
SajB, 1S36. január 4. Szombat Ara 8 filíér^ IV. évfolyam 3 s^am.

ff

~ í - ■ • ■■
.■it'oíiztf. fts !«.IkI6s :-dé

0 i. tt N É Z Y L E !i E L

CT EfcttíSB
u gvatievr. 0 p-uk-

'■ >‘RKN-’’-bK- . S7.AÁ;
!
1

w"rí iwwsffiiiaa&x

;. ivr>en hónapra
• ÍIFI1ETFSI flOCK

2 paner

Apátiái;
BácsMsw vármegye és Baja város

főfeisásla
A Kormányzó ú< őfőméltósága 

Bárányt Tibor főispánt szolgálatai
nak elismerése mellett Bácsbodrog 
vármegye és Baja város főispánsága 
alól felmentette s egyúttal a megye 
és vá ros főispánjává apatini dr. Fern 
b eh Bálint, p.stmegyei lb. főszol 
gabiró, bácskai földbirtokost ne 
vezle ki.

A megye és a város külön főis 
pár! kapott s e/zel réyi vágyunk 
teljesült.

A m héz gazdasági visz onyok, a 
megye politikai körülményei de külö
nösen a határszél közelsége foko
zottabb mértékben telte szükségessé, 
hogy külön főispánunk legyen, aki 
teljes eiejét anyamegyénknek és vá 
r o s u (i k n a k szentelje.

A nv gve és város külön főispáni 
kinevezése kétségtelen bizonyi éka 
annak, hogy a kormány (elismerte 
e megye és város fontosságát ; hogy 
megyénk és városunk politikai súly 
bán és jelentőségben emelkedett ; 
mindezeknek elismerését főként an
nak a képviselői gárdának köszön
hetjük, melyet a megye és a város 
közönsége a tavalyi tavasz folyamán 
megválasztott.

A másik nagy jelentősége apatini 
Fernbach Bálint dr. főispáni kine
vezésének, hogy bácskai földinket 
nevezte ki főispánná a Kormányzó 
Ur.

Minden elismerésünk a volt fő 
ispánok teljes jóakarata és iigybuz 
gósága iránt, de semmi sem pótol 
hatja azt a motorikus erőt, mely a 
közvetlen lokálpatriotizmusból, a 
megye mint őshaza szer eleiéből fa
kad ; d- a kormány iiánli teljes lo
jalitás is könnyebb*  n válik a megye 
és a város közönsége lelkében iga 
zán bensőségessé, ha sajat kiváló 
fiát latja és tisztelheti, mint a kor
mány exponensét a főispáni székben.

A megye és főként a város egy 
uj fejlődési korszak küszöbén az. 
erőteljes, harmonikus együllmíikö- 
dest kívánj. ; a megyéből származó, 
de a fővárosban hivatalt betöltő 
apatini Fernbah Bálint dr. főispán 
bán ennek a harmonikus egyiitlmü 
ködésnek kitűnő reprezentánsát tisz 

(elhe'jiil , aki Pieszly 'Jem-.'r bel 
ügyi államtitkár pes megyei főispán 
melleit möködv*  o bosszú éveken ál 
elméleti és gyakorlati képzeliségét 
bő tapasztalatokkal gyarapítóira.

Pestmegye, nagy megye; a köz
igazgatási, gazdasági, szociális, tár
sadalmi, kulturális politikai fel
adatok szinte elképzelhetetlen vál
tozata <s tömege ad ott munkakört 
a főispánnak; * um I a hatalmas 
munkai ixnek Preszly Elvmer állam 
titkár, volt p/s ír egy< i főispán mel
leit sz -izeit bőséges tapasztalatait 
hozza magával ap/tini d». Fernbach 
Bálint fői.-páu.

A negyvenéves ui lóispánban a

Froinci<rors2ág MímíIő dfogadm 
baráti jobbját.

