereskedelmi vagy 
rendkívüli néprajzi, természeti szép
ségek iránt érdeklődik, amit a vá
ros nyújtani nem tud.

Más megoldást ajánlott a polgár
mester. A főváros idegen forgalmi 
ügyosztálya azt tervezi, hogy for
galmas helyeken, mint például a 
Dunakorzó, olyan hirdető oszlopo- 

j kát állít fel, melyek egyes városok 
idegenforgalmi céljait szolgálják, 
fürdőzési, nyaralási lehetőségei! tün
tetik fel. Egy ilyen oszlop hirdetése 
mintegy négyszáz pengőbe kerülne 
s a nemzetközi forgalom szórakozó 
elemeit inkább vonzaná, mint az 
ipari jellegű nemzetközi vásár.

Minthogy az idegenforgalomhoz a 
fővárosnak is nagy érdekei fűződ
nek ; a főváros csak olyan városok 
hirdetéseit fogadja el, amely váro
soknak van rendes szállodájuk s az 
idegen vendég jó, olcsó, tiszta és 
higiénikus ellátásban s bizonyos ál
landóbb jellegű, kulturált szórako
zásban is részesülhet ; mert a fővá
ros nem akarja magát kitenni annak, 
hogy a fővárosban kellemes emlé
keket szerzett külföldi nyaraló a 
vidék kellemetlen tapasztalatai miatt 
máskor a fővárost is elkerülje.

íme minden kis megmozdulásnál, 
mely a főváros fejlődését szolgálja 
rögtön beleütközünk a csatornázás, 
vízvezeték és gőzfürdő kérdésébe.

A legmelegebb nyárban is jöhet
nek olyan hideg periódusok, amikor 
nem lehet künn a szabadban fürdeni, 
akkor pedig gőzfürdőt, uszodát kell 
a vendég részére fenntartani.

A kisgyülés végül is elfogadta a 
tanács javaslatát ; elhatározta, hogy 
a nemzetközi vásáron a hirdető pa
villont nem állítja fel, de megbízta 
a polgármestert, hogy a fővárosi 
hirdetőoszlopon leendő hirdetések 
ügyében a fővárossal tovább tár
gyaljon.

A vendéglős ipartársulat 
választmányi ülése.

A Bajai Vendéglősök, Korcsmá- 
rosok és Kávésok Ipartársulata csü
törtökön d. u. 5 órakor tartotta 
Révi Ferenc elnöklete alatt közgyű
lést előkészítő választmányi ülését.

A választmány a közgyűlés nap
jául március 26 át, határozatképte
lenség esetén április 3 át tűzte ki.

A közgyűlés, melyen a tisztújítóit 
is megejti a társulat a Zádor-féle 
vendéglőben lesz d. u. 4 órakor.
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REINHARDT DÍVflTCSARNOKBSN, BAJA.
Gyors tempóban halad 

a mérnöki hivatal a kiscsá- 
vclyi templomtér rendezésével

A kiscsávolyi templomtér 
rendezési munkálatai erős tem
póban haladnak előre. A mű
szaki hivatal a terület kiköve
zését már megkezd ?Ve, a jövő 
héten sor kerül a betonmun
kálatokra. A munkaiatok ed
digi kepe is gyöke. _s és igen 
előnyös változást ígér a mun
kában levő területnek.

A tisztviselő telepek rende
zetlen koc-iutjainak feltöltése 
szintén folyamatban van. A 
csávolyi vámon innen elterülő 
utakat úgyszólván valamennyit 
jobbkarba helyezik.

Kilencvenhárom bűncselek
ményi jelent az simult hónap

ról dr. Jávor Pál rendőr
tanácsos.

A város közigazgatási bizottságá
nak tegnapi ülésén nagyobb érdek
lődést keltett dr. Jávor Pá'i rendőr 
tanácsosnak, a bajai rendőrkapitány 
ság vezetőjének a város közrendé- 
szeli állapotáról adott jelentése.

Februárban az iktatott bűnügyek 
• zárna százhuszonhét -olt A bűn 
ügy*  megkeresések uzáma harminc 
egy, az összes bűncselekményeké 
kilencvenhárom volt Eredményesen 
nyom .ztak hatvan, eredménytelenül 
tizenhét esetben ; a nyomozás folya
matban van tizenhat esetben. Felje
lentettek negyvenöt, kinyomoztak 
huszonhárom tettest.

