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Apatini Fsrnbach Bálint dr. főispán 
vármegyei beszéde 

és a városi beiktatás folytatása.
Mélyen lisztéit Törvényhatósági 

Bizottság!
A Kormányzó ur Ö Főméltósága 

legmagasabb elhatározásával Bács- 
bogrog vármegye főispánt teendői
nek ellátásával megbízni méltoztatottl

Amidőn ezen legmagasabb meg
bízatásnak eleget téve elfoglalom a 
főispáni széket és átvesem ennek 
a vármegyének kormányzását, érzem 
a súlyát ann k a felelősségnek, me
lyet elvállaltam.

Engedjék meg, hogy első szavam
mal búcsút vegyek Pest vármegyé
től, a vezér vármegyétől, mellyel 
majd egy évtized nehéz munkája 
— úgy vélem — lelkileg örökre 
összekötőit.

Olt végzett munkámra a becsü
letesen elvégzett munka tudatával 
tekinthetek vissza. Oiani munka 
mát nagyban megkönnyítette a ve
zérvármegye tisztikarának baráti 
ragaszkodása s arra vagyok leg
büszkébb, hogy volt munkaköröm
nél csak barátokat hagytam olt.

Eddigi közéletem javát felelősség
teljes állásokban töltöltem el és 
sohasem riadtam vissza a rám váró 
nehézségektől. Bíztam a feladatok 
megoldásában, melyet feletteseim 
rámszabtak s ez ad erőt jelenleg 
is, hogy mindezek elvégezlével — 
s erre leszek a legbüszkébb — itt 
is csak barátokat írkarok és fogok 
szerezhetni.

Jóele ve “köszönetét mondok e 
vármegye alispánjának, kiváló tiszti
karának, a törvényhalósági bizott
ságnak és a vármegye mindenretidü 
és rangú lakosának támogatásáért 
és kifejtendő munkám iránti előle
gezel! megértésükért.

Isten nevében meghajtott fővel, 
lelkemben alázattal foglalom el e 
székét.

Ez. országban közös nagy célo 
kért folyik az. elvek harca. Az el 
vek alkotmányos csalaja. Regi al
kotmányunk biztosítása mellett kor 
szerű és újszerű reformokért küz
dünk, valamint hazánk sorsának 
jobbrufin Jutásáért és nemzetünk jobb 
sorsot érdemelt gyönyörűbb jövő
jéért.

Fokozott kötelességemmé teszem 
— és ezt fogadom — erkölcsi és 
nemzeti javaink gondos megőrzését, 
az ezeréves alkotmány további fenn
tartását és a vármegyei önkormány
zatban rejlő bizlositékaink megtar
tását és megerősítését.

Installációm nem volna teljes, ha 
politikai hitvallásomnak ne adnék 
kifejezést.

A nemzeti eszme és a keresztény 
erkölcs ~ bitvallója vagyok tesleslől- 
lelkestől. Katonája vagyok aanak a 
politikának, mely szent célul azt 
tűzte ki, hogy e nemzetnek minden 
fiát egységbe tömörítse és amely a 
kor követelte reformpolitikát össz
hangba tudja hozni ősi alkotmá
nyunknak alaptörvényeivel.

S mindannak dacára, hogy a ma
gam világnézeti hitvallása, politikai 
meggyőződése szdárd, tiszteletben 
óhajtom tartani mindenkinek saját 
felfogását, politikai elveit mindaddig, 
mig az a fennálló társadalmi rend 
{elforgatására, az életben lévő tör 
vényt k erőszakos megdöntésére non 
irányul.

Helyeslem és vallom a magyar 
királyi Kormány azon kormányzati 
programmját, amely fejlődést köve 
lel, amely megakadályoz minden 
revoluíiót, szolgálva ezáltal a törté
nelmi evolúciót.

Lelkemben élénken élnek még 
szent esküvéseim szavai: A magyar 
alkotmányhoz hű leszek, a törvényt 
megtartom.

