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FERENCIEK-TERI

Bácsbodrog vármegye ás Baja város 
impozáns fénnyel iktatta be méltóságába 

apatini Fernbach Bálint dr. főispánt.
Lobogódiszbe öltözött Baja 

város. A megye centruma meg
élénkült, ünnepi külszint öl
tött e napra, melyen a két 
törvényhatóság legmagasabb 
közigazgatási funkcionáriusát 
apatini Fernbach Bálint dr. 
főispánt a fóispáni stallumba 
beiktatta. A két törvényható
ság egymással nemes verseny
re kelt, hogy az ünnep min
denben, méltó legyen jelentő
ségéhez,

A megyepalota közgyűlési 
terme és a Grassalkovichok 
rági fényére emlékező város
háza közgyűlési helyisége fia
talos díszbe szépült ; virágten
ger borította a feljárókat, a 
termeket és az országos nevű 
közéleti előkelőségek pompás 
diszmagyarjaival versenyt szik
rázott a diszőrséget álló me
gyei és városi hajdúk díszru
hája.

Szemgyönyörködtető látvány 
volt a megyepalota lépcsőhá
zában sorfalat álló monostori 
gyöngyösbokrétások festői cso
portja.

Reggel 8 órakor a belvárosi 
plébánia templomban zenés 
mise volt az egyházi dalárda 
és zenekar közreműködésével. 
Az énnekkar Lovas Andor 
karnagy Lisieuszi Kis szent Te
réz miséjét adta elő kiváló 
művészettel. A szólókat özv. 
dr, Kiss Györgyné és Ozoray 
Jánosné énekeltek. A nagy
szabású zenei progammal biró 
installációs misére diszmenet- 
ben a megye illetve a város 
lobogói alatt vonult fel a két 
törvényhatóság népes küldött
sége.

A főispán fehér diszmagyar- 
ban gróf Teleki János és dr. 
Preszly Elemér államtitkár kí
séretében érkezett a misére, 
mögötte a megyei notabilitá- 
sok fényes menete haladt.

Az installációs ünnepségre 
Bajára jött dr. Horváth Győző 
felszentelt püspök is, akivel 

az élen a bácsmegyei egyházi 
előkelőségek impozáns tábora 
emelte az ünnepség méltóságát.

A diszmenetben ott láttuk 
dr. Marschall Ferenc államtit 
kár, Karay Krakker Kálmán 
Pestmegye főispánja, dr. Re
ményi Schneller Lajos Baja 
város, dr. Alföldy Béla a bács
almási kerület, br. Vojnits Mik
lós a tompái kerület ország
gyűlési képviselője, dr. Lati-

Díszközgyűlés
A megyei diszgyűlc s! dr. Szabó 

Szabovljevis Dusán alispán hatásos 
beszédben nyitja meg. A beszéd
ben üdvözli dr. Horváth Győző fel
szentelt püspököt Preszli Elemért, 
az ui főispánt és a törvényhatósá
gok képviselői*.

A főispánt meghívó dísz
küldöttség.

A főispáni leirat ismertetése után 
megjelölik a küldöttség tagjait, akik 
az uj főispánt méltóságának élvé 
telére meghívják. A küldöttség tag 
jai: báró Vojnits Sándor v. b. t. t. 
Almási Imre, Eberhard Isl.án, dr. 
Goncdik, dr. Marschall Ferenc ál 
lamlilkár. dr. Horváth Alajos mély 
kuli plébános, Milkó Mátyás. Ro- 
svnberg Mátyás, br. Vojnits Miklós.

Esküt tesz a főispán.
i Hatalmas éljenzés töltötte be a 
I termet, amikor apatini Fernbach 
i Bálint dr. főispán a terembe lépett.

Az alispán üdvözlő szavai után 
dr. Fernbach Bálint főispán emelt 
hangon esküdött fel a magyar al
kotmányra. A főhpání eskü után 
ismét hatalmas szűnni nem akaró 
éljenzés zúgott fel Lelkes i han 
gidaiban kezdte meg beszédét a 
székfoglaló főispán.