A bejelentett kárösszeg 3820 P 
volt. Étiből rn/gtérült 885 pengő.

Előfordult tizenkilenc baleset, egy 
tüzeset, egy eltűnés és egy öngyil
kosság. Az államrendői ségi kihágá
sok száma száztizenhárom, a köz
igazgatási kihágásoké negyvennyolc 
volt.

Bejelentettek harminckettő, kije
lentettek huszonnégy külföldit. Tar
tózkodási és lakhatási engedélyt 
kapott három egyén.

300 ember dolgozik 
állandóan a bajai 

útépítéseknél.
Baja város közüli közlekedés 

ügyeire vonatkozólag Bencze Béla 
műszaki főtanácsos, az államépité 
szeli hivatal vezetője a következő 
kel mondotta :

A baja—bácsbokodi Ih. közút 
20—6.5 km. szakaszának általános 
terítéssel kapcsolatos hengerléséhez, 
szükséges hasalt kőanyagok 90 szá 

zaléká*  a helyszínére fuvarozták és 
n egtörlék.

A kamarásdunai vasbeton híd 
felszerkezeiének vasbetétjeit felsze
relték és eJic-'vezték, betonozását 
rnég e hónapban megkezdik. A híd 
hoz vez tő feljáró utak E ltöltése és 
a hídfő környékének rendezése fo
lyamatban van.

Az árvédelmi zászlóalj kaszárnya 
jától a Dunaparlig vezető ut föd-

öngyilkos tett egy öregember
s Mmász-utcáb^n.

Ma reggel a rendőrséget arról 
értesítettek, hogy a Hangász-ulca 3. 
s/am alatt öngyilkosság történt. A 
hatóság kiment a helyszínre és meg 
állapította, hogy az öngyilkos Mar
tinovics József 62 éves b. j-ii lakos, 
aki a padláson felakasztotta magát.

Dsnkó Gábor utca a Ha^gász-L'tcából.
Kiéin Rezső bizottsági tag indít 

ványára kimondotta akisgyülés, hogy 
a Hangász utcát Dankó Gábor, Ba 
ja város híres cigányprímása, nevé
ről Dankó Gábor-utcának nevezi el.

A magyar cigányzene ma világ
hírű attrakció ; Budapest idegen 
forgalmának jelentékeny tényezője.

Ennek a világhírnek a kialakulá
sához hozzájárult Dankó Gábor is 
az ő külföldi utjain ; jut ebből a 
hírnévből Bajának is, mert Dankó 
Gábor itt született, itt élt és muzsi
kált egészen külföldi útjáig.

A rádió révén a zenekultúra hal-

Franciaország Németországgal 
szemben erélyesebben fog fellépni.

Aggasztó az
Az angol minisztertanács a Io 

ctrnói hatalmak értekezletén Edén 
elnökletével Anglia által követendő 
politikával foglalkozott. Az értekez
leten a francia küldöttség követelte: 
a Rajna vidék jelképes kiürítését, 
tárgyalásokat Genfben a locarnoi 
szerződés 8. szakasza alapján, erő
dítési tilalmat a Rajna vidékén.

Ellentétek a tanácskozáson.
Az értekezleten a Népszövetség 

elé terjesztendő javaslat körül heves 
viták vannak és a nézeteltéréseket 
nem sikerült kiküszöbölni. A fran
ciák nem hajlandók semmiféle en 
gedrnényre és ebben a belgák is 
támogatják őket és igy a helyzet 
aggasztó. 

munkáin fe’erészbeu elkészült. Ed 
d'gi teljesítmény 2000 köbméter.

A szen'istváni, kalonavárosi és 
pos\ánsosi lőtér és a hozzávezető 
utak fő dmunkái elkészültek, a 
Szentlás/ló utca feltöilése, az. állat
va-/ártér és a kiscsávolyi templom
tér rendezését előkészítő földmunka 
inségmunkával elkészült. Átlagosan 
250 inségmunkást és 40 fuvarost 
foglalkoztattak

Az öngyilkosság állítólag reggel 7 
óra tájban történt s mire a ház
beliek észrevették, az. öregember 
halott volt.

