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A básskai tradíció j^legzeiesen 
kima^asíé famíliája 

Fernbach faispán családja.
Id. Willmann János megyebizottsági tagnak a megye 

installációs közgyűlésén elmondott beszéde.
Talán szokatlannak látszik, hogy 

az idősebb köszönti a fiatalt ; ered
ményezte ezt a két évvel ezelőtti 
tiz esztendőnek eredménytelensége, 
a pusztulás felé vivő dekadenciája. 
Mi valamikor, volt fiatalok hiába 
követeltük a hatalmon levőktől a 
reformokat, az üdvös és nem lát
szólagos szanálási ; mellőzték, úgy 
hogy a mostani fiataloknak kell 
azokat megalkotóink és mi öregek 
vagyunk a reformereknek, a vár- 
va-várt alkotó jelennek : testestől 
apái, lelkestől zászlóvivői. A mi 
terveinket nem a fiókokban felej
tették, ellenkezőleg vaszárkába her- 
metice ellorlaszollák : ezért érthető 
a mi egyesülésünk, egybeforradá- 
sunk a hazafias meggyőződés és 
elvek szikláján.

Bácska a földből él, még az ipa 
rosok és kereskedők is csak a gaz 
dáknak való árukkal foglalkoznak 
és a mi apáink és nagyapáink ve 
rejlékezett szorgalmuk, szakmabeli 
szakavatottságuk, még Angliában is 
közismert kendernek és tengerinek 
termelési specialistaságuk, a mind 
végig becsületes és korrekt jellem
vonásuk : világmárkává telték a 
bácskai nevet.

Ennek a tradíciónak egyik jel
legzetesen kimagasló fí.miliája az 
apatini Fernbach család, — politi
kailag is ők képviselték emberem
lékezet óta az önzetlen hazaszolgá- 
lat etikettjét és elittjét. A 48 as 
Fernbach Károly volt főispánunk, 
népszerű, közkedvelt és lebilincselő 
nimbuszát tehetségénél, képzettsé
gén él és puritán jelleménél fogva 
feleleveníteni, diadémekkel felékesi- 
teni hivatott dr, Fernbach Bálint.

Az apáknak a koromfekete földbe 
elvetett mocsoktalan feliéi tiszta be
csülete, a közigazgatási tudomány
nyal megtermékenyítve meghozza a 
haza és szülőföld közös, együttes, 
vállvetett, megértő szolgálatának ál
talános és nemzeti egységes meg
győződését I Hiszen olyan kevesen 
vagyunk, fogjunk hál össze!

Csonkabácska mindenkoron és 
most is a magyar független kisgazda 
— mint nálunk mondják a függel 

len polgárember — álmait szőtte 
amelyek azonban a háború utáni 
időkben az irgalmatlan nagy kamat
lábbal, a piacnélküliség miatt a sa
ját zsírban való fulladással és ke
rékbetöri szanálási kapkodásokkal 
mélységes és keserű csalódást okoz
tak és csalódott ébredést.

Az akkori kormány pl. nálunk 
Kelebián akként telepített, hogy te 
lépesektől elvette földjeiket, házai
kat ledöntötte és pompás vadász
területeket alakított.

Többek között az akkori kor
mánynak volt annyi fontsíei lingje 
amennyivel magához válthatta volna 
az akkor alacsony kurzusu gazda
kötvényeket és — amit itt a tör
vényhatóságon javaslatba hoztunk — 
ma szinte hihetetlenül hangzóan : 
nem lenne gazdaadósság. Ehelyc tt 
a fontslerlingeket elköltötték és a 
gazdaadósságrendezést nagy kegye
sen mint saját ideájukat a szerzői 
jog fenntartásával Gömbös Gyulára 
testálták !