A székfoglaló beszéd.
A kormányzó legmagasabb meg 

bizatásáoak elegei léve átveszi a 
főispánságot.

A becsületesen elvégzett munka 
tudatában néz vissza peslmegyei egy 
évtizedes működésére. Itt is csak

novits János Bácsmegye fő
rendje, Galánlai János ny. tá
bornok, országgyűlési képvi
selő, dr. Csapi Vidor, br. Voj- 
niis Sándor, dr. Sivó János, 
Tólh József félegyházai pol
gármester, Bisztrai Balku Gyula 
volt főispán, dr. Ruzsinszky 
Jánost,

A díszközgyűlés délelőtt 9 
órakor kezdődött a vármegye
háza közgyűlési termében.

a vármegyén.
barátokat akar és fog szerezni. A 
megye minden rendű és rangú la
kosának bizalmát és támogatását 
kéri. Régi alkotmányunk biztosítása 
mellett korszerű reformokért küz
dünk. A megye önkormányzatának 
biztosítása és kimélyilése a célja.

Katonája annak a politikának, mely 
célul tűzte ki a nemzet minden tag
jának egységbe tömörítését.

Tiszteletben tartja azonban mind
azokat a politikai meggyőződéseket 
is, melyek a nemzeti célokat nem 
sértik, de küzd ellenük, amikor a 
magyar nemzet ellen irányulnak.

Főispánsága alatt három dolgot 
akar tiszteletben tartani : az igaz 
ságot, a jogot és a törvényt.

E rögökön Nagymagyarország jö
vőjéért küzdenek valamennyien. 
Meg vagyunk csonkítva, ki vagyunk 
fosztva, de van ma egy ember akire 
nézhetünk, aki az uj magyar 
történelem nagy Ígérete a kormányzó 
(éljen) és hű segítő társa v. Gömbös 
Gyula (éljen).

Meggyőződése, hogy a tisztviselő 
van á közönségéit és nem megfor
dítva. De a közért végzett nagy 
munkának csak akkor lesz ered
ménye, ha abban a megye vala
mennyi polgára segítségére les/..

(A főispáni beszédet egész terje
delemben holnapi lapszámunkban 
hozzuk )

Hozzászólások.

, Peicekig tarló viharos taps után 
Mészáros Béla érseki tanácsos, vas 
kuli plébános beszélt.

Megállapítja, hogy a főispánra 
nagy feladatok várnak, de a tör
vényhatóság minden tagja támogatni 

i fogja ebben és reméli, hogy Isten 
áldásával munkája nemcsak a ne
mes megye közönségének, hanem 
az egész, hazának dicsőségére válik.

Id. Willmann János be
széde.

A tapssal kisért beszéd után id. 
Willmann János beszélt. A refor
mokéit küzdenek ők is. A 48 as 
Fernbach Károly volt főispán lebi
lincselő nimbuszát egyéni rátermett
ségénél, jelleménél fogva hivatott 
átvenni az uj főispán. Kevesen va
gyunk, fogjunk össze. A már-már 
széthulló magyarság megerősítésére 
jönni kellett az erős és tisztakezü 
kormánynak.

Megkapták az évek óla követelt 
rendszerváltozást és a ráadásul izig- 
vérig bácskai főispánt. Nem túloz, 
amikor azt állítja, hogy vallásra, 
nemzetiségre való tekintet nélkül 
mindenkinek tetszésével találkozik 
az uj főispán kinevezése, mell Bács
kának minden fia egyformán hü 
magyar.