A francia-német közeledés
ről feltűnést keltő beszedet 
mondott újév napján Francois- 
Bonnet berlini francia nagy
követ azon a fogadáson, atrie 
Ivet a nemet fővárosban élő 
francia kolónia tiszteletére ren
dezett.

— A franciák hajlandók az 
őszintén feléjük nyújtott baráti 
jobbot hasonló őszinteséggel 
megragadni, ugyanúgy, mint 
ahogyan másrészről hajlandók

A francia Alpokba falvakat zárt 
ei a katasztrofális föMmlás.

Eyguiai s közölt sziki .omlás történt, 
amely ötszáz méter hosszuságb m 
ellen iaszolla az országutat. Hozzá 
velői- ,;?s becslés szerint egymillió 
köbméier szikla és föld zudult alá

A sziklaomlás elpusztított egy 
malmot, m igával sodort egy hidat 
és több száz méternyire kitérített 
egy patakot a medréből.

Több falu teljesen el van zárva 
a külvilágtól. A Versailleshe vezető 
utón szerdán földomlás törtéüt, amely 
maga alá t*  metélt öt einbul. Va 

| férfi kor teljes alkotó erejét üdvö
zöljük ; kiváló ismerője és megér
tője <i Nemzeti Egység Pártja szer- 
■ezlo d 'seriek ; közvetlen munkása 

i volt a nagy pestmegyei szervezet 
; kiépítésének. A N onzeli Mur.katerv- 

nek egész köz.- és magánéletünkkel 
| átfogó rendelkezései és szelleme ;

a nemzeti öncéluságban kicsucso-
, sodó uj korsze l!em megvalósítására 

irányuló törekvés vezették, hatották 
é hatják al nindeti munkásságát.

Éhben az eszmekor ben vitéz jákfai 
Gömbös Gyű: , a Nemzeti Egység 
vezér*-  táborának ui politikai 
zásziósurát köszönjük apjlini 
Fembach Bálint dr. főispánban.

| vérükét ontani hazájuk füg- 
' getlenségének és becsületének 
inegvédelmezésére. A most el
múlott év során a francia-né
met kapcsolatok javulásának 
látható jelei mutatkoztak meg. 
Senkisem örül ennek jobban, 
mint a Berlinben élő franciák 
és senki sem óhajtja izóbban, 
hogy a két ország közötti 

I kapcsolatok kedvezően tovább 
fejlődjenek és megszilárdulja- 

i nak.

lameunyien meghaltak.
A vérsaíllet.i és s Jntgermaini hely

őrséget mozgósították a földtöme
gek eltávolítására.

Svájcban telepszik le 
a Liíídbergh-család.

Lehetséges, hogy Lindberg nem 
Délfrauciaországbao, hanem Svájc
ban fog letelepedni, ahol felesége 
családja már régebb idő óla tar 
lózkodik.

Ifjsssá® 
és a ^iktatyrák.

Irta : Magma.
A háború előtti ifjúság éh-le az 

élet gondjaitól ha nem is volt tel
jesen mentes, de minden*  setre 
messze állott a harcnak állói a ret
tentő közelségétől, melyben a mai 
ifjúságnak küzdenie kell. Ha voltak 
is álmatlan éjszakái az ifjúságnak, 
az nem volt oly széles téren, annyi 
embert felölelve, mint a mai ifjúság 
életében.

A háború előtti ifjúság lelkes nó- 
taszóval ment ki harcolni a világ 
négy táj.; felé és vitte könnyelműen 
drága magyar vérét a vágóhídra és 
felkészületlen bohóságával a józan 
gondolkodást elnyomó túlzott hévé 
vei felemelt fejjel futott neki —- mint 
békében az éleinek — a nagy vi
lágégéskor a halálnak.

A háború és a forradalmak sok 
tauulságoi hozlak az emberiségnek, 
de különösen és elsősorban az if
júságnak.

A békeidők ifjúsága minden mé 
lyebb lalajbagyökerezés nélkül, a 
gazdasági életet, a sport felkészült
séget, a fegyelmezett életet, a ke
nyérgondokat slb nem ismerve ment 
masírozva ezer es ezerszámra.