Jönnie kellett egy gyökeres rend 
szerváltozásnak, egy a'kotmányosan 
abszolút nemzeti célludásu, a ka
matlábat a negyedére leszáliiló, 
Grál Gaszton követelte minimumon 
alul is megállapító, — a terménye
ket a soha nem létezett alacsony 
nívótól a termelési magasságra fel 
emelő uj Gömbös reformkormá
nyának, hogy a lesütött szemmel 
tévelygő polgár, — aki eleddig min
denkitől és mindenáron igénybe- 
vette a kölcsönöket, csak azért, 
hogy a végrehajtó dobszavát elhall 
gátlássá, — most megint saját ter
méséből vagy keresményéből fizet 
hesse készséggel az adóját, — be 
szerezhesse megint téli gúnyáját és 
nehéz munkájához való szükségle
tei^ — amit beszédesen a legutóbbi 
közigazgatási bizottsági ülésen elő
adott pén/ügyigazgatói jelentés rideg 
számai dokumentálnak.

Jönnie kellett az. 50 százalékos 
gazdakényszeregyességet csak 1—2 
benfentes gazdára kibalanszirozó 
kormány helyeit egy harcteret jár 
lak kormányának, amely nem néz. 
kelte és nem tűrte tovább, hogy a 

harciéren az. első naptol az utolsó 
pillanatig küzdő, azután fogságba 
sínylődő, — azelőtt jómódú, szor
galmas, példás polgártársaink haza
jőve, gazdaságukat feldúlva találták 
és a dekonjunktúra következtében 
elkeseredéses végromlásba kerülvén, 
megtörténjék velük az, amitől a 
harctéren megmenekültek : hogy el
vérezzenek idehaza !

Jönnie kellett egy nvmzetkor- 
mánynak, mely a kenyéradásban 
kovácsolja össze a lekopott, tülekedő, 
már-már a revízióról is megfeled
kező magyarságot, — amely ellen, 
hogy tökéletes legyen a fotográfia, 
a 95 pont mielőbbi megalkotását 
ugyanazok sürgetlek, akik ma si 
bolják a megoldást.

Jönnie kellett a balkezes kormá
nyokat felváltó szerencsésebb és 
tisztake. ü kormánynak, amely az 
elhibázott földrefoim megreparálá 
sára sokak telepítését tervezi és jó 
gazdák nagy örömére megalkotja a 
kis- és középcsaládi hilbizományl és 
a nyakig löbbtermelésről áttérvén a 
minőségi termelésre, piacokról is 
gondoskodni tudott, úgyhogy min 
den rendes gazda és termelő pol
gár ma megint bárkinek szemébe 
mer nézni; megkaptuk az évek óla 
sürgetett rendszerváltozást ezt fér
fiasait el kell ismernünk és meg 
kaptuk ráadásul: izzig vérig bácskai 
fiunkat főispánul I

Azt hiszem, nem túlozok, hogyha 
állítom, miszerint osztályra, foglal
kozásra és vallásra való tekintet 
nélkül — nemzetiségről nem szólok, 
mert mi bácskaiak mind leikes és 
hűséges magyarok vagyunk, hiszen 
amit Jókai Uj földesurában nem 
végzett el a föld, azt elvégezte két 
évszázad ózonteli levegője és elvég 
zi a mindennapi nap rádiuma : úgy
hogy mi nemcsak lelkileg, hanem 
fizikailag, chemiailag és biológiailag 
átalakultunk magyarokká. De hogyis 
ne lennénk mi azok, ha a lekap
csoltak is azok. Való történet, hogy 
kedves szomszédaink Rothermere 
elleni tüntetést akarlak rendezni — 
kiküldéséről beszámolván, a feljebb
való szörnyülködve kifakadt: „hát 
úgy látom, a többség a magyarok
hoz!" — „Nem uram, ni’tiia több
ség, az egész falu húz a magvarok
hoz"-volt a válasz. Tisztelt Hölgye
im és Uraim I Nekünk még olya
nabbaknak kell lennünk és valóiá- 

j bán mondhatjuk kivétel nélkül — 
mindenki örülhet ennek a bölcs ki

nevezésnek, mert a kormány bizal 
masában a saját bizalmasunkat lat
juk, ilyennek köszönljük és valljuk !

