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„E város ó^0o fsiai kozott mindem em
berben éi az a tódat, hogy a nagy nem
zeti aspirációkat elő ke»l, hogy mozdítsák**

Apatini Ferííéiash Sálint dr. főispánnak Baja város 
installációs díszközgyűlésén elmondott beszéde.

Mélyen tisztelt Törvény hatósági 
Bizottság I
A Kormányzó Ur Ö Főméltóságának 
legmagasabb megbízatása és a ma
gyar királyi Kormány bizalma Baja 
város főispáni székébe emelt.

Amidőn főispáni székemet elfog 
lalom, mindenekelőtt üdvözölni ki 
vánom a tekintetes Törvényhatósági 
Bizottságot és mai közgyűlésünkön 
megjelent igen tiszteit vendégeinket.

Ugyancsak hódolni kívánok a 
meggyökeredzetl hagyománynak az
által, hogy felkérem a tekintetes 
Törvény hatósági Bizottságot: türel
mükkel ajándékozzanak meg az. 
időkig, míg Isten segítségével ered
ményeket fogok felmutathatni.

Itt, Baja város tekintetes Törvény
hatósági Bizottsága előtt is ugyan
azokat a vezérelveket vallom, me
lyeket Bácsbodrog vármegye tör
vényhatóságában való székfoglalá
somkor előadtam.

Szivein parancsszavának kell, hogy 
engedelmeskedjem, midőn legelő
ször is vitéz Horthy Miklós Kor
mányzó Ur Ö Főméltóságá nak fe
jezem ki hódolatteljes hálámat a 
kitüntető és megtisztelő megbiza 
tásért, valamint a magyar királyi 
Kormánynak azon bizalmáért, mely 
ezen megbízatásban nyilvánul.

A magas kegy nemcsak méltósá
got ad rendelkezésemre, — de egy
szersmind kötelességeket is ró vál- 
iaimra, amelyet magyar akarással 
és öntudattal Isten segítségével, mint 
feladatot el is akarok végezni.

A magyar királyi Kormány meg
bízatása mindenesetre bizalom, ame
lyet viszonozni csak hűséggel viszo
nozhatok. A magam személyében 
katonája óhajtok lenni Gömbös 
Gyula miniszterelnök ur elgondolá
sa nak, cselekvő munkása, önfelál
dozó, tiszta szándékú harcosa azon 
elveknek, melyek — szerény véle
ményem szerint — egy uj korszak 
eljövetelét jelzik s mely politikának 
eredményes munkássága évtizedekre 
veti előre árnyékát.

Származásom és gondtalan ifjú
korom e rögökhöz fűznek.

Isteni gondviselésnek kell tekin
tenem, hogy bárhová állított is ed 

dig a sors, most, miként a napnak 
protuberanciái, melyeket a nap ön 
magából kilök, a napnak vonzóereje 
folytán isméi és ismét visszahullanak 
oda, úgy én is visszatértem, e rö
gök vonzóereje folytán szükebb pát 
riámba. Ugyanoda, ahol az energiát, 
a tisztességet, a becsületes munká
nak akarását az anyatejjel szívtam 
magamba.

És ez az Isteni gondviselés elho
zott ebbe a városba. Egy sok vi
hart látott, sok szenvedést kiállott, 
magyar városba, amelyért itt az 
összes szivek dobognak. Amely vá
rosért a lokálpatriotizmus szent ön
zése szerint él és hal itt mindenki. 
Ahol ezen szép magyar város egész 
lakossága nagyszerű alkotásainak 
gazdag sorozatával óhajtja e kullur- 
várost az első vonalba felemelni.

E város ódon falai között min
den emberben él az a tudat, hogy 
a nagy nemzeti aspirációkat elő 
kell, hogy mozdítsuk.

Nem bókolás ez részemről e vá
ros polgáraival szemben, hanem 
egyszerű tények regislrálása.

Et>y nagy angol világlap csak nem 
régiben állapította meg, hogy Európa 
Mn[>y arország határainál végződik 
és ami azután következik, az már 
a zsákmányra leselkedő balkáni 
vandalizmus.

Önöknek itt — tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság — mai na
pon csak egy fogadalmat óhajtok 
tenni. És ezt a fogadalmamat mél 
tóztassanak szóról-szóra értelmezni.

E városnak első és legönzelle- 
nebb munkása akarok lenni I

És még egyet I Én e várost sze 
relni akarom !