A rendőrség vizsgálata fogja m^g 
állapítani, hogy Martinovics Józsefet 
mi kergette a halálba.

lallan népszerűségre tett szert; a 
magyar cigányzene pedig elszakadt 
véreinkkel állandó érzelmi kapcso
lóban tart bennünket.

Sokan vannak még Baja város 
idősebb polgárai közül, akik jól 
emlékeznek Dankó Gáborra ; de 
az. asszonyok között is sok szép bál 

I és éjjeli zene emléke elevenedik fel 
' Danko Gábor nevére.

A város szép emléket állított fel 
Dank • Gábornak egy utcának róla 

I való elnevezésével. A nyelvtanilag 
kellemetlen hangzású Hangász-utca 
eltűnik a táblákról. 

európai helyzet.
Hitler kijelentései kedvezőek 
Lengyelországra nézve.

Hitler kijelentései Lengyelországra 
nézve kedvezőek. A locarnói szer 
z.ődés minden lengyel részére vere
séget jelentett.

Aggasztó a helyzet

Feszült bizonytalanság nyomasztó 
érzése váltotta töl a külpolitikában 
azt az állapotot, amely szerdán ntég 
azt a látszatot keltette, ho|ty sike
rül a Németország katonai lépésé
vel előállott helyzetet békésen meg
oldani. Anglia képviselői minden
áron igyekeztek befolyásolni a fran
cia kormányt, hogy engedjen hajt
hatatlan álláspontjából és ne ra
gaszkodjon a Németország ellen 

I való kemény megtorlásoknak. Csü-

törtökön ez annyiban változt tt, hogy 
a franciát: makacs konokságának 
engedve, most már az angol ku|. 
p fűlika vezetői is hajlandók arra, 
hogy Németországgal szemben eré
lyesebben lépjenek fel.

Paris azzal fenyegette Angliái, 
hogyha nem áll teljes erővel a fran
cia követelések mellé, úgy a kelet
afrikai kérdésban viszont Francia
ország az olaszok álláspontját teszi 
magáévá és nem csatlakozik többé 
a Genfben elhatározóit megtorlások
hoz. A helyzet ezzt I rendkívül sú
lyossá lett. Londonban állandó mi
nisztertanács ülésezik, de összeül' a 
legfőbb francia haditanács is. A 
francia kamara feloszlatását elha
lasztották a jövő hétre.

Hoilós Piroska bajai tanhó- 
nöjeiöit első dijat nyert egy 

országos sportpáiyázaion
A „Nagyasszonyunk" leány ifjú

sági folyóirat „A női sport a mér
legen" címmel országos irodalmi 
pályázatot irt ki. A pályázók között 
volt dr. Hollós József bajai rendőr
tanácsos lánya Piroska, „Miasszo
nyunk Iskolanővérek Intézete" ba 
jai tanitónőképzőjének III évfolyam 
növendéke, aki az első dijat nyerte. 
Hollós Piroska kitűnő sportoló, amit 
bizonyít az is, hogy ő az osztály 
sportkapitánya. A bajai tanítónő- 
jelölt sikerét osztálytársai nagy ová
cióval fogadták.

Az enyhe időjárásra Bácská
ban mindenütt szépen zöldéi 

a gabonavetés.
Bácskában a szokatlanul enyhe 

időjárás miatt az. őszi vetések na
gyon szépen fejlődlek, erősen meg 
bokrosodlak és üde színűek. A ké
sői vetések is szépen megerősödtek, 
helyenkint kevés drótféreg kár lát 
ható.

A szálastakarmány készlet na
gyon fogytán van, de a lengeriszár 
kiegészítésével és kellő beosztással 
elegendő lesz az uj zöld takarmány 
termésig, illetve legeltetésig.

A külső gazdasági munkálatok 
közül a szokottnál is enyhébb idő
járás alatt az elmaradt őszi szántá
sokat sikerült majdnem mindenhol 
befejezni s a tavasziak vetését ho
mokos talajokon megkezdték.

A munkásviszonyok kielégitőek, 
mert az enyhe téli időjárás miatt a 
gazdasági munkások erdőirtásnál 
szőlők kitakarásánál találtak munka
alkalmat.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.
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Minden mutandö, 
Rt ékszer maradandó.
Ékszeri órái ajándéknak

SZIKLAI MM 
órás és éksioréSiiiél. 