Benne összpontosul a régi és az 
uj Bácska soha el nem hervadó és 
el nem múló hazafias szelleme, az 
éleslátást! és tettrekész Gömbös 
nemzeti kormányunk letéteményese 
és a magyar Gondviselőnk, Kor 
mányzó Urunk őfőméltóséga s. ere- 

j telteljes akarata.
Ha megfigyeljük a németek egy-

I test egy lélek összefogását, a franci
ák Treuga Deijél: akkor nekünk 
bácskaiaknak is össze kel! fognunk, 
ha másért nem. az ellenségeink mi
alt és bíznunk kell egy Istenben, 
egy Hazában, az örök Isteni igaz
ságban : Nagymagyarország és kö
rülrajongott Nagybácskánk feltáma
dásában ! Isten bennünket úgy se- 
géljen ! és Fernbach Bálint vezé- 
i eljen.

Bácsbodrog vármegye közönsége 
nevében fohászkodva kérjük a jó
ságos Istent, támogassa komplikált 
munkájában a közülünk és közénk 
való uj főispánunkat. Isten éltesse!

Minden héten 
két fogadó napot 

tart a főispán.
Dr. Fernbach Bálint főispán 

minden héten két napon át a 
megye, illetve a város közön
ségének rendelkezésére áll. A 
főispán csütörtökön és pénte
ken délelőtt fél 10-től 12-ig 
kihallgatáson fogadja a hozzá
fordulókat.

Női választmányi 
ülés Jánoshalmán.
A NÉP jánoshalmai síéi vezet

nek női csoportja szombaton délu
tán hét órakor választmányi ülést 
tartott Almást Imre, községi bitó, 
pártelnök vezetése alatt.

Bernáth Zoltán párttitkár ismer
tette általánosságban a női csoport 
feladatait, egyben javasolta, hogy a 
hét folyamán az elmaradt kará
csonyi ünnepélyre gyűjtött adoma 
nyok kiegészítésére a női csoport a 
folyó héten gyűjtést rendezzen; a 
héten kocsik járnak majd a belső 
kei öletekhez tartozó utcákban s tér 
mészelbeni adományokat, burgonyát.
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Kalapot
nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem 

trico és svájci fehérneműt, rövidárut 
csakis

Inget
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN
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lisztet, használt ruhaneniüeket is 
fognak gyűjteni.

Folyó hó 26-án újabb gyűlést 
tart maid a női csopoí t és az ado
mányokat az addig összeirt szegé-

! nyeli közölt szét fogja osztani
A vasárnapi női csoport ülésén 

| részt vesz dr. Marschall Ferenc ál- 
I larntitkár orsz. gyűl. képv. is.

bajai törvényszékhez, ahol dr. ' költi bizonyítás kiegészítést. 
Zakariás tanácsa helyt adott ' Az ujrafelvéteii pör elé nagy 
az újra felvételi kérelemnek érdeklődéssel tekint János- 
és elrendelte a legszélesebb ; halma közönsége.

Elfogták a kiskunhalasi 
gyermekgyilkosság tettesét.

Hirt adtunk arról, hogy Zá- 
bori Mihály kiskunhalasi la
kos Nagy Ferenc nevű 9 éves 
nevelt gyermekét ismeretlen 
tettes agyonütötte és Racz 
Pál kiskunhalasi lakos tanyája 
közelében a homokbuckákban 
elásta.

A csendőrség az ügyben 
nyomozást indított és a tettest 
folyó hó 17-én egy fiatalkorú 
kiskunhalasi határbeli lakos 
személyében elfogta. A fiatal
korú a bűncselekmény elkö
vetését beismerte és előadta, 
hogy 13-án mindketten juho
kat őriztek a kiskunhalasi ha

Elrendelték az ujrafelvételt Reinholcz Lajos 
volt Jánoshalmái községi végrehajtó 

ügyében.
Megirta a Baja-Bácska, hogy 

a közelmúltban Jánoshalmán 
több községi tisztviselő ellen 
fegyelmi eljárás volt a köz
ségházán.