Mert az állami élet ezer észtén 
dős alapköve, kifejlődött alkotmá
nyunk. Nemzeti életünknek oly fun
damentum i ez, melyet öröklétűnkig 
szent kötelességünk megvédeni, meg 
tartani.

Főispái’i működésem megingatha 
tatlan alappilléreken; az igazság 
a jog és a törvény alappil 
téréin nyugszik.

Az igazságot minden hivatalos 
cselekedetemben gyakorolni kivá 
n om.

A jogot — minthogy magam be
tartom — feltétlenül el akarom is 
mertetni másokkal is.

A tői vényeket pedig alkalmazzuk

I lelkiismeretesen.
Mélyen tisztelt Törvényhatósági 

Bizottság I E földnek, Bácskának 
szülötte vagyok ! A szíven), a vérem 
ennek a földnek mindhalálig való 
szeretelével van átitatva. Lelkemet, 
mely idealizmussal volt mindig el 
telve, áthatja az. autonómia tisztelete. 
Ezen mai ünnepi bemutatkozásomat 
kezdhetem e a Törvényhatóság előtt 
mással, mint egy fogadalomszelü 
kijelentéssel, mely szerint ezer esz
tendős állami fennállásunk legősibb 

I alapkövét, első szent felkent kirá- 
' lyunk ölök emlékű és életű alapi 

tását a vármegyét — szeretetteljes 
tisztelettel körülvéve, annak önkor-

I mányzatát — tiszteletben akarom 
tartani.

A Törvényhatósági Bizottság itt 
is, mint minden vármegyénél a vár- 

: megye élő lelkiismerele.
Itt keres orvoslást ennek a tes- 

I fülelnek minden tagja azon érde- 
I kék megvédelmezésérc, amelyek a 
■ vármegye közönsége rájuk bizolt. 
I Itt nyer hangot minden óhaj, fájda- 
i lom. öröm, keserűség és panasz. 

Éppen ezért és a magam részéről 
helyt óhajtok adni minden kiván- 

j ságnak, vágynak, panasznak, min
dennek . . . mindennek, ami a 
tiszta közérdeke! szolgálja.

Világnézeti, politikai ellenfeleket 
sohasem akarok ellenségként látni 
és az a tárgyalási mód lesz, szá
momra mindig irányadó, mely mél
tó a történelmi vármegye intézmé
nyéhez és amely mindig esik az 

i elvek harcára szoiitkozhat. A köl
csönös megbecsülés, a bizalom, 
amelyet egymás munkája, jószán
déka iránt előlegezünk, egy külön
leges, kölcsönös megbecsülés legyen 
munkánkban, mellyel küzdünk eze 
kért a rögökért és Nagy Magyar
országunk sztbb jövőjéért.

E teremben, hol ősi nagy idők 
nagy idők nagy embereinek kiváló 
szelleme tölti meg a légkört és me 
sél gigantikus eseményekről, nem
zetünk örökké véres, vérző, vég/e 
les történelméről, mélyen meghatva 
kell megemlékeznem napunk hányát 
lásáról. Hogy kik és mily okok 

idézték ezt elő, arra e helyen most 
nem akarok kitérni. Csak lényeket 
konstatálhatok és e tényeket két 
rettenetes szóba tudom összefoglalni :

Megvagyunk csonkítva és 
ki vagyunk fosztva!

De van ma egy ember, kinek 
zászlaját nyugodtan követhetjük, ki
nek nemzeti, erős egyénisége évti
zedekre előre veti árnyékát és aki
ben bizhatunk, hogy politikájából 
uj függetlenség, nagyobb szabadság 
és önállóság fog kisarjadzani.

Ez az Ember az uj magyar tör
ténelem nagy ígérete Horthy Miklós 
Kormányzó Urunk bölcs előrelátá
sából a jelenlegi magyar királyi Kor
mányfelelős vezetője: GömbösGyula!

Az ő reformpolitikájának hü ka
tonája óhajtok lenni.