És mikor megjöttek, fele-harma
dában megrokkanva, bénán, nyo- 
morékan ---• nem volt hol hajtsák 
le fejüket. A kis, — megcsonkított 
ország nem tudta úgy ellátni ezer
nyi tömegeiket, ahogyan azt kiérde
melték.

A maguk erejéből pedig csak ne
hezen, vagy sehogyan sem tudtak 
és tudnak boldogulni, előbbrejutni. 
Ök egy átmeneti korszak végzetes 
ifjúsága voltak, kik apáik nyomdo
kain indullak az. életnek, — ez az 
élet azonban fenekestől felfordult 
és egy teljesen uj világiend van 
kialakulóban, melybe ők már csak 
nehezen tudják megtalálni helyüket.

A ma ifjúságának már több is
kolája van az életből. A világhá 
ború idején, inig apáik és öiegebb 
testvéreik kinn harcoltak a fronto
kon, itthon sápadt arccal koplalták 
és dideregték végig a háborút.

Ök nem egy boldog jólétből, egy 
megelégedett életből potlyantak a 
nyomorba, hanem abban születtek, 
abban nevelkedtek, a boldog gyer
mekkor első és örök benyomásai 
már fájdalmukban érintette őkel.
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ogeiKalapot nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem 

trico es svájci fehérneműt, rövidárut

ÍTÉÍNH ARD T DIVATCSARN OKBAN
B A 1 ÍJ, Telefon 188 vásároljon, mert szépet, jót, oltson árusít.

Jobban hozzáidomultak az élet 
mai arculatához, — most a másik 
nagy feladat előtt állanak. Meg is 
k'-ll maradni ezen a küzdeni tudó 
és akaró fronton. A gyermekkor 
után az ifiuság korszakát is küzdő
képessé kell tenni, hogy e férfikor 
bármily viharvert legyen is, könnyű 
legyen és mint jövendő családapák 
a legnagyobb megpróbáltatások és 
szenvedések idején is — mert ezek
nek el kell jönni — mosolygó arc
cal, biztos nyugödl id« grendszerrel, 
szenvedélymentesen, higgadtan kell 
gyermekeiknek biztosítani azt, ami 
az ö gyermekkorukból hiányzott.

Óriási átalakulások játszódnak le 
a szemünk előtt a különböző vég
letekben, gazdasági és társadalmi 
rendekben kifejlődve és igy önkén
telenül is elénk szalad a kérdés. 
Melyik állami berendezkedés a jobb, 
a helyesebb a nemzet, — tehát az 
ifjúság jövője szempontjából ?

Azzal tisztába kell lennünk, hogy 
a nemzet az ifjúság és az ifjúság a 
a nemzet. Tehát a nemzet jövőjét 
az ifjúság jövőjén keresztül kell 
szemlelnünk

Az angol demokrácia nagy bar 
cosa, a konzervatívok nagy vezére, 
Baldvin miniszterelnök a közelmúlt
ban elhangzott egyik beszédeben 
kifejtette, hogy a fasiszta és hitié 
rista mozgalom rendkívül üdvös és 
előnyös hatást gyakorol az ifjúságra 
és s/ükégesnek tartotta ennek a 
szellemnek méghonositását saját ha 
zajában is.

A mi ifjúságunk már régen figye
lemmel, nagyfokú szimpátiával és 
bizonyos irigységgel szemléli ennek 
a két országnak az ifjúságát, — if
júságának a nevelését.

Ez a nevelés azonban csak úgy 
érhető el, ha az egész állarnberen- 
dezk'dés ehhez idomul.

Minden alkotmány védelmi vessző
paripa, minden nemiélező könnynek 
a falra, vagy égrefeslése ellenére 
hamarosan be kell következni egy 
átmeneti állapotnak, mely az egész 
gazdasági életünket és összes ifjúsági 
mozgalmainkat átszervezve uj ala
pokra fekteti egész nemzeti tovább 
fejlődésünket. Ezt pedig csak úgy 
érhetjük el, ha a sok meddő krili- 
zálót kiirtjuk és a kormányrendsze 
rünk a mainál sokkal szélesebb ha
talmú alapot biztosit magának.