A fegyelmi alá eső tisztvi
selők között volt Reinholcz 
Lajos is akit a bajai törvény- 
vényszék 4 rendbeli közokirat
hamisítás büntette miatt vont 
felelősségre. A büntetőtörvény
szék 7 havi börtönre Ítélte 
Reinholcz Lajost, aki az Ítélet 

MREICH FARKAS FIAI-cég BAJA

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

tárban. Nagy Ferenc nyájából 
1 drb. juh átkóborolt az ő ál
tala őrzött nyáj közé. Nagy 
követelte, hogy adja vissza az 
ő juhát. A gyanúsított azon
ban nem akarta vissza adni 
Nagynak a juhot, Emiatt ösz- 
szeszólalkoztak és ö a nála 
levő juhászbottal háromszor 
úgy fejbeütötte, hogy az a 
helyszínen meghalt. Azután, 
hogy tettét palástolja, Nagyot 
egy homokbucka alá ásta.

A tettest a csendőrség a 
nyomozás befejezése után a 
kalocsai ügyészségnek adta át.

miatt felfolyamodást jelentett 
be.

A Kúria az elmúlt héten 
tárgyalta Reinholcz Lajos ügyét 
és a vádat 3 ízben elejtette; 
csupán 1 rendbeli közokirat
hamisítás bűntettében mondot
ta ki bűnösnek Reinholczot és 
az alsóbbfoku bíróságok íté
letét 6 havi börtönre mérsé
kelte.

Reinholcz Lajos most újra 
felvételi kérvényt adott be a

Dr. Marschall Ferenc 
államtitkár Csávolyon és 

F elsőszenti vánon.
Szombaton, f. hó 18 án délután 

érkezeti a bácsbokodi vasútállomásra 
dr. Marschall Ferenc államtitkár, 
ahol Nehi linger József csávolyi párt
elnök, Frank Flóriáu csávolyi párt
titkár, Szalay Tibor központi fő
szolgabíró és dr. Knézy Lehel várm. 
központi párttitkár fogadták. Onnan 
kíséretével Csávolyra utazott, ahol 
a lampionokkal kivilágított község
háza előtt nagy tömeg fogadta : a 
daláida éneke után Szilvölgyi Mik
lós községi főjegyző üdvözölte rö
vid lelkes beszédben dr. Marschall 
Ferenc államtitkárt, a kerület nép 
szerű képviselőjét, aki meleg, köz
vetlen szavakkal köszönte meg a 
rendkívül bensőséges fogadtatást.

Bankett.
Este nyolc órakor kétszáz, teríté

kes bankett volt a Braun féle ven
déglő nagytermében, melyen az asz- 
szonyok is részt vettek.

Maga a díszes és ízléses diszités 
is igazolta, hogy a hölgyek igyekez
tek virággal, kedves külsőségekkel 
is minél kellemesebbé tenni a ban
kettet.

Az üdvözlő beszédet Petres Já
nos plébános mondotta.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár, 
orsz. képviselő hosszabb beszédben 
ismertette a kormány gazdasági po
litikáját. Három év alatt több tör
tént a mezőgázdaság érdekében, 
mint azelőtt fél évtized alatt. A né
met állatkivitel és a tengeri beho
zatal kérdéseivel foglalkozott hosz- 
szasabban Ezen intézkedések nél
kül az állatárak katasztrofális esése 
következhetett volna be. Szólt a 
telepítési problémákról, a hitbizo
mányi reformról. A polgárság igen 
lelkesen tüntetett dr. Marschall Fe
renc államtitkár mellett.

Dr. Knézy Lehel vármegyei párt
titkár a Baján most színen levő 
„Uj földesur" ra célozva, Csávoly 
község hazafiasságát emelte ki, mint
ha az egész község csupa Anker- 
schmidtekből állana.

Vitéz Szentannay Sándor posta

mester tett lelke, válaszában tanú
bizonyságot az egész község hüsé 
géről a magyar hazához s óva in
tette polgártársait azoktól a bujto- 
gatóktól, akiknek a iázitás, izgatás 
kenyeret jelent.

Étlap:
Emelte a bankett fényét és jelen

tőségét az a sütés-főzés művészeté
nek teljes tökélyével kiállított menü, 
mely Szilvölgyi Miklós — a község 
uj főjegyzője — édesanyjának irá
nyítása mellett készült.