Mélyen tisztelt Törvényhatósági 
Bizottság!

Jövő munkásságom elé nyűgöd 
| tan tekinthetek, ha az alispán ur 

Öméltósága és tisztviselő társai e 
munkámban segíteni fognak.

Mégis engedtessék meg, hogy 
ugyancsak installációm alatt röviden, 
nem is mint programmol, hanem 
egy kérelmet, mintegy útmutatást 
intézhessek hozzájuk, leendő maga
tartásukra vonatkozólag.

Ezen kívánság egy rövid mon
datban a következőképen hangzik : 
A tisztviselő van a közönségért és 
nem meforditva. Oly nagy a nyo
morúság, a mai leromlott világ köz
gazdasági viszonyai következtében, 
hogy közigazgatásunk segítő kezére 
bizony rászorul minden polgár. Ma 
mindenki keresi jogait és kívána
tosnak tartom, hogy a jogkeresés 
ne részesüljön időpocsékolásban, 
előszoba várakozásokban, hanem 
részesüllön kulturembei hez méltó 
megértésben, magyaros, szives el
bánásban.

Az előzékenység — ezt szemé
lyes tapasztalatból tudom — nem 
esik a hivatalos tekintély rovására, 
sőt annak erkölcsi erőt, különleges 
önbizalmat biztosit És ez. a külön
leges önbizalom, higyjék el Uraim 
egy különleges boldogság is. Boldog,
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nyakkendőt, soknit. sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem 

trico és svájci fehérneműt, rövidárut

RE ÍNI H A R D T DIVATCSARNOKBAN
BAJA, Telefon 188. vásároljon, mert szépet, jót olcsón árusít. ________

az az ember, ki ember tártának jót 
tehet. És minél eleseltebb, minél 
rászorultabb, minél szegényebb va
laki, annál inkább kérem tisztviselő 
társaimat, ne felejtsék, hogy az 
ilyen emberrel még nagyobb szere 
tettel foglalkozzanak és őket tüiel- 
mes e bánásban részesítsék.

E vármegye csonka hazánk világ 
szerte ismert búzatermő határszéli 
vármegyéje. A természetadtí^ körül 
menyeknél fogva létérdeke, hogy is- 
tápoljuk agrár érdekei*.  Ez képezi 
majd feladatom egyik legfontosabb 
tárgyát. Az agrárérdekekek kielé
gítésének nem is lehet más követ
kezménye, minthogy azt felka
roljuk és istápoljuk ! ennek követ- 
kezményeképen a városok iparos és 
kereskedő társadalmának és minden 
rendű és rangú polgárának kereseti 
lehetősége is megfelelő arányban fog 
növekedni. Ha a földmivelö osztály
nak lesz jövedelme, pénze, akkor 
lesz a városok kereskedelmi, ipari 
éleiének is bővebb jövedelme, mert 
hisz az agrár viszonyok feljavulása 
automatikusan érezteti hatását a vá
rosi forgalomban is.

Esküt tesz a főispán 
ele

Remek aktusa volt a város főis
pánt iktató díszközgyűlésének, ami
kor Fernbach Bálint dr főispán a 
magyar alkotmányra felesküdött. 
Az elnöki emelvény felett a félár- 
bócra hajtott lobogót enyhén len
gette a szél, a Daloskor pedig le- 
helethalkan elkezdte énekelni a ..Ba
ja város szép helyen van."

Az eskü elhangzása után teljes 
erőre zúgott fel az ének és amikor 
a főispán elmondotta székfoglaló 
beszédét a dalárda a viharos taps
orkán után Lovas Andor remek 
szerzeményét : „Sűrű sötét felhők 
úsznak Bácska egén" énekelte nagy
szerű interpretáló erővel.

Az ének után Dr. Puskás Dezső 
h. polgármester nemes tartalmú be
szédben üdvözölte a főispánt, a 
tisztikar részéről dr. Tordai Ányos 
ciszt. reálgimnáziumi igazgató a th. 
bizottság nevében köszöntötték len
dületes szónoklatban a főispánt. A 
beszédekkel másutt foglalkozunk.

