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Meghah a király - éljen a király, 
Vili. Edward.

Anglia gyászol, gyászolja 
igazán, mélyen átérzett szo
morúsággal nagy királyát, V. 
Györgyöt, aki országlásában a 
birodalom válságosán nehéz 
óráiban mutatta igazán nagy
nak magát. Uralkodása idején 
tört ki a világháború, jött az 
egész világot elborító gazda
sági válság, kezdtek recsegni 
a briít világbirodalom eresz
tékei. De Anglia királya bölcs 
vezetésével uj utakra lépett, a 
birodalom erősebbé épült, mint 
valaha volt, Anglia megujho- 
dott.

V. György a legangolabb 
angol, a nagyszerű angol al
kotmány és a csodálatosan 
pontos angol közjog alapján 
töltötte be a király tisztét. 
Uralkodott, de nem kormány
zott. Népének atyja, barátja 
volt és birodalma tagállamai 
között ö jelentette a pártküz
delmeken felül álló tisztelt és 
szeretett legbiztosabb, legerő
sebb kapcsolatot. Közel tudott 
férkőzni népei leikéhez és 
szeretetéhez, mert minden te
kintetben kiváló férfiú volt. 
És mert a szó legtisztultabb, 
legnemesebb értelmében de
mokrata volt, aki valami egé
szen különleges tehetséggel 
meg tudta érezni mindig alatt
valói hangulatát.

A magyar nemzet elsősor
ban talán azt a királyt látta 
benne, aki a változó, modern 
időkben mintaképe az alkot
mányos uralkodónak. Egyéb
ként is népünkben hagyomá
nyos az angolbarátság s csak 
természetes, hogy ez a saját
maga alkotmányához oly és 
annyi hősiességgel és áldozat
tal ragaszkodó nemzet a szi
vébe zárta a hatalmas angol 
birodalom hatalmas uralkodó
ját néhai V. Györgyöt.

Aminthogy őszinte tisztelet
tel és nagy rokonszenvvel for
dul most a magyar nemzet 
figyelme az uj angol király, 
VIII. Edward felé.

Az angol birodalom ifjú ki
rálya és India császára, az el
múlt év folyamán mint trón

örökös kétszer járt Magyar
országon és a magyar főváros
ban. Felejthetetlen személyes 
impresszióink vannak hát róla 
s ezek a benyomások csak 
megerősítették, csak közvetle
nebbé tették népünkben a fe
léje áradó tiszteletet. Azt a 
tiszteletet és rokonszenvet, 
amely fogadta őt az egész vi
lágon, egyénisége, értékei nyo
mán. Méltán tekintett fel rá 
rajongva az angol birodalom 
minden polgára. Kivette részét 
a világháborúból, nem front 
mögötti páholyban ülve, ha
nem ott volt, ahol a halált 
osztogatták. Végigjárta, meg
látogatta a birodalom minden 
országát, hogy tanuljon és hogy

A megyei és városi törvényhatósági 
bizottsági illések uj rendje.

Apalini Fernbach Bálint dr. fő
ispán a megyei és városi törvény
hal óságí bizottságok üléseinek uj 
rendjét állapította meg.

Ezután a vármegi 
hónap első szerdáján 
kisgyülés; 11 órakor 
bizottsági ülés.

A városnál minden 
csütörtökjének délelőttjén 11 
kor közigazgatási bizottsági 

hónap első 
óra 
ülés,

Dr. Puskás Dezső h. polgármesternek 
a városi tisztikar üdvözlését tolmácsoló 

ünnepi beszéde a főispáni installáción.
Méllóságos Főispán Ur I

Baja város tisztikara a legfelsőbb 
megbízatáshoz illő mély tisztelettel 
köszönti Méltóságodat, amikor a 
mag is Kormány képviselője, szeret 
tei és tisztelői fényes kíséretében 
főispáni székét elfoglalja.

Ez a fényes kíséret nemcsak a 
nagyrabecsülés és szeretet jóleső 
melegével telíti ünnepélyes hangú 
latunkat — és nemcsak magyar 
nemzeti szempontból fokozza disz 
közgyűlésünk jelentőségét, hanem 
igazolja Méltóságod értékes közéleti 
működését is.