Erzsébet kiraiyne-utca 21.

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

kedvező részlet fizetésre is.
Kerülje a fúiüsleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás ét javítás csak szakembernél.
Pontosan ;árs férfi és nSi karorAK 2 évi jatilléssal már 6 pengstst.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

HÍREK.
— ünnepi istentistfeiet az ixr. 

templomiban. A bajai izr. hitköz
ség március hó 15 én, vasárnap 
délelölt 11 órakor a Munkácsy Mi
hály utcai nagytemplomban hazafias 
ünnepélyt és istentiszteletet (art.

A Baja-Bácskai Közművelő
dési Egyesület közgyűlése. A 
Baja-Bácskai Közművelődési Egye 
sülét március hó 22-én vasárnap 
délelőtt 11 Órakor latija rendi s évi 
közgyűlését Határozatképtelenség 
esetén 29-én délelőtt 11 órakor 
tartjuk meg, amikor a megjelentek 
számára való tekintet nélkül a köz 
gyűlés határozni fog. Tárgysorozat : 
A választmány kiegészítése. Főtitkár 
jelentése az eddigi működésről. 
Pénztáros és számvizsgáló bzls. je 
leütése. A könyvtár és muzeum 
szakosztály megalakulás'. Alapsza 
báiy módosítás. Indítványok meg
tárgyalása.

Megindulnak a 
személyhajőjáratok.

Személyhajójáratokat Buda
pest—Mohács között napon
kénti járattal a MFTR akként 
indítja meg, hogy az első já
rat Budapest, Eötvös-térről le
felé f. hó 14-én este 22 óra
kor, Mohácsról felfelé pedig 
f. hó 15 én d. e. 11 órakor 
indul. Eszerint a múlttól elfé- 
röleg Bajáról a felfelé menő 
hajó d. u. 13 óra 10 perckor 
indul.

A DGT személyhajójáralok 
f. évi április 5-én indulnak.

- A Move hazafias ünnepélye.
A március 15-i ünnepségek .-orá- 

I bán osztatlan nagy érdeklődés ki 
I séri a Move hazafias ünnepségét. A 

nagyon nívós, éltékes niüsoru ün 
nepély vasárnap délután 4 órakor 

, a Kö/.potiban lesz.
— Március 15 a Kereskedelmi 

Kaszinóban. A bajai Kereskedelmi
I Kaszinó március 15-én este ünnepi 

vacsorán emlékezik a márciusi nagy 
, időkről. A halvacsorás összejövetel 

ünnepi szónoka W’eidinger Pál a
I Bujái Kereskedelmi és Iparbank 
\ tisztviselője.

— Erős, vérbö, kövér emberek
I igyanak naponként, reggel éhgyo

morra egy kis pohár természetes 
,,Ferenc JÖ7.sef" keserüvizet, mert 
ez rendes gyomor- és hélmüködést 
biztosit, számottevően előmozdítja 
az emésztés és kitíinően szabályozza 
vérkeringést.

— A nemzeti megújhodás ün
nepe a reálgimnáziumban. A 
Ciszterci Rend III. Béla reálgimná
ziumának tanulóifjúsága március
14-én  délután 5 órakor rendezi meg 
hazafias ünnepségét. Az ünnepség 
műsora : Hiszekegy. Kiss Menyhért: 
Magyar Mialvánb. Előadja a sza
valókórus. Czelczorkérfi: Hunyadi. 
Előadja az énnekkar. Ünnepi be
széd Mondja Tóth Tasziló tanár. 
Boieldien—Weninger: Bagdadi ka
lifa, játsza a zenekar. Hangay Sán
dor: Az én térképem. Szavalja Far
kas László III. o. tan. Rull László
VII. o tan. tárogatón játszik. Ma
darász Andor VII. o. t. zongorán 
kiséri. Ifj. Radványi Sándor : Már
ciusi ének. Szavalja Bagóczky La
jos II. o. tan. Lovas Andor: Messze 
fehérlik. Énekli az énekkar. Him
nusz. A zene és énekszámokat Lo
vas Andor karnagy, az intézet ének 
és zenetanára vezényli.

