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fe megír® és várni hatóságainak 
és társadalmi meneteinek fisz*  
telgése apatim Fernbach Báimt ár, 

f§is» előtt.
Vasárnap délelőtt tisztelgett Bács 

bodiog vármegye és B?jja város 
tisztviselőkor a és különböző in
tézményekbe és egyesületekbe tö
mörült társadalma apatini Fernbach 
Bálint dr. főispán előtt.

A vármegyeházán ; tisztelgések 
tíz órakor kezdődlek. Elsőnek Bác‘- 
bodrog vármegye és Baja város Vi
tézi Széke tisztelgett vitéz dr. Zá- 
kányi Andor városi tiszti főorvos 
vezetése alatt; követte a bíróságok 
és a kir. ügyészség tisztelgése; a 
vezetőjük vitéz. Dobos Lajos kir. 
tvszéki tanácselnök volt.

A' állami tisztviselőket Gramm- 
ling Kornél ügyészségi elnök ve
zette s biztositól fa a főispánt a 
tiszt viselőkar odaadó munkásságáról.

Dr. Fernbach Bálint válaszában 
hangsúlyozta, hogy a főispáni méltó
ság nem annyira dekórum, mint 
inkább súlyos munka vállalás. Együtt 
óhajt dolgozni a tisztviselőkkel a 
közért.

Bácsbodrog vármegye NÉP szer
vezete nevében Koczkás József ke- 
lebtai plébános, a tompái választó
kerület elnöke üdvözölte az uj fő
ispánt.

Rövid történeti visszapillantást 
vetve a visszavonás okozta nemzeti 
tragédiákra, az. egység és összefogás 
szükségességét hangoztatta. Kérte a 
főispánt, vegye kezébe a megye 
egységének megteremtését.

Dr. Fernbach Bálint válaszában 
kiemelte, hogy mint Gömbös Gyula 
katonája, olt volt a NÉP születé
sénél s részt veit Pestmegye szer
vezeteinek. kiépítésében. Ugyanazzal 
a lelkesedéssel, kitartással óhajt a 
NÉP bácsinegyeí szervezeteinek ki
építési munkájában is részt venni. 
Kéri ehhez a NÉP vezető férfiainak, 
de minden egyes NÉP tagnak is 
önzetlen támogatását.

Sorra kerüllek azután a Várme
gyei Róni. Ka'h. Tanító Egyesület 
dr. Gonczlik Kálmán apálplébános, 
a Vármegyei Fiókorvos Szövetség 
vit’-z. Z-kányi Andor tiszlifőorvos, 
a Vármegyei Jegyző Egyesület Gilie 
András főjegyző, a Magyar Nők 
Szentkorona Szövetsége ö/.v. Don- 

j hoffer Szilárdné vezetése alatt;
A legitimi mus kérdésében kije- 

! lentette a főispán, hogy szigorúan 
I ragaszkodik a kormány álláspontjá- 
' hoz, mely a kérdést nem tartja ak- 
■ tuálisnak s ezért vele foglalkozni 

nem kivan.
A Vármegyei Gazdasági Egyesü 

I letel dr. Szabó-Szabovljevits Dusán 
, elnök’, alispán vezette a főispán elé.

Azért vállalta az elnökségei — mon- 
dolla — mert ismerni akarta a vár
megyét. Elismerte azokat a nagy 

i eredményeket, melyeket a Gömbös 
kormány a mezőgazdaság terén 

! elért, Kérte r főispán jó akaratát, 
i az egyesület számára.

Fernbach Bálint dr. főispán, mint 
volt magyaróvári gazdasági akadó- 

I miai hallgató, a gazdákkal való tel
jes együttérzéséről biztosította az 
Egy< sületet.

Végül a megyei tisztviselők tisz
telegő k dr. Szabó Szabovljevits Du 

i sáu elnöklete alatt s azután tizen 
egy órakor áthajtatoll a főispán a 

; városházára, ahol a tisztelgések a 
köv'-lkező sorrendben történlek : 
Róni. K >lh. Egyházközség, vezető 
dr. Gonczhk Kálmán apátplébános, 
Ref. Egyház, vezető dr. Rácz Ká
roly, Ág. hilv. ev. Egyház, vezető 

: Kemény Gábor lelkészek. Izraelita 
. hitközség, vezető dr. Róna Dezső 

egészségügyi főtanácsos, hitközségi 
elnök; M. K>r. Allamrendőrség, ve- 

1 zető dr. Hollós József; Hadirokkan
tak Országos Egyesülete, vezető 

i Somló József; Bajai Iskolák Veze 
tőinek küldöttsége, vezető dr. Tor- 

I d>i Anyo:; Társadalmi Egyesületek, 
; vezető dr. Gonczlik Kálmán ; a NÉP 

bajai szervezete, vezető dr. Fehér 
Lőrinc; Tesz, vezető dr. Makray 
László; Ügyvédi Kör, vezető dr. 
Fischoff Zsigrnond.

Utoljára tisztelgett a városi tiszt
viselői kar, amelynek nevében dr. 
Borbiró Ferenc polgármester mon
dott üdvözlő beszédet.

Hálásán emlékezett meg a városi 
főispáni székfoglaló tisztviselőkre 
vonatkozó bensőséges hangjáról. A 
tisztikar arra tülekszik, hogy oda
adó munkássággal és szép erediné- 

I nyekkel a főispán teljes megelége
dését kiérdemelje ; hogy munkássá
gában örömet is találjon.