Ez az igazolás teszi teljessé azt a 
bizalmat, amellyel a tisztikar Méltó

megismerkedjék a birodalom 
népeivel. Aztán bejárta a fél
világot, de ez sem volt köny- 
nyebb kéjutazás, a walesi her
ceg utazója, terjesztője volt a 
kiváló angol árunak. És fog
lalkozott közben a modern 
élet legégetőbb problémájával, 
ott járt az emlékezetes nagy 
bányászsztrájk idején a bányá
szok közöttsahozzáértök mond 
jak. hogy a munkanélküliség 
problémájának egyik legtájé- 
kozottabb ismerője.

Az uj uralkodót, aki most 
magára veszi a roppant biro
dalom országlásának nehéz 
súlyát, nagy felelőségét, mély 
tiszteletlel köszönti trónján a 
magyar nép, amely meggyőző
déssel hiszi, hogy VIII. Edward 
a dicsőség és igazság utjain 
fogja vezetni birodalmát.

közgyűlés 
hó 12 én 
előkészítő

11 ének d.

-ára 
délelőtt 
kisgyü-

e. 11

délután 4 órakor kisgyülés.
Legközelebbi 

megyén február 
tiz órakor lesz; 
lése február hó 
órája.

Rendes fogadónapul a városházán 
minden hét szerdáját jelölte meg a 
főispán a városháza polgármesteri 
szobájában d. u. 15 tői 17 óráig. 
(3-5).

| ságod megbízatását fogadta.
Méltóságod munkalerve röviden 

összefoglalva : a nemzeti- egységnek, 
a magyar nemes lelkek testvérisé
gének és Baja város anyagi, szel
lemi, erkölcsi erői fokozásának lel 
kés akarása, — vagy még rövideb
ben : a szebb, a boldogabb magyar 
jövendő munkálása.

Bízva bízunk ennek a tnunkalerv 
nek a megvalósításában, mert Mél
tóságod lelki készségének, hivatott- 
ságának megkapó erejével, alkotás
vágyának frisseségével, vallásos lel 
kének és emberbaráti szivének me
legével üdítette, gazdagította, ter
mékenyítette lelkeinket.

Méltóságod nemzeti érzésének 
mélységét az a haverakészség iga
zolja, amely a megalkuvást és áldo
zatot nem ismerő magyar lelkiség 
jellemvonása.

Arra a katonai erényekkel páro
sult harcias szellemre gondolok, 
amely Szegeden lángra lobbant és 
kivezetett bennünket az. elmúlással 
fenyegető magyar éjszakából.

Arra a harcias szellemre gondo
lok, amely békés eszközökkel, az 
ősi magyar lélek varázslatos erejé
vel a múltat jövendővé tudja átala
kítani.

A katonai erényekkel párosult 
harcias szellem az, mely megalku
vást, megállást, tespedést nem tűr, 
elmúlást nem ismer, — hanem a 
magyar szellem, magyar lélek, ma
gyar sziv erejével, hitével, hűségé
vel és áldozatos szeretetével előre
tör, alkot, épit és boldogít.

Ez az. alkotni és nem rombolni 
akaró harcias szellem termelt mara
dandó értéket a tudomány, iroda
lom és művészet számára is.

Ennek a harcias szellemnek mű
velői, fenntartói elsősorban a kato
nák. Könnyű tehát megértenünk, 
hogy az ókorban, középkoihan és 
a legújabb korban is miért lelt ka
tonából vagy kalonacsalád tagjából 
annyi kiváló tudós, író, költő és 
államférfi.

Méltóságos Főispán Ur! A nem
zeti egységnek, a magyar nemes 
lelkek testvériségének munkálására 
irányuló törekvésével mélyítette 
együvétartozásunk érzését és erősí
tett, lelkesített bennünket arra a 

i mérhetlen küzdelemre, amellyel a 
nagy magyar óhajtást valóra vált
hatjuk.

Ebbe az óhajtott lelki közösség
be közjogi, nyelvi és erkölcsi köte
lékek fűznek bennünket.

Közjogi kapcsolat : a közös hazá
nak, a nemzet alkotmányos szabad
ságának, a nemzeti becsületnek és 
a magyar igazságnak összefogó, 
egyesítő ereje.