A bankett menüjét itt közöljük : 
Kocsonya, maonaise, sonka aszpik- 
kal és tormával; majorannás maka- 
rónis sonkás tészta, csirkepaprikás
sal töltött palacsinta parmetan sajt
tal; vese pecsenye, naturszelet ma
karónival és rizs körítéssel; spékelt 
sült pulykapecsenye különféle sa
vanyú salátával; előétel Osz.tsec he
ring; sütemények : orosz krém torta, 
keksz torta, kétféle dobos torta, 
mokka torta, kompot, fekete kávé.

Vasárnapi kihallgatások.
Vasárnap délelőtt dr. Marschall 

Ferenc államtitkár részt vett a kis- 
misén s aztán fogadta a küldöttsé
geket és kérelmezőket.

Gyűlés Felsöszentivánon.
Vasárnap tizenegy órakor átment 

dr. Marschall Ferenc államtitkár 
Felsőszentivánra, ahol a községhá
zán beszámolót tartott, majd £utána 
részt vett a százhúsz terítékes bán 
ketten, a NÉP helyi elnökének be
tegsége miatt Wittner István köz
ségi vezető titkár elnökölt a be
számolói népgyülésen. A bankett 
ünnepi felköszöntőjét igen lelkesen 
Tallós Bálint mondotta, amire dr. 
Marschall Ferenc államtitkár hosz- 
szabb beszédben válaszolt. „Nem 
lehet olyan közéleti siker, mely fel
érne azzal a szeretettel, melyet pol
gártársai iránta éreznek", — mon
dotta dr. Marschall Ferenc állam
titkár. „Nem a fény és ragyogás ad 
értéket, tartalmat az életnek, hanem 
annak a tudata, hogy ezrek és ezrek

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó, 
az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. _
' SZIKLAI' MÁRTÓ 

órás és ékszerészeéi. 
Erzsébet királyné-utca 21.
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

Örs vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan já.-« férfi és női karOrátt 2 évi ^Átállással már 6 pengőtől.

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

szivedobba nása egybeesik szívünk
lüktetésével. Öt millió lélek él a 
magyar földből, ennek az öl millió 
léleknek megértő szeretete minden 
nél többet ér."

„A nemzetek erejét nem a szá
lunk (eszik ki, hanem erkölcsi té
nyezők, belső értékek ; a magyar 
nemzet rendkívül gazdag ezekb.n 
az erényekben. Ezeknek köszönheti, 
hogy ezer évin át fennmaradt s bí 
zalommal várja az uj ezer eszten
dőt."

A nagy lelkesedéssel fogadott be
széd után felszólaltak még Gyukits 
Márk es dr. Knézy Lehel ügyvéd.

Rendkívül közvetlenné telte a 
bankett hangulatát a helybeli zene 
kar működése, melynek primásságát 
a bankett tartamára Resch János 
szigorló állatorvostanhallgató látta 
el kiváló zenei érzékkel.

Négy órakor Bajára utazott dr. 
Marschall Ferenc államtitkár, hogy 
a hétfői főispáni banketten a kor
mány képviseletében részt vegyen.

Egy évi börtönre ítélt 
a törvényszék egy 

többszörösen bünte
tett napszámost.

A büntetőtörvényszék dr. Zaka- 
í riás tanácsa tegnap tárgyalta Dikán 
1 Lajos többszörösen büntetett nap- 
| számos ügyét. Az ügyészség több- 
! rendbeli lopás bűntettével vádolta 
, Dikánt, aki legutóbb sorba járta a 
• bácskai községeketéskisebb-nagyobb 

lopásokat követett el. Legutóbb Já
noshalmán járt, ahol a csendőrség 
elfogta és átadta a bajai ügyészség
nek.

A büntetőförvényszék löbbrend 
beli lopás bűntettében mondotta ki 
bűnösnek Dikán Lajos és 1 évi bör
tönbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jog
erős.

HÍREK
Január 26 án 8 órakor a Munkás 

Testedző Egyesület „Virsli-estje" 
a Központi Szálloda lánctermé 
ben.

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

Február 1 én a Kerista-bál a Nem
zeti Szállóban.

Február 1 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.

Február 8 án délelőtt 9 órakor a 
Bajai Ipartesfület és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

Február 22 én műsoros táncestély a 
Központiban.