A komoly magyar ifjúságnak alá 
kell vetnie magát ennek a gondo 
latnak és alá is veti, mert nagy 
nemzeti eszmék szolgálatába ha kell 
áldozatot is tud hozni hazájáért.

A magyar ifjúság szükségét érzi 
annak, hogy hazánkban is minél 
előbb bevezessék a parancsuralom
nak ezt a formáját, ami ma Olasz
országban, Németországban, Török 

országban és Ausztriában biztosilar.i 
tudta a nemzeti önállóságot és a 
továbbfejlődést.

Ettől a gondolattól legfeljebb a 
régi liberális rendszertől megfertő
zött, vagy a közúti fiatalság idegen
kedik, de az ország egészséges ma

Halottrablás egy bácsmegyei községben. 
Egy eivetemüh legény feltörte a református lelkész 
kriptáját és kirabolta a nemrégiben eltemetett ha
lottat

A Zom bor városától nem 
messze lévő elcsatolt bácsme- 
gyei Szivác községet megdöb
bentő halottrablás tartja izga
lomban. Egy Wéber Karoly 
nevű 20 éves sziváci fiatalem
ber feltörte a temetőben né
hány héttel ezelőtt eltemetett 
Kurcz János fiatal református 
lelkész kriptáját es azt kira
bolta. Weber lakásán megta
lálták a halott cipőit és újjai- 
ról lehúzott gyűrűket, köztük 
a karikagyűrűt is. Weber be 
vallotta a kriptarablást. Elmon
dotta, hogy éjjel 11 órakor 
egyedül kiment a temetőbe. 
Kiásta a kriptaajtót és lemá
szott a kriptába, ahol feltörte

Elfogtak o csendőrség által 
többszörösen körözött 16 éves 

tolvajnőt.
Baján és több bácsmegyei köz- 

' ségben feljelentéseket tellek, egy 
16 éves leány ellen, aki ismerőseit 
meglopta. A feljelentések aztán bő 
vilitek egy decsi gazda feljelentésé
vel, aki elmondotta, hogy a 16 éves 
leány tőle 50 pengőt lopott. A csen

Az idei tél szövetszenzációja 

az „Elertex**  és 
„Elersupertex" 

kiváló öltöny, sport és kosztümszövet 
nem gyúródik, nem fényesedik, 

elegáns, olcsó
tartós, és jó.

Szavatoltan tengerentúli gyapjúból készülnek, 
Baja és környékének kizárólag Reich Farkas Fiaí-nál.

gyar ifjúsági, ..melyik komolyan 
veszi htzája sorsának jobbraíordu- 
lását, örömmel nézné ezt a törek- 

' vést és megoldást es lelkesedéssel
vállalna a v. le járó esetleges áldo
zatokat is

a koporsót. A sötétben lehúz
ta a már erősen bomlásnak 
indult halott lelkész ujjairól a 
gyűrűket és a lábairól pedig 
a cipőt. A kríptarablás tette
sét az juttatta csendörkézre, 
hogy a halottrablás után egyik 
községbeli ékszerésznél be 
akarta cserélni a református 
lelkész elrabolt jegygyűrűjét 
„kisebbre", azonban az ék
szerész a gyűrűben felismerte 
a K J monogramot, amelyet 
a lelkész annak idején nála 
vásárolt. A hullarabló lakásán 
mindent megtaláltak.

Webert a szerb csendörség 
letartóztatta.

dőrségek köröztették a tolvaj leányt, 
aki a Bácskából előbb Tolnába 
ment ál, majd Budapestre szökött.

■ Mikor elfogyott a lopott pénz, a 
leány Dombóvárra utazott a fővá
rosból, ahol azonban a pályaudvari 
csendőrök Elismerték és elfogták.