És egyesül a nemzet lelke, szel
leme a nyelvben is. Hiszen a nyelv 
közössége nélkül nincs és nem is 
lehet nemzeti élet, — nem lehet 
bensőséges lelki közösség. És mi 
még büszkék is lehetünk nyelvünk 
szépségére. Megállapították már 
osztrák, német, olasz, francia és 
angol nyelvtudósok, hogy a magyar 
nyelv tiszta, világos, kifejező, jel- 
lemzőerejü. Ha kell lágy, gyöngéd,
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Úgymint : téli harisnyát, soknit, 
keztyüt, sálat, pullovereket, svet- 
terekct, lábszárvédöt, bokavédőt, 
svájci fehérneműt, bébi kötött

árut slb. árusítjuk.

Téli, dteőtes
Telefon szám: 183.

Leltári áron
Telefon szám : 1BS-

REIOAR0T DIVATCSARNOK, BAJA.
dallamos, — ha k«-ll méllóságos, 
ünnepélyes — és ha kell kemény, 
férfias, erővel és fűzzel teljes.

És mi mégis hányszor vélünk 
nyelvünk szépsége, tisztasága, lelki 
sége ellen. Elfeledjük azt az Örök 
igazságot, hogy nyelveben él a nem
zet. Elfeledjük, hogy nyelvünkben 
él a lelkünk, egész gondolatvilágunk, 
benne dobog a szivünk, benne él 
a múltúnk és benne a jövendőnk.

Nemzeti egységünknek, sőt nem- 
zeti létünknek legerősebb alapja a 
vallásos, erkölcsös élet. Ez volt az 
államalapításnak, a királyságnak 
talpköve, kiapadhatatlan erőforrása 
ezer év minden viharában.

Erkölcsi kötelék fonódik a lelki 
nagyságokban gazdag, dicsőséges 
múlt emlékeiből, hagyományaiból is, 
ha azokat nemzeti öntudattal és a 
magyar lélek megtartó szereidével 
ápoljuk.

Ezekből csak ekként szállhat fe
lénk a hala és kegyelet lelkeket 
egyesilő erkölcsi világának fénye, 
meleg derűje.

A magánélet és a közélet tiszta 
sága is az erkölcs diadalmas érvé 
nyesülése. Hiszen erkölcs nélkül 
megszűnik a családi és nemzeti élet 
összetartó, egyesítő ereje és elvész 
minden szépsége, varázsa, gazdasá
ga, boldogsága.

Az egymás megbecsülésének, a 
cselekvő emberbaráii szeretetnek, a 
társad-Imi és felekezeti békének is 
az erkölcs, az emelkedettebb lelki | 
műveltség az igazi biztosítéka.

\ magyar lelkek egységének for
rása tehát a nemzeti és erkölcsi kö
zösség tudata és — igaz álérzése.

De a nemzeti egység is csak ak
kor lesz élő valóság, alkotó erő, ha 
azl a magyar lelkiség megterméke
nyíti és a vallásosság áhítata ve
zérli,

Méltóságos Főispán Ur I Jólesett 
hallanunk, hogy Méltóságod ezt az 
alkotó, újjáépítő nemzeti egységet 
kívánja szolgáiul lelkiségének min
den erejével.

Ez a kormányhatóság elszánt aka
rása is.

És mi tisztviselők lelkes készség
gel és magyar szivünk minden me
legével ajánljuk fel segítő kezünket, 
erőnket, tehetségünkéi, mert a mi 
munkánkat is a szebb, a boldogabb 
magyar jövendő 'ágya, reménye 
akarása vezérli.

Méltóságos Főispán Ur ! Törvény 
hatósági bizottságunk nemzeti érzé 
se és öntudata, szellemi színvonala 
értékes és eredményes közéleti mű
ködése teremtette meg ebben a köz 

gyűlési teremben a közélet tiszta 
ságával telített azt a légkört, amely 
a tisztviselőktől necsak a közigaz
gatás odaadó, eredményes szolgála
tát, hanem a hazafiui kötelezettsé
gek lelkiismeretes teljesítését is meg
követeli.