Nemzeti Baleset Biztosító R.-T.
A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG 

BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE 

bevezette Baja és környéke területére 
a szabad orvot választás alapján működő

Magánbetegbiztositást.
Személyeknek és családoknak csekély havi dij ellenében 

orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temetk. segély stb.

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

— Dr, Karvázy János az uj fő- 
ispáni titkár. Arnóthi Sándor voit 
főispáni titkárnak árvaszéki ülnökké 

■ történt kinevezésével megüresedett 
. főispáni titkárságra dr. Karvázy Já

nos vármegyei aljegyző, tb. szolga- 
bírót nevezték ki Az. uj főispáni 

i titkár képzett és tehetséges tis/lvi- 
1 selő, aki szinpatikus egyénisége és 
[ szorgalma révén igen közkedvelt.

- A gyászlobogós Baja város. 
Az az egyetemes nagy gyász, mely 
Anglia uralkodójának V. György 
királynak halálával úgyszólván az 
egész világot érinti, Baja városban 

• is visszhangot váltott ki. A város 
| vezetősége a középületekre, intéz

ményekre mindenüvé kitüzette ke
gyelete jeléül a gyászlobogót.

— Mimoza-bál február hó 1-én. 
Általános érdeklődés köz.épponljá 
bán ma Baja város úri társadalmá
ban csak egy gondolat él, csak egy 
esemény köré csoportosul minden 
szó beszéd és ez a „KIK" által feb
ruár hó 1-én rendezendő MIMOZA- 
bál. A múltban elért siker önként 
állítja ki az. érdeklődő elé a legjobb 
bizonyítványt e bál jelentőségéről 

. és hangulatos mivoltáról.

Meghűlésnél.
náthaláznál, torokgyulladásnál, mán 
dolalobnál, fülkalarrusnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fél pohár természetes 
„Ferenc József" keserüviz nagyon 
jót tesz, mert a gyomorbélcsatornát 
alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emésztést 
biztosit. Egyetemi orvostanárok vé
leménye szerint a Ferenc József víz 
hatása gyors, kellemes és megbíz
ható, s ezért használata járványok 

I idején is igen célszerűnek bizonyul.

Laptulajdonos:
ör. KNlZV LEHEL.

— Érsekcsanádon évtizedeken 
; át használt jóm.netelü fÜSZCirŰZlet*  

helyiség la kássai együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

Éíjmirá :
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
0 BÉRT H BÉLA

fodrászmester.
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I Tíz évi házbér összege 
| egy családi ház értéke! 
í g!!I

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétniek, tervek, költségvetések díjtalanul! 

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar : : Telefon 290.

Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 20-íól jan. 27-ig
GYARMATI EMIL 

Or. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
pu sk a művésné1 vásárol ha t
Erzsébet királné-ufca 13.

éves szurkosnyár, 
fűz hasáb
akác „ 
szil 
kéris ,.
és gömb
vegyes aprított 
kemény tűzifa

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos
férfi szabónál

(SugevkFuart).

us.BE

DOHOG!
sajtoü koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜKKUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

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

Éjjel is rendelhető!

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil

’ szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

éves 
vágású

|2 száraz
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 

száraz apritett tókéífát 3’50 P. 
szársz aprított tölgy és szilfát 3’20 P.

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

Wlesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA 

felafon 52. IFerenciek-tere 2. Telefon 52.
|,_ Hl" W1MIII h, .1' <1.1 II,

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kskszbrákettet, tatai siaionszenet, 
budapesti elsőrendű ^áxMszot.

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 Löky ÖéraUtÓSnál.
Telefon 375. — Baja, Kigyé-utca 18. szám.

Bakanek « Goldberger
könyvnyomdája

Bajs, hsrenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
í Rádió-ét villanyszerelést;

legolcsóbban, legpontosabban csak fi

j KnsCSKO^CS és $106 cégnél 9
eszközölhet. Ü

PLAKAT

U A Corso mozi mellett y
jjModcrn hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron^

Tel : 242 Ke«>vezö fizetési feltételek Tel.: 242. j

REKLÁM
IRODAI

kereskedelmi nyomtatványokes 1
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvomatoil R.kanpL- í, Goldb.rtfer Icönwnvomdiiáb.n Hn,»