Az alispán beszéde.
Id. Willmann János beszéde után 

dr.Szabó-S/abovljevits Dusán alispán 
beszélt ; a tisztviselői kar támogatá
sát Ígérte a főispánnak a hallgató- 

■ ság zajos helyeslése közben.
Bácsmegye tisztviselői elszenved

ték a számkivetetlség minden kese- 
1 rüségét, semhogy letegyék a hiiség- 
1 esküt a Balkán előtt.
i A régi Bácskának ezekkel az 

utolsó mohikánjaival dolgozott a 
megye újjáépítésén. Minden mun
kának legjobb fokmérője a siker. 
Nézzen körül 3 főispán, hogv e kis 
csapat mint működött s akkor a régi 
hagyományok szellemében dojgo-

1 /ókról látni fogja, hogy derék, hü 
'munkásai lesznek neki.

Fogadja szereletébe. és oltalmába 
ezt a megyét, mentse meg minden
től ezt a vármegyét és ezt a népet, 
melyet ö oly soká vezetett.

Ismét viharos taps és éljenzés kö
vetkezett. A beszédek n< k jegyző
könyvi megörökítésére Milkó Má-



Ka
R El

ra ■ nyakkendőt, soknil, sálat, esernyőt, harisnyát, ■ agg. -jaw zra. M
í S 81 f Ót»a*  pulóvert, keztyüt retikült, női selyem | H
■ fii W? • tnco es svájci fehérneműt, rövidárut ■ ” ** *

IThTrdt divatcsarnokban
BAiri, Telefon 188 vásároljon, mert szépet, jót, olcsón árusít.

ny meleg hilelesilp'-te Mészáros Béla, id. Will- gondoljuk, hogy a mi rendeltetésünk I
sét el eben. imtnn J mos, A’mási Imre és Milkó nem az, hogy a múltnak legyünk

után a Mátyás m gyebizotlsági tagokat kül őrei ; hanem az, hogy a jelen ne
be a disz dö'tck *'i hézségeiből megtaláljuk a kivezető
v hilelesi- ,-\ dis/közgvülés után a főispán utakat és a szebb magyar jövőnek

lesz. A a vid-i.i küldöttségeket fogadta. váljunk tényezőivé.

Baja város instaí’áciős dkwülése,
A Baja város installációs 

diszgyülése délelőtt 1 1 óra 
után a Bajai Daloskor szerep
lésével kezdődött. A dalárda 
nagyszerű technikával elene- 
kel e a Magyar Hiszekegyet, 
majd dr. Borbiró Ferenc pol
gármester megnyitotta a dísz
közgyűlést.

A belügyminiszternek a fő
ispáni kinevezést tartalmazó 
okmányát dr. Puskás Dezső 
h. polgármester olvasta fel. 
A leiratot nagy 
gadtak.

A főispánt a 
sági bizottság 
Delv Géza, Mikoleczky Ferenc 
és Gáspár János hívták meg.

A polgármester besréds

Nagv érdeklődés mellett kez
dette meg beszédét dr. Bor
biró Ferenc polgármester.

M ■Itcságos Főispán Ur I
Az h lelkes taps, amely Méltó

ságodul e teremb n első lépéséit 
kiset le, nem pusztán az udvariasság 
jele d^ szavaknál is beszédesebb ki 
fejezője a tiszteletnek, amellyel vá
rosunk közönsége Méltóságod kine
vezését fogadja s a bizalomnak, 
amivel szvesen nyújt előlegül mű
ködéséhez.

Hódoló tiszteletadásunk elsősor
ban a szeretett államfőnek szól, 
akinek kegye; a magas kormány
nak, -melynek bizalma emelte abba 
a székbe, amelyet Baján a tradíci
ónál is erősebb érzés alapoz meg: 
a polgárok becsülése.