Szerelni minden polgárát, vagyon, 
rang, politikai és felekezeti különb
ségekre való tekintet nélkül És e 
szeretet ősi fensége előtt kell, hogy 
megtorpanjon minden esetleges sze 
mély iránti ellenszenv, vagy gán
csolni akaró szándék.

Ha magam előtt látom e város 
és a környékező községek és ta 
nyák arany kalászokkal ékes róna- 
ságát és emellett mégis fojtogató 
munkanélküliséget, nélkülözést kell 
látnom, akkor, ha van bennem szé

nit rnyi magyar keserűséggel telített 
önérzet, kell, hogy ökölbe szorul
jon kezem.

Ha mindezek elvonulnak lelki 
szemeim előtt, máris adva van mun
kaprogramom.

Külön öző problémák megvalósi 
tása, megoldása várakozik rám és 
mindezeket c ak akkor tudom meg
valósítani, illetve megoldani, ha a 
Törvényhatósági Bizottság vállat- 
vállhoz vetve, kézi kézb**  léve, mint 
kompakt egység segít engem, mint 
kitartó, hűséges és legodaadobb 
munkaszeretettől áthatódott mun 
kását.

Mindenekelőtt a jó Isten áldását 
és Krisztus Urunk segítségét kérel
mezem e tisztes munkánkhoz.

Hiszem és tudom, hogy az. áldás 
nem fog elmaradni. Istennel kezd
jük el minden munkánkat, őt di
csérjük és szerencsés az a munka, 
amely az Ö nevével ajkunkon in
dul.

Kell, hogy szerencsés és sikeres 
legyen működésűnk, ha Önök is 
Uraim ezzel a lélekkel és szívvel 
segítenek abban a munkámban, 
amelynek eredményét kell, hogy e 
közület minden polgára élvezze.

Ez országban ma nagyon sokat 
beszélnek szabadságról.

Sajnos felelőtlenül es nem abban 
az értelemben, ahogyan a szabad 
ságjogok tiszteletére bennünket Ko- 
suth és Deák tanított. Engem a po 
lilikünk jelenlegi vezérén kívül a 
kossuthi és deáki emlékek és esz
mék vezetnek, azokéi, akik az egész 
világon tiszteletet és megbecsülést 
szereztek a magyar névnek. Óhaj
tom, hogy e város minden polgára 
át legyen hatva e szabadságjogok 
megbecsülésétől és e város falain 
belül az egyenlőség elve alapján él
jen.

Engem nem önző szándékok hoz
tak ide.

Szent benső érzésem, hogy telve 
vagyok jóindulattal, jóakarattal, dol
gozni akarással és csak addig aka 
rok e város falai közölt élni, amed 
dig úgy érzem, hogy ittlétem e vá
ros minden polgára javára szolgál.

Úgy vagyok mint a katona, aki 
megkapta a parancsot. Olt hagytam 
eddigi otthonomat és eljöttem ide. 
De nem harcolni I
Éri őrtálló katona óhajtok lenni I 
Ellenőrizni akarom a tisztviselőkar 
munkateljesítményét, vigyázni aka 
rok a város polgárságának vagyo

nára, becsületére, jólétére!
Én robotoló katona is akarok 

lenni. Segíteni akarok a polgári fog 
lalkozásuaknak, a földmivelőknek, 
de csak a szántásban csak a ve
tésben, a munkában és soha az ara
tásban.

Én építeni akarok itt és azután 
nem lakni az épületben. Ehhez a 
vetéshez a szántáshoz és ehhez az 
építéshez kérem a tekintetes Tör
vényhatósági Bizottsági Tagoknak 
velemvaló együttműködését és ké- 

| lem nagybecsű támogatásukat!
Meg kívánom ismerni e város 

minden baját, gondját, hogy azután 
ezeken —- a lehetőségekhez képest 
— segíthessek

Ismerem a szenvedő polgárok, az 
ellátatlanok, munkanélküliek nagy 
szamát, de nem Ígérek állami hoz
zájárulásokat,'segélyeket, mert Önök
kel együtt azon akarok dolgozni, 
hogy munkaalkalmakat teremtsünk 
és meggyőződésem, hogy ha Önök 
támogatni fognak munkámban, úgy 

. mi magunk el fogjuk és el is tud
juk tartani magunkat.

E város polgármestere es a ve
zetése mellett működő becsületes 
tisztikar minden bizalmat megérde
mel. Megérdemli, hogy e közület 
polgársága eddigi működésűkért ne 
csak hálával legyen irántuk, hanem 
hogy vállvetelt támogatással fejezze 
ki további bizalmát.