Most végigvezetik mindazokon a 
helyeken, ahol lopott es aztán át
adják a fi ttalho: u .le bíróságának. 
A 16 éves lány már volt büntetve 
lopás miatt.

—au',ih1,Philips ráp|ók

Bruszt-nál
szerezhetők be a legelőnyösebben I 
O,i.,n, Philips, Sl»ndOrd.RAKTARA 
lététünkén gépek nagy----------------

Egy 70 éves ke'ebiai öreg 
gulyás élet-halai küzdelme 

a felbőszült bikával.
A kelebiai községi csorda 

egyik hatalmas bikája valami
től felbőszült és a gulyásokra 
rontott. A fiatal legények ijed
ten szétszaladtak, de Gálfi Jó
zsef 70 éves öreg gulyás pusz
ta kezzel szembeszállóit a 
megvadult bikával. Borzalmas 
párbaj keletkezett a feldühö
dött állat és az öreg gulyás 
között. Gálfi egyszer-kétszer 
megcsavarta a bika szarvát, 
de a hatalmas állat végül is 
jobban bírta erőve 1 és a fáradt, 
kimerült öreg gulyást felöklelte 
és a magasba dobta. Gálfit 
válságos állapotban vitték kór
házba.

A szabadkömives páholyok 
feloszlatását javasolták 

a francia képviselőházban.
Az állam biztonságát és a köz

rendet veszélyezlelő szövetségek 
i megretidszabályozására vonatkozó 
| törvényjavaslat második olvasásban 

való képviselőházi vitája alkalmá
val a jobboldal javasolta, hogy a 
törvényhozás mondja ki a szabad- 
kömives páholyok feloszlatását is.

A javaslat körül rövid vita alakult 
ki, amelynek során Dómmáuge kép
viselő megemlékezett arról is, hogy 
Magyarország volt az első, amely 
az 1920 május 10 iki törvényben 
kimondotta a páholyok feloszlatását.

A példái Olaszország, Németor
szág és Törökország, továbbá Por-
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Minden múlandó.
Az Ékszer maradandó. 
íí£££[L$[2L112.,áÍJon*i ajándéknak. 

SZIKLAI MARTON....
árás ás éliszaresz»éí.

Erzsébet kiralyné-ucta 21.
Régi ékszereket, tört aranyat es

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

kedvező részletfizetésre is.
Ketiitj? a fölöstesjes. bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás es javítás csak szakembernél.
Pontosan jóra férfi es női karórák 2 évi jótállással már S pengőtol.

brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
tugália is követte, számos rnás or
szág pedig különféle megszorító in 
tézkedeseket léptetett életbe.

A páholyok minden téren, főleg 
azonban a törvényhozásban fejtenek 
ki élénk tevékenységet.

Az igazságíigyminiszler a kor
mány nevében kérte a szabadkőini 
vés páholyok ellen irányuló módo 
sitó javaslat elvetését. A képviselő 
ház 417 szavazattal 104 ellenében 
elvetette a javaslatot.

HÍREK
Január 4-én Bácskai magyar bál, 

Ányos Laci közreműködésével.
Január 5 én délután fél 4 árakor 

az alsóvárosi „Kapiszlrán Szív- 
gárda" műsoros előadása az 
Ipar testületben.

Január 5 ón este 8 órakor kabaré
előadás a Kiscsávolyi Olvasó
körben.

iw-í-ia

URANIA
Január 
Január 
Január 
Január

4- én,
5- én,
6- án,
7- én,
Az

újjáéledt 
magyar film

gyártás legjobb, 
legszellemesebb vígjáték a

kisasszony
Ragyogó zenés víg
játék 12 felvonásban.

Főszereplők:

Muráti üli, 
Jávor Pál, 
GombatzögiE., 
Kabos Gyula, 
Törzs Jenő.

Január 6 án este 8 órakor a Csá- 
.r es liotnédiás előadási a 

Központiban.
Január 11 én a Rajai Evezős Egye

sület zárlköiíi jelmezes es ál
arcos balja a Nemzetiben.