Mélven tisztelt Törvényhatósági | 
Bizottság !

E helyen, hol összetartásra, egy
ségre hívom fel a megye közönsé
gét, annak minden polgárát, nem 
akarom méltatni, hogy külpolitikai 
szempontból mit jeleni ez a két ' 
szó : nemzeti egység I Csak figyel 
műkbe és emlékezetükbe óhajtom 
vésni újra az*,  hogy : meg vagyunk 
csonkítva !

Okos és céltudatos politikának ' 
akarok itt e határszéli mesgyén őrt ’ 
álló katonája lenni és megkérni 
Önök et tnindannyiokat, hogy nem 
zeti vágyaink jogos kielégítésének 
munkájában segítsenek I

Hisz évszázadoknak építő mun
kája dőlt romba nemrég néhány év 
alatt

Évszázadokra szóló uj épitőmun 
kák dübörögnek körülöttünk, zörge
tik ajtajainkat. Nekünk is fel kell 
figyelnünk és résen kell lennünk.

Én dacos magyar akarással, meg
ingathatatlan elszánt akarással kez
dek neki a közös munkának, mely
hez az Önök segítségét kérem.

a város diszgyülése 
tt.

Dr. Makray László indítványozta 
a beszédek jegyzőkönyvi megöröki 
tését. A jegyzőkönyvet dr. Flórián 
Géza az Ügyvédi Kör, dr. Fehér I 

I Lőrinc a Városi Gazdasági Egyesü- I 
let, Kiéin Emil a Kereskedelmi Ka
szinó, Pestuka Ferenc az Ipartestü- l 
let és dr. Zákányi Andor az Orvos- 
szövefség elnöke hitelesítik.

A fői pán zárószavában megka- 
póan mondotta, hogy azon fog dől 
gozni, hogy Baja város a jövőben 
ne csak szép, hanem jobb helyen 
is legyen. A dalárda a Srózattal 
fejezte be a nívós üonepséget.

A főispáni bankett.
Pont egy órakor kezdődött az 

apatini Fernbach Bálint dr. tisztele 
lére a Nemzeti Szállodában rende
zett bankett, amelyen négyszáz- 
nyolcvanat) vettek részt.

A Nemzeti Szálloda nagytermé 
nek, az ebédlőterem és a kávéház
nak nagy részét foglalták el az asz

talok. A beszédeket hangszórók 
közvetítették, úgy hogy a termek 
minden részében jól hallhatók vol 
lak.

Bácsvárrnegye minden községe 
népes küldöttséggel képviseltette 
magát.

A rendezést a megye részéről 
/Xrnóthy Sándor várm. árv. elnök, 
Latinovils Endre dr., Karvázy János 
dr. várm. fogalmazók, a város ré 
széről dr Szabolcs Nándor vár. 
aljegyző és Vámos József közgyám 
irányitollák példás rendszerességgel.

A banketten beszédeket mon
dottak : Gugánovits Máté az uj fő 
ispánra, dr. Nicolausz Béla a ka
locsai érsekre, akinek nevében dr. 
Horváth Győző felszentelt püspök 
köszönte meg az üdvözlést és tol
mácsolta gróf Zichy Gyula érsek jó 
kivánalait. Rendkívül nagyhatást 
keltéit Karay Krakker Kálmán pest 
megyei főispán beszéde, aki régi 
tisztviselő társát ünnepelte a főis
pánban, aki a főispánok legfiatalab- 
bika, Benjáminja. Szerencsét kivánt 
Bácsmegye és Baja város törvény
hatóságának az uj főispán működé
séhez, aki az ország legnagyobb 
megyéjének ; Peslmegyének szolgá
latában szerezte a semmiféle elmé
lettel nem pótolható gyakorlati ta
pasztalatokat.