Ha mindezek a tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság séleményé- 

l vei is egyeznek, akkor remélhetjük, 
hogy egy egészséges továbbfejlődés
nek nézünk elébe.

Én — és ezt ismétlem — ezt 
akarom !

Tudom jól, hogy a világ gazda
sági viszonyainak évtizedes lerom
lása hallatlan akadályokat állít ma 
az egészséges fejlődés útjába. Hogy 
pénzügyi helyzetünk állandó válsá
gos állapota, úgy ezen, mint más 
városoknál is, a városi költségveté
sek összeállításánál, városfejlesztési 
terveknél, a város vezetőségét a 
legsúlyosabb problémák elé állítja 
és a legszigorúbban keresztülvitt 
takarékosság betartására kötelezi.

ígéretet tehetek és biztosíthatom 
a tekintetes Törvényhatósági Bizott
ságot, hogy Baja várost kulturális, 
szociális, ipari és kereskedelmi ér
d-keinek előmozdítására irányuló 
törekvéseiben minden tekintetben 
csak támogatni fogom.

Működésemben nagy könnyebb-



Téli cikkeinket
Telefon szám : 188.

Úgymint : téli harisnyát, soknit, 
keztyüt, sálat, pullovereket, svet- 
tereket, lábszárvédőt, bokavédőt, 
svájci fehérneműt, bébi kötött

árut stb. árusitjuk.

leltári áron
Telefon ssám: 188.

REINHARDT DIVATCSARNOK, BAJA.
séget fog jelenteni számomra az a 
tudat, hogy a hivatása magaslatán 
álló váiosi tisztikar élen, bölcs ta
pasztalatokkal, nagy gyakorlattal 
rendelkező, sok nehéz problémát 
kiállt polgármester vezeti az ügye 
két. Ennek dacára nagy súlyt he
lyezek a tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság segítségére, mert hisz mü 
ködésem csak akkor lehet eredmé
nyes, ha az Önök bizalmát bírni 
fogom.

Kérem Önöket, előlegezzék szá
momra ezt a bizalmat. ígéretet le
hetek Önöknek, hogy azzal vissza
élni sosem fogok s hogy ezt mindig 
és minden körülmény között a vá
ros érdekében és a közjó előmoz
dítására fogom felhasználni.

Küzdenünk kell Tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság mindenféle 
destruktív áramlattal szemben. Je
lentkezzék az, akár az irodalom, 
akár a sajtó, akár a társadalmi 
élet bármely terén. A múltaknak 
tanúságait e téren a legteljesebb 
mértékben le kell vonni.

Küzdenünk kell azért, hogy az 
irodalom és sajtó ismét elfoglalja 
régi helyét, megkapja régi patinás 
fényét úgy mint volt a nemzeti 
megújhodás korszakában, mikor a 
magyar tollforgató volt kifejezője 
a nemzet minden gondolatának, ér 
zésének, fájdalmának haza és város 
szeretetnek egyaránt

Hangsúlyozni kívánom Tekinte
tes Törvényhatósági Bizottság, hogy 
minden erőmmel a felekezeti beke 
fenntartását kívánom szolgálni s an
nak megbolygatására irányuló min
den kísérletet, mint a nemzet egye
temes érdeke ellen elkövetett me 
rénylelel kívánom kezelni.

risztéit Törvényhatósági Bizott
ság !

A mi hazánk égboltozata ma 
még sötét, de a messze távolban 
fényt látok. Látom a piros fehér 
zöld mezőben a hármas halmot, 
látom a négy folyót s felette Szent 
István kereszttel koszoruzott koro
náját.

Ez a fénysugár vezessen bennün
ket s meg vagyok róla győződve, 
hogy ha e fénysugárhoz mi a jó 
emberi tulajdonságainkat : a szor
galmat, a tisztességet, a becsületes 
munkára vaió készségei hozzáadjuk, 
úgy jövőnk biztosítva van és le 
hanyatló napunknak akkor fel kell 
jönnie. Annak a gyönyörű magyar 
napnak, mely áldó sugarával be 
aranyozza régi dicsőségünket, a 
boldog Nagy Magyaiországot,

Kényes báli ruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.

Az installációról való távolmaradásukat 
kimentették.

A képviselőház megnyitása 
s az azt megelőző pártérte
kezlet miatt a főispáni beikta
tásról való távolmaradásukat 
kimentették : Kozma Miklós 
belügyminiszter, Lázár Andor 
igazságügy miniszter, Sztranyav-

Komolyan tárgyalnak a Szállás- és homok
városban felállítandó postafíókról.