Méltóságod elődeinek fényes 
ráb n sokan voltak, 
ként jöttek közénk, 
voi, akinek szive 
vert volna gyökeret 
nak a talajában, amely értékeli 
b-csüleles munkát, készséggel 
segítő kezet minden nem-

éljenzéssel fo

törvényható-
kü’döHsége :

so- 
akik uj ember- 
De egy sem 

hamarosrn ne 
annak a város

a 
ad

törek-

vesUz s -.mely tud hálás is lenni 
közérdekű feladatainak felkarolásá
ét:. Hogy az előlegezett bizalom 
Mohóságod f'lé melegebben főidül, 
t ■■■' l ■ ■!> gyarazatál abban a Iliiben, 
h g«, zt férfit, akinek családja a 
N ,»y Bácska emlékeivel összeforrt, 
n i< :nk nem megnyernünk, csak 
rn<- •*  •rlai'U k kell.

Hisszük, hogy Méltóságod gon
dolat es ói zésvilága csak fokozni 
fogja azt z emelkedett hangulatot, 
amely légtől fogva érzi édes ott- 
horanak e terem falait. Bizalommal 
várjuk, hogy erősíteni és még job 
b<.n fogja gyümölcsözővé tenni az 
áll mhatalotnhoz fűző kapcsolatát 
annak az önkormányzatnak, amely
nek panasza, kérő szava többször 
hang/ik fölfelé; de egy panasza sem 
ftkad másból, mint ügyszeretetéből 
és igazság érzetéből; egy kérését 
sem táplálja más mint a törekvés, 
hogy e váios szép önkormányzati 
erői zavaitalanul érvényesülhesse 
n- k a nemzet állam szolgálatában. 
E-i melegen kérjük ; legyen élhar 
co-a minden közeroekíi munkánk
nak, főleg a rajtunk kivíil álló aka
dályok elhárításának, amelyek mi
att képtelenek vagyunk feladata
inkat úgy szolgálni, ahogy az a ki
terjedt környéknek, de egyben az 
egyetemes magyar életnek is ér
deke.

Ezek között az akadályok között 
ma a legnagyobb a változott viszo
nyokhoz nem simuló, a szakkörök
ben minden szempontból károsnak 
elismert igazgatási elrendezése a vá
rost övező vidéknek.

Tudunk az elhárítás nehézségeiről. 
Tudjuk azt is, hogy ezek a nehéz
ségek inkább érzelmiek s főként a 
történelmi hagyományokra fámasz- 
kodók. Ha ezek volnának az irány
adók, nekünk elég volna hivatkoz
nunk a mohácsi vész előtti térké
pekre, melyek megmutatják Bodrog 
vármegye akkori határait. De úgy

es

A mai állapothoz ragaszkodókkal 
szemben találó a város illusztris fel 
söházi tagjának a megjegyzése : mi
kép remélhetünk mi szomszédaink 
nál megértést, hogyan várhatjuk a 
békés revíziót, ha világos kérdések
ben mi magunk magyarok sem tud
juk egymást megérteni ?

Úgy érzem, hogy ez a szerepem 
kezd hasonlóvá lenni a „Carlhagi- 
nem esse delendam"-ot folyton hir
detett Catoéhoz. Nem baj, ha éu 
sem érem meg az akadályok el 
hárítását. A hirdetőknek szabad a 
multié lenni ; a fő, hogy maga az 
eszme éljen s végül is érvényesülő 
sét találja.

A hirdető azt szerelné, ha a meg
valósító . . . már Méltóságod lehetne. 
Nekünk felszínen kell tartanunk a 
kérdést nem csökkenő optimizmus
sal; mert lehetetlen, hogy ennek a 
gondolatnak az egyetemes érdekek 
bői is nyilvánvaló horderejél ne is
merje fel az a kormány, amely az 
evoiutionak hangoztatója. Lehetetlen, 
hogy ne vegye készséges megfonto
lás tárgyává ezt a kérésünket is, 
amikor az eredmények már fénye
sen igazolnak minket, hogy minden 
előbb kétkedéssel fogadott kérésünk 
teljesítése valóban egyetemes érde
keknek áll szolgálatában.