A pestmegyei tisztviselők nevében 
Horváth János főszolgabíró ; a pest
megyei NÉP szervezet nevében vi
téz Szűcs János pestmegyei várme
gyei központi titkár, a Dunatisza- 
közi Kamara nevében Staub Elemér 
ny. államtitkár mondottak beszéde
ket.

A banketten megjeleni képvise
lők gróf Teleki János kivételével 
az azuapi budapesti országos párt
értekezlet miatt a délelőtt tiz óra 
húsz perces vonattal Budapestre 
Utaztak.

Igen közvetlenné tette a bankett 
hangulatát a nagybaracskai gyön
gyös bokréta megjelenése; a szép 
nagybaracskai lányok táncukkal szó
rakoztatták a közönséget.

Dr. Fekete Imre halasi polgár
mester február’8-iki ünnepélyre meg 
is hívta a nagybaracskai gyöngyös
bokrétát,

A főispán
a Szeretetházban 
és a kórházban.

A főispán bajai hivatalos 
; ténykedését megkapó mozza

nat előzte meg. Vasárnap dél
előtt 11 óra után dr. Fern
bach Bálint főispán felkereste 
a Szeretetházat, utána a kór
házat látogatta meg. A főispán 
és az installációra vidékről 
érkező előkelőségek egy cso
portja vasárnap este, amint 
jelentettük, megkoszorúzták a 
Déry-kertben a hősök emlék
művét.

Meghalt V. György 
Angol kiráiy.

Nehány nap óla riasztó hírek kel 
I lek szárnyra az angol király egész

ségi állapotáról.
Az orvosok minden emberileg le

hetőt elkövettek megmentésére, de 
a királyt megölte szivgyengesége.

A nagy angol világirodalom egyik 
legnagyobb uralkodóját vesztette el 
benne, aki nemcsak mint uralkodó 
volt nagy ember, de mint ember 
is királyi erényekkel dicsekedhetett.

Az angol polgár mintaképe volt, 
amely polgár a világ minden részé
ben az egész nagy angol világbiro
dalom öntudatát hordta és hordja 
lelkében ; ennek az angol világbi
rodalmi polgári öntudatnak volt ki
rályi székében is első reprezentánsa.

Az angol trónra most fia a Welszi 
herceg lépett. Reméljük az uj ki 
rály |ó barátja lesz a magyaroknak 
s az angol hűvös lojalitását irántunk 
való meleg jó akarat fogja felváltani.

— Liszt Ferenc magyar voltl 
Liszt Ferencről a csaknem állan
dóan külföldön tartózkodó nagy 
magyar muzsikusról ellenségeink 
azt állítják, hogy a magyarsághoz 
semmi köze nem volt. Most már őt 
is el akarják rabolni tőlünk, mint- 
ahogy nemzeti ntgyjainkat egymás
után, pedig Liszt Ferenc élete és 
munkát világosan igazolják az ő 
buzgó hazaszeretetét, nemzetünkhöz 
való törhetetlen ragaszkodását. Er
ről mindenki meggyőződhetik ha 
részt vesz a fiú felsőkereskedelmi 
iskola Liszt estélyén, febr. 1-én.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-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 járt férfi és nfil karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Szeremlei gyöngyös- 
bokrétások nagysi
kerű táncmulatsága.

A szeremlei bokrétások fé
nyesen sikerült zártkörű mu
latságban csillogtatták meg a 
ragyogó bokrétás népviseletet 
szombaton este.

A nagyszámban megjelent 
úri társadalom hü bizonyságát 
adta annak, hogy a bokrétá
sok barátainak tábora rövid 
idő alatt mennyire megnöve
kedett. De megnövekedett ör
vendetesen a működő bokré
tások száma is és olyan re
mek emberanyaggal gazdago
dott, hogy szemet-lelket gyö
nyörködtető volt az a csokor, 
amely bokrétába verődve hó
dolt ismét magyar nemzeti 
célkitűzésének ez újabb alka
lommal. Az estélyen az Or
szágos Magyar Bokréta Szö
vetség is képviseltette magát. 
Az egész est bokrétások vi
dámsága jegyében zajlott le.