Január ll"én Föd rász-bál a Köz 
pontiban.

- Szombat este 1Ü órakor a 
bácskai ímelligencta Magyar Bál
ja a Központiban. Ányos Laci, nz 
aranykoszorus dalköltő pompás mű
sora a táncteremben. Utána az ősz 
szes termeket „bependlizi" Magyar 
úri vigasság, az. ifjúság derűje, bája. 
Végig magyar cigány, magyar szív 
és lélek. Hangos híradó. Asztalok 
foglalása a Központiban.

— Kussbach Ferenc lemondott 
ax ügyvezetői tisztségéről. Kuss- 
bach l'e c dr. ügyvéd, a Magyar
országi Német Nepmüvelődési Egye
sület ügyvezetői tisztségéről lemon 
dóit. Lemondását Gratz Gusztávnak 
levélben jelentette be. Levelében 
megállapítja, hogy a hazai németség 
őszinte Ír-- ával lehet azok iránt, 
akik az uj kisebbségi iskola rende
letét létrehozlak.

— Mélykút is vidáman köszön
tötte CZ Uj évet. Úgy az Ipartes- 
tülelben, mint a Kaik. Ifjúsági Egy 
leiben műsoros táncmulatság volt. 
A szereplők sok tapsot kaplak az 
ügyesen előadótt vígjátékokért. Mind 
két egyesületben a hajnali órákig 
tartott az újévet köszöntő jókedv.

— Március 31-ig lehet kérni a 
védettség visszaállítását. A kor 
mány újabb rendelettel három hó
nappal március 31 éig hosszabbí
totta meg a védettség visszaállítását 
kérő beadványok' benyújtásának 
határidejét.

te elnök

rendelünk.

Kést női ruhák, kabátok, női 
kalapok, fehérnemüek és gyer
mek ruhák gazdag választék
ban.

LUVENSTEIN FRIGYES
(Városháza.)

j ti bi le urnához, érkezel! 
NAGY

Alkalmi
vásárt

ABBÓL AZ ALKALOMBÓL,
hogy cégünk

A has gyakori teltsége, a 
rekesz erősebb feltolodása, máj tájé ki 
fájdalmak, emésztési nehézségek, 
gyomorbélhu, ul és sárgaság a ter
mészetes ,,Ferenc József" keserű 
víz használata óllal megszüntelhetók 
és az agy, a szem, tüdő vagy szív 
felé irányuló vértódulások ellensú
lyozhatok.

Császár és komédiás című 
színmüvet január 6 án mutálja 
be a Katolikus Egyesülés a Köz
pontiban. Január hó 6-an este a 
Központi Színházban mutatja be a 
Katolikus Egyesülés a Szt. Margit 
Klub rendezésében Hevesi Sándor 
„Császár es komédiás" című szio- 

| müvét. Az előadás este 8 órakor 
| kezdődik. A színmüvet az agilis és 
| tehetséges műkedvelő színész Sze

retnie! Lőrinc rendezi. A főszerepet 
a bajai közönség állal jói ismeri 
és népszerű dr. L’eli Pál alakítja. 
A többi szereplő szintén a bajai 
ifjúsági műkedvelő gárda legkivá- 

| lóbbjaiból áll. Az előadás iránt elő
re is nagy érdeklődés nyilvánul 
meg.

— Kabaré-est a Kiscsúvüíyö 
Olvasók^fben. A Kiscsávolyi Ol
vasókör január 5 én este 8 órai 
kezdettel kabaré estet rendez a kör 
helyiségeiben. A kör niiikt dvelői 3 
egy felvonásos vígjátékot adnak elő. 
Felvonás közben Lakatos Misi és 
kitűnő cigányzenekara muzsikál.