Jelentettük, hogy a Szállás- 
és Homokváros polgársága pos
taügynökség felállítását kérte, 
a két városrésznek a postától 
való nagy távolsága miatt.

Tiz kiutasított bácskai magyar családnak 
megengedték a szerbek a visszatérést.
A jugoszláviai tömeges ki

utasítások során Baján is, — 
mint azt annak idején megír
tuk, — közel 50 — 60 mene
kült család telepedett le. Ezek
nek egyrésze egyenesen Bajára 
menekült a megszállott Bács
kából, másik része később ér
kezett Bajára a fővárosból, 
ahova annak idején ezrével 
irányították a menekülteket a 
kelebiai és horgosi határállo
másról.

A Baján letelepedett mene
kült csaladokat a hatósági és 
társadalmi támogatás fedél alá 
juttatta és mindent megtett a 
városi hatóság és a közönség, 
hogy az elveszett otthon he
lyett újat adjanak a szeren
csétlen, kiüldözött magyarok
nak. Több család a budapesti

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA 

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

szky Sándor a képviselőház 
elnöke, Ráday Gedeon volt 
belügyminiszter, Antal István, 
Korniss Gyula, vitéz Petne- 
házy Antal, Tasnády Nagy 
András, Tahy László, Tormay 
Géza államtitkárok.

A in. kír. posta főigazgató
sága megértéssel fogadta a ké
relmet s a polgármester ebben 
az ügyben értekezletre hívja 
egybe az érdekelteket.

jugoszláv követség és az elsza
kított területeken maradt hoz
zátartozók utján kérték a szerb 
hatóságok engedélyét a vissza
térésre. .

Mint most a rendőrségen 
dr. Oláh Elemér rendörfogal- 
mazótól — a menekült ügyek 
előadójától értesülünk, a Ba 
jára menekült családok közül 
mintegy tiz családnak megen
gedték, hogy visszatérjenek 
elhagyott otthonukba. Most 
ismét többen kértek a vissza
térésre engedélyt a szerb ha
tóságoktól, de a kérelmet a 
szerbek elutasították.

— Spanyolországban a madridi, 
sevillai, valenciai ovideoi egyetemen 
politikai okokból diákzavargások 
voltak.

Nagyszabású bált rendezett 
Garán a HEP a szegények 

segélyezésére.
A garai NÉP Radványi Frigyes 

h. elnök indítványára 18-án hált 
rendezett, melynek tiszta jövedelmét 
a szegények felsegélyezésére for
dítják.

A pártkör helyiségeit zsúfolásig 
megtöltő párttagok Radványi h. el
nök német és bunyevác nyelvit meg
nyitó beszéde után a csárdás hang
jaira táncra perdüllek. Emelte a bál 
fényét a kerület népszerű képviselő
jének Teleki János grófnak megje
lenése, kit terembelépése alkalmá
val szűnni nem akaró éljenzéssel 
fogadtak.

A táncteremben való megjelené
sekor sok táncosnő szive dobbant 
meg arra a gondolatra, vajon fel
kéri e őt is a daliás képviselő Egy 
szemfüles menyecske azután úgy 
o dotta meg a dolgot, hogy hölgy
választ rendelt s az. asszonyok és 
lányok kézről-kézre adták a nép
szerű képviselőt, aki amúgy bács- 
kaiasan megforgatta táncosnőit, kik 
jóval százon felül voltak.

A képviselő még hosszasan elbe
szélgetett mindkét nembeli pártta
gokkal. Távozásakor pattogó induló 
és egetverő éljenzés vei te fel az 
éjszaka békés csendjét. A megje
lentek a hajnali órákig maradtak 
együtt a legjobb hangulatban.

Az ezer tagot Számláló párt ezzel 
a hatalmas megmozdulással nemcsak 
a községben uralkodó egységet 
akarta dokumentálni, hanem ily mó
don is segítségére sietni az arra rá
szorulóknak és nekik is egy boldog 
napot szerezni.

Felülfizetések : Teleki Já nos gróf 
20 P, Makray László 10 P, Radányi 
Frigyes 3 P, Konkoly József 1'50, 
Újházi Péter 1 50, Dogé Béla 1, 
Pályi Sándor 1, Glavánovils János 
210 pengő.