Tudjuk, hogy a magas kormány 
figyelmét ma nagy, átfogó tervek 
lekötve tartják; tudjuk, hogy tele 
van gonddal is, amelyet főleg kül
politikai nehézségek okoznak, de 
belső bajok is tetőznek. Köztük 
olyanok is, amelyek a városok ta 
Iájából nőttek.

Ennek a városnak az önkormány
zata önérzettel állítja, hogy — a 
felszabadulás óla — gondot egy 
órára sem okozott a kormánynak. 
Feladatainak helyes mérlegelésével, 
szellemi és anyagi etőinek szives 
áldozásával, a közéletbe is bevitt 

, józanságával az önkormányzati elvre 
| nem szégyent hozott; hanem annak 
| csak tekintélyét és becsületét öregb- 
i hitette.

Hibáján kivíil hiányozván minden 
feladata korszerű szolgálatához az 
elegendő erő, nem pirul a külsők
ben mutatkozó visszamaradásért, 
mert erőinek javát azon feladatok 
fele fordította amelyek az 
önkormányzati életnek lényeges tar
talmát jelentik. Baja büszke arra, 
hogy magától megértette az idők 
szavát s amikor a belügyminiszter 
ur a magyar városok újonnan ala
kult közponjának a szociális kérdé
sek homloktérbe állítását ajánlotta, 
akkor a belügyminiszter ur illetékes 
osztályának megállapítása szerint a 
törvényhatóságoknak Benjáminja eb
ben a munkakörben már az első 
vonalban állt.

Ennek a lelkes, egyben meleg 
szivü munkának készséges munká
sai tidvözlik Méltóságodat az emel
vényről s a padsorokból egyaránt. 
Ennek a munkának a szeretete 
száll örökül e teremben nemzedék- 
ről-nemzedékre.

Én azt a nemzedéket képviselem, 
amely szerepének utolsó felvonásá
ban játszik. Méltóságod annak áll 
élére, amely hivatott ez örökséget 
átvenni és uj értékkel tovább gaz
dagítani. Van abban valami kedves 
jelképiség, hogy én a terem 
gáti oldalán állok; Méltóságod 
dig keletről fordul felém.

Azt a rövid utat, amelyet a
generáció még együtt fog megtenni, 
szeretném, ha úgy futnánk be, minf 
a modern stafétában: a beérkező 
nem lassítja az induló pedig felfo
kozza iramát, hogy amikor végleg 
átvette a pálcát, már nemcsak friss, 
erővel, de gyorsított ütemben is vi- 
hesse azt tovább.

Az én nemzedékem a becsülettel 
végzett munka derűjével azon van, 
hogy a magyar olimpiászban Mél
tóságodnak a startja is jó sikerüljön. 
A Méltóságod korosztályához tarto
zók pedig lelkesen ajánlják fel, hogy 
teljes erővel és támogatással végig 
kisérik az utón, amelynek örök cél
ja : beváltani a bajai jelszót. Azt a 
jelszót, amelyet a város nagy szü
löttjének, Tóth Kálmánnak versé
ből vettünk, amely bennünket is 
hevített; minden erővel, mindég 
csak „Előre" !

(Folytatjuk.)

nyu-
pe-

két

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. _______

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jaró férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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A hősi emlékmű 
megkoszorúzása.
Vasárnap este Preszly Ele

mér belügyi államtitkár, dr. 
Marschall Ferenc földrnivelési 
államtitkár, a megjelent kép
viselők és a pestmegyei ven
dégek kíséretében este 7 óra
kor a Déry kertben felállított 
hősi síremlék elé vonult es 
ott koszorút helyezett az em
lékmű talapzatára.

A megjelenteket az emlék
mű tövében magnézium vilá
gítás mellett lefotografáltak.

— Tizenkét munkást elgázolt a 
mozdony. A Lincoln megyei G< ml
hal közelében egy mozdony elü ' it 
tizenkét munkást, akik a pályales 
tét javították Öl szörnyethalt, bél 
súlyosan megsérült.