Méltóságos Főispán Ur ! Erős hi
tünk, édes a bizalmunk, hogy Mél
tóságod erélyes, igazságos és szere
tettel teljes vezetése közössé teszi 
azt a törekvésünket, hogy minden 
erőnkkel, tehetségünkkel ennek a 
városnak a javát szolgálhassuk és 
a magyar igazság győzelmét bizto- 

Arzénmérgezés okozta az exhumált 
Balogh Sándor jánoshalmi cioészmester 

halálát.
| vizsgálóbitó jelenlétében felboncol- 

fák Balogh Sindor holttestét, ebből
’ vizsgálati anyagot vettek és ezt a 

budapesti Vegyvizsgáló Intézetbe 
i küldték be.

A vizsgálat eredménye ma érke
zett le a bajai ügyészségre, amely 
szerint a hulla maradványai közölt 
nagyobb mennyiségű arzént találtak.

Most az ügyészség a legszélesebb 
körű nyomozást rendelte el, annak 
tisztázására, hogy kik tették el láb 

: alól Balogh Sándort.

Elfogott a pécsi csendőrség 
egy veszedelmes cigánybetörő bandát

A Baja Bácska decemberi számá
ban megírtuk, hogy a bajai íigyész- 

i ség többhónapon át tartó nyomo- 
' zás után elrendelte a 9 évvel ez

előtt eltemetett Balogh Sándor já- 
noshalmai cipészmester holttestének 
kihantolását, Balogh 51 éves korá
ban 1926. október 31 én hall meg. 

! A halottkém jelentése szerint „elme
bajosok bénulása" miatt halt meg,

Dr. Haranghy László egyetemi m. 
. tanár, kórházi főorvos, dr. Bánhidy 

Ferenc orvos és dr. Marjai Péter

A pécsi csendőrség elfogta Raf- 
fai Lakatos Mátyás és Sztojka Ko 
vács János kóborcigányokat. A ci
gányok beismerték, hogy a múlt év
ben mintegy 12 — 15 betöréses lo
pást követlek el. A csendőrség a 
bünlajstrom összeállításánál rnegál-

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

sil hassuk.
Méltóságos Főispán Ui !
Baja város tisztviselői még egy

szer azzal az imádságos óhajtással 
köszöntik, hogy a Mindenható ki 
sérje gazdag áldásával alkotó nem- 

, zeli munkáját és hogy lelkiséggel 
teljes küzdelméért a vezetésére bi- 

, zott törvényhatóság hálás elismerése, 
, őszinte nagyrabecsülése, szerelteinek 

boldogsága és magyar lelke vágyá- 
I nak valóraválása legyen a jutalma.

Isten hozta, Isten éltesse Méltó
ságodat !

lapította, hogy a kár meghaladja a 
10 ezer pengőt. A lopott holmik 
egy részéi Jugoszláviában értéke
sítenék. A pécsi csendőrség a ci
gányokat átadta a kir. ügységnek, 
ahol rövidesen tárgyalást (űznek ki 
ügyükben.

Uj poHtikd
harcmodor.

Uj politikai harcmodor vo
nult be Baja város politikai 
életébe : a politikai szélmalom
harc, melynek hőse a politi
kai szélmalomharc élharcosa.

Az uj politikai szélmalom 
harc élharcosa az iskolát jól 
kijárta, mert az érvek harca 
helyett a személyeskedések 
terére lépett. Arra igyekezett 
azonban gondosan vigyázni, 
hogy a kijelentések ne ütköz
zenek bele büntető törvény
könyv paragrafusaiba.

A politikai szélmalomharc 
uj élharcosa büszke öntudattal 
írja alá a maga nevét és be
szél első személyben ; elfelejt
kezik azonban a nyelvtanból 
tanult szerénységi többesről, 
ami többnyire rokonszenve
sebb az olvasó előtt, mint a 
túlfűtött egyéni öntudatból 
fakadó : én. . . .

Ebben a gondokkal és mun
kával terhelt időben a szemé
lyi harcok nemcsak a falu kö
zönségét, de a külvárosokét 
sem érdeklik már.

HÍREK.
Január 26 án 8 órakor a Munkás 

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

Január 26- án délután 4 órakor a 
Felnövőt ősi Olvasókör lisztuiitó 
rendes közgyűlése a kör helyi
ségében.

Február 1 én a Kerista-bál 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 2 án délelőtt 10 órakor a 
Columbia Posfagalamb Sport
egyesület közgyűlése a régi 
poslubérházban.

Február 8 án a postaallisztek mű
soros táncestéivé a Központiban.

Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.

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

Február 22 én műsoros tánceslély a 
Központiban.

Kényes báliruhák tisztító ja és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó,
Az ékszer maradandó
Ékszert órát ajándéknak. _

SZIKLAI MÁRTON ~ 
órés és ékszerésznél Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje « fölösleges bosszankodást pontat!arnil járó érájával. 

Óra wásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férti és női katórak 2 évi jótállással mar 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

Febiuár 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc- 
.estélye a Központiban,

— Farkas Ferenc tanár mondja 
az emlékbesr.édet a kereskedel
mi Liszt-ünnepélyén. Február 1 én 
lesz a téli szezon egyik leghangu- 
latosabb bajai bálja A Türr István 
fiú kernskedelmi iskola rendezi es
te 8 órai kezdettel a Nemzeti Szál
ló nagytermében az iskola jótékony 
alapjai javára táncmulatsággal 
egybekötött Liszt Ferenc emlék
ünnepélyét, Az emlékünnepélynek 
nívós, szép műsora van. Az estet 
Farkas Ferenc tanár rendezi, aki 
egyúttal a Liszt-einlékbeszédet mond
ja. A műsort holnapi számunkban 
ismertetjük.

•— Az ülő életmód következ
tében jelentkező bajoknál, külö
nösen jóltáplált egyéneknél, a rég- 
bevált természetes „Ferenc József**  
keserüvizzel — reggelenként fél po 
húrral gyakran feltűnő jó eredmé
nyekéi lehel elérni!

URÁNIA
«C==S 5S==» W-F-’-T 5íS»

25-én,
26-án,

27-én,
3 NAPIG

Eggerth Márta 
tüneményes szépségű 

zenés filmje

CASTA
DÍVA

Egy romantikus szerelem 
története 12 f.

Főszerepben:

Eggerth Marta
Philips Holmes

H H H ®

— „Amikor íj kislányból nagy
lány lesz**  a bajai postásból mű
során. Február 8 án este 8 órakor 
lesz a bajai postaaltisztek bcilj\t és 
szinielőadása. Békeffy István és 
Lajlay Béla 4 felvonását operettjei 
„Amikor a kislányból nagylány lesz" 
fogják bemutatni a Központi szín
padán Az előadást Rabi Béla, a 
bajai műkedvelő előadások tehetsé
ges és népszerű láncoskomikusa 
rendezi, aki egyúttal az egyik vezető 
szerepel is játszó A szereposzlás 
különben is elsőrangú. Kitűnő mii- 

. kedvelők elsőrangú szerepkör ben
■ mozognak. Az előadás a legiobb 

bajai előadások egyikél ígéri.
— Eltörte a lábát. Filipov Jó- 

i zsef 60 éves hercegszántói gazda 
tegnap délelőtt lakóházának udva
rán elesett és bal lábán nyílt törést

■ szenvedett A hercegszántói községi
■ orvos részesítette első segélyben, 

majd a bajai mentők a városi köz
kórházba szállították,

— A bajai idegenforgalom. Ba
ján az eirnu't hónapban harminc 
négy külföldit jelentetlek be. Kije
lentettek huszonhét külföldit; Tar
tózkodási engedélyt kapott egy, 
lakhatási engedélyt négy egyén, ti
zennégy esetben a rendőrség a lak 
haiási engedély iránti kérelmet meg
tagadta.

-- Február hó 1 én lesz a Ml
MÓZR bal. Mint már több ízben 
jeleztük, február 1-én rendezi meg 
Mimóza háljál a „KIK". Fényét elő
kelőségét jelzi az a nagy érdeklő
dés, amely megnyilvánul már most 
városszerte. A meghívókat a ren 
dezőbizoltság ma adta postára. A 
rendezőbizottság már most felhívja 
a szives érdeklődők figyelmét arra, 
hogy az estélyen való megjelenés
kor a meghívó felmutatása kötelező, 
miért is mindazok, kik meghívót 
nem kaplak, de arra igényi tat la 
nak, forduljanak a bálirodához. Bál
iirodát tart a rendezőbizottság hét 

§ Nemzeti Baleset Biztosító i.-T. 
ffl A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG
! BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE

> bevezette Baja és környéke területére 
w a szabad orvot választás a lapján működő 
| Magánbeteghiztosítést.
yl Személyeknek és családoknak csekély havi dij ellenében
? orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temelk. segély stb.