— A Kereskedő Ifjak és Ma
gántisztviselők ünnepe. A Bajai 
Kereskedő Ifjak és Magántisztvise
lők Egylete vasárnap este fel 9 óra
kor hazafias ünnepséget rendez. Az 
ünnepség szónoka dr. Nyiraly Zs. 
városi közigazgatási fogalmazó.

— irtják Saján a veszettségre 
gyanús abeket Baján a legutóbb 
előforduló veszellkulya marási ese 
lekkel kapcsolatban kiirtottak hét 
veszeltkulyát és tiz veszettségre gya
nús ebet, valamint bél kóborkulyát. 
Megfigyelés alatt volt két kutya és 
egy macska, ezekről azonban meg 
állapították, hogy egészségesek.

— Lugkövet ivott egy ötéves 
kisfiú. Cse rmák Ferencné Rákóczi 
Ferenc-ufcai iakos 5 éves Szilárd 
nevű kisfia véletlenül felhajtotta a 
marólugas edényt. Teliét szeren
csére azonnal észrevették s meg 
akadályozták, hogy a lúgból igyon, 
így csupán a szája és nyelve szen
vedeti enyhe égési sebeket A kór
házba vitték.

— Baromfitolvajlás. Ács József 
a bajai strandfürdő tulajdonosa ma 
jelentést tett a rendőrségen, hogy 
a műit napúkban bezárt baromfi ól
jából 6 darab tyúkot ellopták.

— Gyomorhurutnál, gyomorsav- 
tultengésnél és felböfögésnél 
reggel felkeléskor 1 pohár termé
szetes „Ferenc József'*  keserüviz 
az emésztőcsatorna tartalmát feloldja 
és levezeti, a bélraüködést elrendezi, 
az anyagcserét megélénkíti és fri«s 
közérzetet biztosit.

SPORT.
A Bajai Turul Sport Egylet 

hírei:
A Bajai Turul Sport Egylet f. 

hó 13-án (Pénteken) este 8 órai 
kezdettel a Zsubori féle vendéglőben 
választmányi ülést tart. A tárgy fon
tosságára való tekintettel felkéretnek 
ezúton is a t. tagok, hogy az ülé
sen okvetlenül megjelenni szívesked
jenek.

További program : 1936. március
15-én  d. u. 4 órai kezdettel a sport
pályán nyilvános nagylréning, úgy 
az első, mint a második csapat Ösz- 
szes tagjai d. u. 3 órakor az öltö
zőben jelenjenek meg.

Március 22 én barátságos mér 
kőzés Mohácson, március 25-én ba
rátságos mérkőzés Szekszárdon, mig 
március 29 én Jánoshalmán lesz 
barátságos mérkőzése az egyesület
nek.

Húsvéti program; húsúét más- 
napján a Budapesti Vasutas Sport 
Club A további programról szintén 
adunk ki értesítést.

Bajai Turul Elnöksége.

‘ .aptidbidouo*  ;
/ :. i‘ H e X F ?. í K fc L.

üzietátMmés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Biumberger fele helyiségbe 

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

Mély tisztelettel

Weichste? Lőrinc
i öföskí r/skedő.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HY3MÖAVALUUAT.
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í Tíz évi házbér összege
| egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesli-ut, Eternit udvar Telefon 290.
=3» «E=T «

i'

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

éves szurkosnyár 
fűz hasáb
akác „ 
szil .. 
kőris „ 
és gömb 
vegyes apritott 
kemény tűzifa

h száraz
Házhoz szállítva száraz

««

••

Saját termelésű tűzifa:

apritott akácfa 
apritott tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia 
fatermelők és tüzifanagykereskedök

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

2 éves 
vágású

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

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
mért. 9-töl márt. 16-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Éjjel is rendelhető!

| Rádió-ét villanyszereiéit!
legolcsóbban, legpontosabban csak |j|

í KRiCSKOVtCS és SIDÓ cégnél ti
eszközölhet. |

I
í

A Corso mozi
p Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron, jj 

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

S

mellett.

feltételek.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2.________ Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, tatai tzalontzenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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 Laky bérautósnál. 
Telefon 375. — Baja, Kigyá-utca 18. szám.

Bakanek e< Goldberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek Goldberger >an iiá.