Erős, vérbö, kövér emberek
igyanak naponként, reggel éhgyo
morra egy kis pohár természetes 
„Ferenc József*  keserüvizet, mert 
ez rendes gyomor és bélmüködést 
biztosit, számottevően előmozdii/a az 
emésztést és kitünően szabályozza a 
vérkeringést. Számos szakorvosi 
nyilatkozat tanúsítja, hogy a 
Ferenc József szív- és idegb fosok
nak, vese- és cukorbetegeknek, va
lamint köszvényben és csuzban szén 
védőknek is nagyon jót lesz.

Január 17, 18, 19.
20, 21, 22-en

JókH Hír
első magyar hangosfilrnje

gg*  £7 EAz új 
földew

Az előadások:
Hétköznap 6 é. fél 9 kor. 

Vasárnap fél 4. 6. fél 9-kor 
kezdődnek.

Ragyogó 
kiegészítés!

Dr. Csillére András ny. toaiszter orsz. 
gyűlési képvisel eladása a 

„Magáíibizíositas" wi&piüveiröl.
Baja városának illusztris vendége 

volt vasárnap dr. Csilé y Andris 
ny. miniszter, a Magyar OrvO'SZÖ- 

, vétség Országos Nyugdíjintézetének 
elnöke. A Szövetség Bács Bodrog 
megyei taggyűlésén jelent meg, ame 
lyen vitéz d>. Zákányi Andor tiszti 

l főorvos elnökölt. A gvülésen meg- 
i jelenlek Baja város, valamint kör 

nyékének orvosai. Dr. Csillé-ry ér- 
; dekes és tartalmas elő idásban is

mertette a Szövetség égisze alatt 
működő „M igánbiziosilás" al pel- 
veil és rendszerét.

Hl R EK
Január 20 án reggel 8 órakor éne

kes, zenés ünnepi istentisztelet 
a kegyúri plébánia templomban.

Január 20 án délelőtt 9 órakor fő 
ispáni beiktatási ünnepség a 
vármegyeházán.

Január 20 án délelőtt 1 1 órakor 
főispáni beiktatási ünnepség a 
városházán.

Január 26 án 8 órakor a Munkás 
Testedző Egyesület „Virsli-estje" 
a Központi Szálloda tánctermé
ben.

Január 26- án délután 4 órakor a 
Felsővárosi Olvasókör tisztújító 
rendes közgyűlése a kör helyi
ségeben.

íí Nemzeti Baleset Biztosító R.-T.
M A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG
! BETEGBIZTOSÍTÓ intézete

” bevezette Baja és környéke területére 
a szabad orvos választás alapján működő 

|í Személyeknek és családoknak csekély havi dij ellenében
W orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temelk. segély stb.

I Magánbetegbiztositást.
í! Főügynökség : Bajai Közgazdasági Bank R.-T.-nál.
I|j Felvilágosítást nyújt: a Bajai Takarékpénztár is.

Részlet-sen megindokolta azon 
j okokat, melyek szüle-égéssé tellek 
I azt, hoay a M gv; r Orvosok S ö- 
1 vétség-: nyugdíjintézete szerződéses 
: mey illapodí'.st létesítsen a N unzeli 
' Baleselbizl, R. T-gal

A betegbiztosítás gyakorlati Le
■ reszt ül vitele Céljából az alapelv az, 

hogy az intézmény a szabad orvos" 
választás alapján működik és magá 
b,n foglalja mindazon társadalmi 
rétegeket, amelyek a kötelező be 
tegbi'!<>•'tásban nem vehetnek részt.

Február 1 én a Kerisla bál a Nem
zeti Szállóban.

Február 1 én Mimóza bál a Köz
pontiban.

Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci 
pés/iparosok „Virsli-estje" az 
lpartestülelben.

Február 8 án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.