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

főtől kezdve mindennap a Központi 
Szállóban telefon 18- Sdvysen fi. 
gyelmezleljük az érdeklődőket, hogy 
asztalfoglalás kizárólag a rendező- 
bizottság, illetve a báliroda utján 
bi'tvsitható, épen azért mindenki
nek saját érdeke, arról előre gon
doskodni, Ma a reudezőbizollság a 
Kalh. Egyesülés székházában este 
háromnegyed 9 órai kezdettel rö 
vid. de fontos megbeszélést tart, 
amelyre a rendezőbizoltsági tago
kat ezúttal meghívja.

— Ijedtében ssivbénulást ka
pott és meghalt egy bajai hen- 
tesmester Özvegye. Tragikus kö
rülmények közölt hunyt el tegnap
előtt Baján özv. Nievel Lajosné egy 
jónevü henlesmestcr özvegye. Nie- 
vélné Haynald-ulca 31 száma há 
zában a lakók között állítólag va- 

! látni veszekedés volt. Valaki mene 
küllőben berontott Nieveinéhez s a 
nyugalmában mpgzavait Nievelné 
annyira megijed*,  hogy nyomban 
meghalt. A halált az orvos szerint 
szivbénulás okozta.

— Kedvezményes lencse, borsó, 
zab, árpa és pillangós esetleg ola
jos vetőmagvakul lehet igényelni a 
Baja városi Gazdasági Egyesületnél. 
Az egyesület gazdasági szakkérdé
sekben is ingyen és szizesen ad fel
világosítást a hozzáfordulóknak.

— Akinek gyakraz fáj a nyomra, 
bélmiiködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengüli, nyelve fehéres
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes „FfiFfinc József“ ke- 
seriiviz csakhamar szabályozza a 
széklelélél, rendbehozza az emész
tését, élénkíti a vér keringéséi és jó 
közérzetet teremt.

Laptuiajdonos ;
i>r. ö mi.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A OOHDAVÁLLALAT.

Kanyarójárvány. Jánoshalmán 
: a külterületi jsh.Qlákat kfnyaió jár

vány ;bi-jtt ) iiuár 22 tói Í0 napra 
l lezárták.

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

mal szemben) 

fodrász 
ötletet nyitottam.

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

fodrászmester.

lármái? 26-én,
Vasárnap

A legkiválóbb 
Tóm Mix filmek

1 rev@herhős
Vadnyugati kaland 
10 felvonásban.

1 négy lovas
Vadnyugati kaland 
10 felvonásban.

Mindkét film főszerepét

TÓM MIX 
és Tony a csodáló

Hirsdő kiegészítés

iliurfcwti i ■/SdliTnMni'l i

I
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Tiz évi házbér összege 
egy családi ház értéke!

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Kertvárosi építési vállalat
Schwarcz. Dezső, építési vállalkozó 

BAJA, Budapesti uf, Eternit udvar Telefon 2^0.

Saját termelésű tűzifa:
\ 1 .........................

2 éves 
vágású

akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gőmbfát 
lágy

Éjjeli 
szolgálatot tsrt 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
Jan. 20-tél jan. 27 is
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

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

b száraz
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk,

száraz aprított akácfát 3*50  P.
száraz aprított tölgy és szilfát 3'20 P

a legolcsóbb napi árban házhoz száilitunk.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

Telefon : 
városi iroda 42. wj

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi saafeéoai 

(Sugovicapart).

D0R0SI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜHHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kplmbrikettet, tatai tzakmszenet, 
budapesti elsőrendű gázkoktzot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

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

Éjjel is rendelhető!

$ 
{Rádió-ét villanyszereiért!! 

legolcsóbban, legpontosabban csak j|
í KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél |

eszközölhet. $
fi Corso mozi mellett.

^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.fi 

jj lel.: 242 Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. h 

: -2—3  ̂aczsr <K^==i d

NvnmatnU Bakanek t>f> Goldberger könyvnyomdájában Baia.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laky béraUtÓSPál. 

Telefon 375. — Baja, Kigyő-utca 18. szám.

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.

rtf»r könyvnyomdájában Baia.

rakt%25c3%25a1ron.fi