Felemelte a Kúria a 
mélykúti gyilkosok 

büntetését.
Múlt évi március 7-én Sző

ke János és Szőke Mihály 
mélykúti legények egy vere
kedésből kifolyólag megölték

uránja
Január 17, 18, 19, 

20, 21, 22-én

Jókai Mór
első magyar hangosfilmje

Az új
földesűr

Az előadások:
Hétköznap 6 is fél 9 kor.

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

Ragyogó
kiegészítés!
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! Nemzeti Baleset Biztosító R.-T. 
u A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG
• BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE

. bevezette Baja és környéke területére
* a szabad orvos választás alapján működő
l|) személyeknek és családoknak csekély havi díj ellenében
[J orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temetk. segély stb.

| Magánbetegbiztositást.

Sw Főügynökség : Bajai Közgazdasági Bank R.-T.-nál.
Felvilágosítást nyújt : a Bajai Takarékpénztár is.

Katona Mihály mélykúti le
gényt. A gyilkos legények a 
bajai törvényszék elé kerültek 
s Szőke Jánost kettő, Szőke 
Mihályt három évi börtönre 
Ítélték. A két legény a Tábla 
elé fellebbezett, mely az íté
letet jóvágyta. A vádlottak 
még akkor sem nyugodtak 
meg az ítéletben, hanem a 
Kúria elé vitték az ügyüket. 
Most érkezett meg a Kúria 
döntése, mely felemelte a két 
gyilkos büntetését. Szőke Mi
hály négy, Szőke János három 
évi börtön büntetést kapott.

Hat esztendei ffegy- 
házra ítélte a bajai 
törvényszék a bács- 

bokodi gyilkost.
Bácsbokodon 1935. decem

ber 11-én a Pintér-féle koics- 
mában nagy mulatság volt. A 
mulatók között volt Somogyi 
István gazdalegény, aki vala
min összeveszett Márity An
tallal és leszúrta.

A gyilkos legény ügyét teg
nap tárgyalta a bajai törvény
szék. Somogyi Istvánt szán
dékos emberölés bűntettében 
mondották ki bűnösnek és 
hat évi fegyházra ítélték.

A vádlott az ítéletben meg
nyugodott a védő és az ügyész 
fellebbezést jelentették be.

HÍREK
Január 26 án 8 órakor a Munkás 

Testedző Egyesület „Virsli -eslje" 
a Központi Szálloda tánctermé
ben.

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

Febtuár 1 én a Keristabál a Nem
zeti Szállóban.

Február l én Mimóza- bál a Köz 
pontiban.

Február 2-án 8 órakor a Bajai Ci
pésziparosok „Virsli-estje" az 
Ipartestületben.

Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.

- Nem a bajai — hanem a 
kalocsai kereskedők követelték 
a közterhek csökkentését. Tegnapi 
számunkban elírás folytán a Ka
locsai Kereskedők Egyesületének 
közgyűlése helyett „Bajait" irtunk; 
a hibát helyesbbiljüb.

- A Kúria is helybenhagyta a 
madarasi hamis tanuk bünteté
sét. A bajai törvényszék egy ha-

' mis tanuzási pórból kifolyólag Ga- 
rajszky Sándor, Ábrahám Sándor 
és a felesége madarasi lakosokat 
elitélte, Garajszky és Ábrahám 4—4. 
Abrahámné 2 havi börtönbüntetést 
kapott. Fellebbezés folytán az ügy 
a Tábla, majd a Kuiia elé került. 
Mindkét fokon helybenhagyták az 
elsőfokú bíróság Ítéletét.

— Gyomorsavas szellemi mun
kásoknál. neüraszténiás embe
reknél és betegeskedő assxo 
nyoknái reggelenként éhgyomorra 
egy pohár természetes,,Ferenc JÓZtef**  
keserüviz rendkívül jótékony hatást 
fejt ki.