— A közterhei csökkentését 
követeitek a bajai kereskedők. 
A Bajai Kereskedők Egyesülete va
sárnap délelőtt larlotta közgyűlését 
Sebők Mihály elnöklésével. A köz
terhek csökkentését, a vidéki ke
reskedők megsegítését és a szabad 
kereskedelmet sürget'ék a szónokok, 
majd újból a régi tisztikart válasz
tották meg.

— Influenza, spanyoljárvány, 
torokgyulladás, az orr és garat el- 
nyálkásodása, a mandulák megbe
tegedése, valamint izületi bajok vagy 
íüdöcsucshurul esetén gondoskodjék 
arról, hogy gyomra és belei a ter
mészetes „Ferenc József*  keserű- 
víz használata által gyakran és ala
posan bilis: .'itta.- stmal.'

— Ersekcsanádon évtizedeken 
ál használt jóm- n lehi füszerözlet- 
helyiség I akással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

I.aptulajJonos :
Űr. HHÍZ*  í. F. 14 C l

ÉRTESÍTÉS I
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben) 

fodrász 
üzlleiet nyitottam.

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
OBERTH BÉLA 

fodrászmester. 

|CORSO 

wrr •

I Januűr 2@-án,
| Vasárnap

A legkiválóbb
Tóm Mix filmek

a rewherhős
Vadnyugati kaland 
10 felvonásban.

A siégiF lovas
Vadnyugati kaland 
10 felvonásban.

Mindkét film főszerepét

T0M M 8 X 
és Tony a csodaló

Híradó kiegészítés

■MBBH

n
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Tíz évi házbér ősszege i
egy családi ház értéke! J

Mindenkinek lehet saját háza! |
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, „

tatarozásoknál is. fi
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul! |«

Kertvárosi építési vállalat p
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó á

BAJA, Bud-ipesli ul, Eternit udvar Telefon 290.
s T=a» «C2ES. -;-Z» Ot: £=» «G~s «C==< B

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 26-tól jan. 27-ig 
GYARMATI EMIL

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó 6éza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

9

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

sajtóit koksz, tojás szén.
dió szén

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabóval

(Sugovícapart).

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Ha Utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et. 
VAKCSIK bérautós.

Éjjel ss rendelhető!

Saját termelésű tűzifa: 
akác hasábfát 
kőris
toigy 
szil ..
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágyP száraz

jí a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk.

Íj saáraz aprított akácfát 3'50 P. 
: száraz aprított töigy és sziSfát 3‘20 P.

a legolcsóbb napi áilsan házhoz szállítunk. 
Wiese! Sándor és Fia 

fatermelők és tűzifanagykereskedők
Telefon : 3AJA Telefon :
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

éves szurkosnyári 
fűz hasáb
akác „ 
szí! .. 
kőris ., 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

VÉRTES Isivénytársaság fTSXjmí
Telefon 52, Fezenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettét,

kokszbrikettet, tatai szalonszeoet, 
budapesti essören^ű gázkokizot.

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és

J

I

1 
j 

üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és . 
kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó S személyes
Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laííjf béraUtÓSOál. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

O

íiRádiő-ésviltaiwereléítí
l - *
i
l
l' A Corso móri melleit
f Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.íj 

■( Tel.: 242 Kedvező fizetési feltételek. Tel,: 242

vsunsa «c~s«5=.-E=3»«r=T5=öa»cs=:2=»«sx«es«ss:«==í n __________ 
Nyomatni? Rakanpk és Goldb rtfer könyvnyomdájában Raja.

• •f'.ZZSI SC—í <g=T-^ S==£» «g=^ «g===r ű. - - 11
]> 

legolcsóbban, legpontosabban csak

KMSWJíCS és SIDÓ cégnél I
eszközölhet.

I*

Bakanek é<Gol<ibergerj
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

NYomivímvK

I
I

PIÁKAT 
:rbni4m 
IRSQDAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