— Újéviéi! a posta is beszedi 
ax öt pengőn aluli előfizetési és 
tagsági dijakat A magyar posta 
január 1-től érdekes újítást vezet 
be. A posta január 1 tői azonos 
összegű, de 5 pengőt meg nem ha
ladó követeléseket behajt. *A  pos
tának átadóit nyudla 50 n?l ke\e 
sebb nem lehet. A postakézbesilő 
minden hó 2—8 közölt legfeljebb 
két ízben kísérli meg a nyugtákat 
beváltani. A beváltott nyugta da
rabjáért 14, a be nem vállottért 6 
fillért kell a postának fizetni.

— Agyvértódulás, szivszorongas, 
nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, 
fejfájás-, leh angoltság, álmatlanság, 
gvengeségi állapotok, munkaképte
lenség a rendkívül enyhén haló ter
mészetes ,,Ferenc József" keserűviz 
használata állal igen sokszor gyor
san megsziintelhelők.

. . . facsemetéket is 
Utánozok’

Füredi Sándor old. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Ciríusz Ferenc-ulca 12.

Lal.ásviz.sgálaltal megbízva; Liszka és Hideg 
szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

A lakásvizsgálal díjtalan.

li bajai kertészkepzö áltál 
hasznait terület bérletet a város 
kógyülese, rrrn'áti a földművé 
lésiigyi minisztériummal kötött bér
leti szerződés lejárt, további 12 
évre meghoss/abbitolla.

ERTESITES ’
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt

fodrász 
üzlstet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. e. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Ki való tisztelettel
OöE&TM BÉLA

fodrá^zmester.

Jaguár S-an
Vaíarnap

Január 7-sn 
hétfőn

Malakai

I Azonkívül :

vadon 
szava
a lég ag\ol b filmszen
záció 10 felvonásban

f* ő s z e r e p b e n :

Clark Gabié, Loretta Jimy.
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Eladód
Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitö 
műköves golyóscsa
págy ti daráló uj szij
jal es mázsával, ösz- 
szes daiáló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWILUR ftNíAL 
Ga ra - Gvörg y p us zta.

legalkalmasabb ajándékot

S z a b ó 6 é z a
puska művesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

whist 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szidnál

(Sugovieapart).
siaíHaaR^7&.';?óE^

HICOETÉSEKET rí?. VESZ
fl NYQMDJIVAU.AI.AT.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

dec. 30-tcl jan. 6-ig 
Dr.GEIRINGER JÁNOS 

WÉBER GÉMES
gyógyszert?.) a

í

kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon s 314-et 
MARCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

1

újonnan berendezett
fűszer- és csemege üzletünket

<A űtegyetrázáwal szemtan)
/Felvágottak, sajt, vaj, sa'[átpörkölésü friss kávé, 

cukorkák, terményáruk és mindennemű háztartási 
cikkek.

Magunkat a nagyérdemű közönség szives pártfo
gásába a|án!va maradunk mély tisztelettel

Cseh és TÖisyesi
íüs?erker?sk»dők

---------- b

Nyomatott Bakanrk és Goldb

fejét terme

fi

h száraz

ésii tűzifa:
akác hasábfát 
kőris ,, 
tölgy „ 
szil 
szurkos nyát hasábfát 
fesz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy
aprított akácfát 
aprított tolgy és szilfát

>

s ÉegíJ'csöbh napi árban házhoz 
száilhunk. &

ESadás nagyban és kicsinyben.
Wiesel Sándor és Fia |

® fa Inrmelők és tűzifanagykereskedők
M Telefon : B^JA Telefon : M
® tűzifa telep 195, Haynald.u, 13. városi iroda 42. jW

VÉRTES részvénytársaság bajai fiókja í

| Telefon 52. Ferencfek-tere 2. Telefon 52. i;

| Kályhái ülésre használjon
I tatai tojásbrikettet,

kokízbíikettet, fcatai ixatonjzenet, 
budapesti ets^reratísi gázkoktzot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.
••■^•A3t«^-.’aaBHKas8E

Csvrati bératt© 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lííky báraUtŐSRál.
.Telefon 375. 3aja, Kiyyú-uica 18. szám.

in naia.