— A kezében felrobbant sósav 
súlyosan összeégette. Thész Já
nos bátaszéki kereskedősegéd ke
zében felrobbant egy sósavval telt 
üveg, A maró folyadék súlyosan 
összeégette a fiatalember azeát és 
szemét is súlyosan megsértette.

— Vágóhidat, jéggyárat és hü- 
tőházat épít Bácsalmás. Bácsalmás 
község elöljárósága elhatározta egy 
uj vágóhíd, községi jéggyár és hűtő
ház építését. A község kiküldötte 
vezetőit, hogy tárgyaljanak az OTI- 
val, a három építmény létesítésére 
felveendő kölcsönről. A vármegye 
előrelátható! g a három építkezést 
jóváhagyja.

Eladó I
Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitő 
műköves golyóscsa- 
págyu daráló uj szij
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWILLER ANTAL
Gara - Gy örg y p usz ta.

Idegesség, fejfájás, álmat
lanság, reggeli rosszullét, levertség, 

i bágyadlság, szédülés eseteiben a 
természetes ,,Ferenc József**  kese- 
tiiviz az emésztőszervek hiányos mű
ködéséből eredő zavarok nagy ré 
szét azonnal megszünteti, az étvá
gyat erősen fok ma s visszaadja a 
testnek és szellemnek régi frissesé 

\ gél.
Érsekcsanádon évtizedeken 

át használt jóm<-nelelii füszerüzlet- 
helyiség akással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

í.aptutajdonos:
Gr. KHÉZV LEHEL.

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

mal szemben) 

fodrász 
üzletet 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
| Sí

Januá™ 28-án,
Vasárnap

A legkiválóbb 
Tóm Mix filmek

A revolverhős
Vadnyugati kaland
10 felvonásban.

A négy lovas
Vadnyugati kaland
10 felvonásban.

Mindkét film főszerepét

TÓM MIX 
és Tony a csodaló

Híradó kiegészítés
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íz évi házbér összege I 
? egy családi ház értéke I J 
•j Mindenkinek lehet saját háza! j
h Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, g
(tatarozásoknál is. R

Feltétnek, tervek, költségvetések díjtalanul! W
íll Kertvárosi építési vállalat (h
Í* Schwarcz Dezső, építési vállalkozó X

BAJA, Budapestiül, Eternit udvar :: Telefon 290. ’

Éjjeli 
szolgálatot tor! 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 20-tól ián. 27-ig

GYARMATI EMEL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónk 

(Sugovicapart).
MSSSK-. BT5Wra3SSS3S8a»aS8ffiaaCEWHiJ

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja Fai teReffors s 314-et. 
VAKCSIK bérautós.

Éiwl is rendelhető!
SS

í_. jRs 
I
8 KRICSKOVICS és S®Ö cégnél t 
!
I 
I' 
f

É 

dió-ét wllaswareláitij 
legolcsóbban, legpontosabban csak

I 

fi Corso mozi mellett. y
Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^

Tel: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242 M

rsr~--r «k~ - «E=sruc=^«^-- n
Nyomatott Ritkán»>k ás Goldb

eszközölhet.

Saját termelésű tűzifa
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

2 éves
vágású

Íh száraz
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 

szórsz apriteit akácfát 3’50 P. 
száraz aprított tölgy és szilt át 3‘20 P. 

aÍÍ a legolcsóbb napi árban hóihoz szállítunk.

Wiesei Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedők

Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

Telefon : 
városi iroda 42.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA

Telefon 52. Ferencie£c-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon 
tatai tojásbrikettet, 

koluzbrikettet, tataá szaíomzenet, 
budapesti elsőrendű gázsimat.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó ö
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető bér aUtÓS HŐI.
Telefon 375. — Baja. Kígyó-utca 18. szám.

Sakanek e< 6©ltíberger
könyvnyomdája

Kaja, íereswek-iere 2. ssan?.

i¥0IWlWáll¥®K
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és

L modern kivitelben készülnek.
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/rtfer könyvnyomdájában Rhir,