— Izületi csuuznál és ischiás- 
nál, neuralgikus és urthritikus fáj
dalmaknál egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserűziz, reggel 
éhgyomorra hévévé, gyorsan elő 
mozdítja a gyomor és a belek mű
ködését s igen könnyű lágy székle
tétet, jó emésztést és kellemes közér
zetet biztosit.

— Amerikában Indiaua állam 
i kormányzója a bérharc miatt elfa- 
l jult munkászavargások miatt Floyd 

és Clark grófságok területére hadi 
állapotot hirdetett ki.
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizí kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölosteges bosszanftodáid pnntstianul járó órájával. 

Óta vásárlás Ás javítás csak szakembernél.
Pontosan járö férfi és nfil karúrák 2 évi jótáltássrt mar 6 pengéiül.

Minden inuiandó, 
flz ékszer maradandó. 
Ékszerí^órát^ajándéjcnak.

SZIKLAI MARTON
érss és ékszerésznél.

Erzsébet hiratyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

Elfogták az akasztói 
gyilkosokat

A közelmúltban hírt adtunk arról, 
hogy Farkas Mihály akasztói lakos, 
nyugállományú rendőrt Akasztó és 
Csengőd (Pestmegye) közötti utvo 
nalon ismeretlen tettesek meggyil
kolták. A csendőrség az ügyben 
nyomozást indított a nyomatékos 
gyanú alapján Boldog János, 32 
Bicsó István 26 és Simon Sándor 
29 éves madocsai lakosokat őrizetbe 
vette. A nyomozás során Boldog és 
társai beismerték, hogy a gyilkossá*  
got ők követték el. Előadásuk sze
rint folyó hó 7-én az éj beálltával 
kukoricaszárat szállítottak Cengődre, 
honnan fél 7 óra tájban indullak 
vissza Madocsára. A kerekpáron 
Akasztóra igyekező Farkas Mihály 
utolérte őket és reájuk kiáltott, 
hogy adjanak neki fél nyom széles
séget az ufón.

Ebből szóváltás, majd verekedés 
keletkezett. Verekedés közben Bicsó

Uránia
25-én,

26-án,
27-én,

3 NAPIG

Eggerth Márta
tüneményes szépségű 

zenés filmje

CASTA
díva

Egy romantikus szerelem 
története 12 f.

Főszerepben:

Eggerth Márta
Philipp Holmes 

i a szekéren levő baltát kapta kezébe 
és azzal Farkast többs/ör fejbesui- 
folta, aki eszméletlenül esett össze. 
Azután a baltát a székéire dobták 

i és folytatták útjukat Madocsa felé.
A helyszínről való eltávozás után 
Bicsó a véres baltát több ízben a 
főidbe verte és homokkal megsu-

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
ségében.

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- 
pésziparosok „Virsli-estje" az 
lparteslülelben.

Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.

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

Február 22 én műsoros iáncestély a 
Központiban.

— Izr. Istentisztelet. Pénteken 
dulután az istentisztelet fél 5-kor 
kezdődik.

— Holnap megalakítják a köz
igazgatási bizottság albizottsá
gait. A város közigazgatási bízott 
sága holnap, pénteken délelőtt 11 
órakor tartja ez évi első ülését. Az 
ülésen az egyes albizottságokat meg
alakítják. A bizottságnak, mint je
lentettük is, két uj tagja dr. Major 
József és Kiéin Emil, dr. Flórián 
Géza és Mikoleczky Ferenc helyébe. 
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I Nemzeti Baleset Biztosító R.-T. |
A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG ffl 

: BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE X
' bevezette Baja és környéke területére . 
U a szabad orvot válaiztát alapján működő 

J Magánbetegbiztositást.
U Személyeknek és családoknak csekély havi díj ellenében ó
! orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, lemetk. segély stb. 1 
W Főügynökség : Bajai Közgazdasági Bank R.-T.-nál. Öl 

[II Felvilágosítást nyújt : a Bajai Takarékpénztár is. Ij

roila, hogy a rajta levő vérnyemo 
kát eltüntesse, veres kezét pedig a 
kabátja sarkába törölte. Hazaérke
zése után Bicsó a íuhájál kimosta 
és kivasalta A csendőrség a bűn
jeleket őtizelbe vette és a gyanú 
sitotlakkal együtt a kalocsai kir. 
ügyészségnek átadta.

- Gyomor és bélbajoknal, a 
máj és az epeutak megbetege 
déleinél, reggel felkeléskor egy po 
hár valódi „Ferenc József**  kese- 
rüviz kor Ivónként elfogyasztva re-

; mek természetalkolla hashajtó!
— Miskolczy Ferenc előadása 

a mai magyar líráról. A mai ma 
gyár líra címen tartott legutóbb ér
tékes liceális előadást a bajai Mansz 
Leánykörének Miskolczy Ferenc 
festőművész. A havi ismeretterjesztő 
előadássorozatban Miskolczy Fe
rencnek nagy sikere volt, amiben

■ osztályosa Magyar Lola a Leánykor 
tagja, aki az előadásba szőtt költői 
müvek közül többet igen hatásosan 

i adott elő. Miskolczy Adytól a mai 
i napig mutatta be a magyar vers- 
i költészet fejlődését. A jelentőst ob 
! lirikusok verseiből egy-egy szemel

vényt Magyar Lolával felváltva ad 
tak elő.

— „MIMÓZA" bál február 1-én 
a Központiban.

— A bajai csirkefogók. Fiigyesi 
Adolf cipész, Mátéházi ut 6. számú 
lakostól az éjszaka négy darab ba 
romfit elloptak. — Molnár Jánosné 
Epreskert 14 sz. lakostól ugyanccak 
az éj folyamán három tyúkot, egy 
kakast és egy hízott libát loptak el. 
A rendőrség nyomoz, a baromfitól 
vajok után.

— Darálőgépbe lépett egy 9 
éves mohácsi kisfiú. Oszvald Já 
nos mohács-szigeti gazda 9 éves 
József nevű fia pajkosságból bele
lépett a d itálógepbe. A gép a gyer
mek jobb lábát teljesen összeron 
csolta ; súlyos állapotban kórházba 
szálitották.

— 7.370.00'J eiftfiretéje van 
az angol rádiónak. /I mull érben 
az előfizetők szánni 800 000 uj je
lentkezővel gazdagodott.

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. c. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
0 B E & T M BÉLA

fodrászmester.

Január 25-án,
Vasárnap

A legkiválóbb
7 óin Mix filmek

1 revohmrhös
Vadnxugati kaland 
10 felvonásban.

A négy hvas
Vadnyugati kaland 
10 felvonásban.

Mindkét film főszerepét

TÓM MIX 
és Tony a csodáló

Híradó kiegészítés
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I Tíz ói háihér összege
I egv családi ház értéke!
| Mindenkinek lehet saját háza!

Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 
tatarozásoknál is.

Feltételek, tervek, költségvetések díjtalanul 
Kertvárosi építési vállalat

. Schwatcz Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Buclip -ti ul, Eternit udvar Telefon 290.

i «K=Í S£H3» ®=X <c== -

Éjjeli 

szolgálatit tart 

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

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól es olcsón 
akar öltözködni

rabéit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabón®!

(Sugo^caparth

PíTSOTSSSSSSSE

éves ssurlkosnyár 
fűz hasáb
akác „ 
szil 
kőris 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

DOBOSI
! sajtolt koksz, tojás szén, 

dió $kén

raktárról a legolcsóbb napi
! árban azonnal szállít

■ GRüNilUT és TÁRSA BAJA.
' Telefon 160.

Ma utazni akar
kényelmes csukott kocsiban,
Miéi fel telefon: 314-et.
VANtSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

[ Sádiő-éi villanyszereiért!
P legolcsóbban, legpontosabban csak

i KRÍCSK0V1ÍS és SIDÓ cégnél I 
A eszközölhet.
t A Corso mozi mellett.

jÍMotíern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^ 

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

Nyomaton RakanpL Goldb

<wr-~ K

Saját termelésű tűzifa

Telefon : 
városi iroda 42.

Sí

akác hasábfát
kőris
tisigy

. szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

eves 
vágási!

Telefon : 
tűzifa telep 195.

|2 szárai
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 

száraz aprított: akácfát 3'50 P 
szársz aprított tölgy és szilfát 3’20 P.

a legolcsóbb napi átbaitt házhoz szállítunk.

Wlesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedők

BAJA 
Haynakl-u. 13.

őí> részvénytársaság BAJAI FIÓKJA

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojáibrlkettet,

kokszbrikettet. tatai szaiemaenet, 
budapesti eisörejidű gázkokszot.
szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok ésÍ Ipar*

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

Csatolt bérautó 6 szemetes 
Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lakj? bÉF3 UtŐS0áI. 
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek 7 Goldberger 
könyvnyomdája 

j Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

í es keieskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Tíer IcSnwnvomdáiáhan H»,«.