I Fernbach Bálint dr. főispán az 
i üdvözlő beszédre adott válaszában 
i hangsúlyozta: szeretné elérni, hogy 

az egész tisztikar vele együtt egy 
családnak tekintse magát. Segítsék 
egymást a tisztviselők munkában, 
életben egyaránt. Ismeri a lisztvi
selősorsot, mert abból emelkedett a 
főispáni méltóságba, baráti jobbot 
nyújt a tisztviselőkarnak; kéri aján
dékozzák meg bizalmukkal.

Itt is hangsúlyozza azt az elvet, 
melyet már székfoglaló beszédében 
is aláhúzott, hogy a köztisztviselő,

te a héten siem lesz Síbjósh @ 
s e kihallgatások is elmaradnak,

Apafíni Fernbach Bálint dr. I Ezen a bélen köszöni meg 
a vasárnap d. u. 4 órai vonat- a Kormányzónak kinevezését 
tál Budapestre utazott s az s tesíi meg Budapesten az el
égés?: hetet Budapesten töiti. maradt tisztelgő lálogatásokat.

Századik kormány.
Franciaországban hatvan év 

alatt a mostani kormány a 
századik; egy-egy kormány 
átlagos élettartama alig halad
ja meg a fél évet.

A leghosszabb ideig tartott 
Waldeck Ronsseau kormánya ; 
össze-vissza három évig.

Mi akik a stabil kormá
nyokhoz szoktunk nehezen 
tudjuk elképzelni az állandó 
kormányválságot s egy olyan 
kis nép mint a mienk nem is 
bírná el asürii kormány válság 
izgalmait. A gazdasági, de kü
lönösen a pénzügyi élet élesen 
reagál a válságokra s kis nem
zetünk pénzügyi élete hamar 
felborulna.

Mi innen a távolból alig 
tudjuk megérteni a franciaor
szági pártoknak — melyeknek

Tegnap volt a Felsővárosi Oivasdkőr 
tisztújító közgyűlése.

A felsővárosi róni. kalh. Olvasó 
kör tegnap tartotta tisztújító rendes 
közgyűlését A közgyűlésen az 1936. 
évre a következő tisztikart válasz 
tolták meg.

Elnök : Teész Imre plébános, al- 

azért a köznek a tisztviselője, hogy 
valóban a közért éljen, a köznek 
szolgája legyen.

Nagy tisztelője a törvényeknek, 
szabályoknak, de nem szereti a túl
zásba vitt bürokráciát ; azt kívánja, 
hogy a tisztviselő munkaasztala mel
lett is érző szivü ember legyen.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után minden tisztviselővel váltott 
egy egy kézfogást ap.dini Fernbach 
Bálint dr. főispán, aki neme ak ál 
lásánál, de egyéni szeretetremélfó- 
ságánál és közvetlenségénél fogva 
ma legnépszerűbb embere Bácská
nak és Baja városának.

száma jóval tizen felül van — 
apró intrikáit, cselszövéseit; 
de bizonyos, hogy nem is igen 
izgat bennünket a folytonos 
válság, mert jól tudjuk, hogy 
az igazi hatalom Franciaor
szágban a vezérkar kezében 
van, mely fölénybsen nyuga
lommal nézi a polgári elemek 
tülekedését.

Sajnos Franciaország poli
tikájában javunkra csak akkor 
számolhatnánk kedvező válto
zásra, ha a vezérkar katonai 
szempontból látná szükséges
nek a francia biztonsági poli
tikának irányváltozását. Saj
nos ennek irányvonala még 
mindig a kisantant felé mu
tat s igy nekünk semmi hasz
nunk a francia kormányvál
tozásból nem lesz.

elnök : Polgár Nándor, jegyző: Kul
csár János bittanár, gazda : Nagy 
Lajos, pénztáros: Dalnoki László, 
könyvtáros: Ozorai János, ügyész: 
dr. Jelich Mihály.
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Téli cikkeinket Úgymint : téli harisnyát, soknit, 
keztyüt, sálat, pullovereket, svet- 
tereket, lábszárvédőt, bokavédőt, 
svájci fehérneműt, bébi kötött

árut slb. árusítjuk.

Leltári áron
Telefon szám : 188.Telefon szám : 188. _  , 

REINHARDT Dl V ATCSARNOK, B A J A.
Bajai régi bálokról

I közlemény.
Ha visszatekintünk rég elfelejtett 

hantok fejfáira, százéves emlékek 
tűnnek fel szemeink elölt. Isméi ő 
seiuk, rokonaink és jóbarálaink arc 
másait látjuk.

Ritka forgalom, hangyamunka és 
lüktető élet pezsgett valamikor vá" 
rosunk területén. Páratlan szorga
lom jólétet teremtett, megelégedett
ség és boldogság honolt otthonok
ban és a nyilvános életben.

V. Ferdinánd idejében vagyunk. 
A politikai láthatár tisztulni s a 
nemzeti szellem ébredni kezd. Baja 
város tanácsa magyarul vezeti már 
jegyzőkönyveit. A szabados város 
akkori .órája Albrecht Józ«ef. hely
tartó főispánja Rudics József Bács 
megye alispánja Antunovics Albert.

A város uralkodó családjai a 
Latinovitsok, — Benjámin, Dávid, I 
Gedeon, a Vojnitsok, — Simon, 1 
György, László lettes Bácsmegye és 
több Vármegyék bölcs táblabirái. 
A nemesek sorában Adamovics, 
Joanovics, Alföldv, Feiró, Eszter
gomi, Körösíői, Paranoszi slb. mind 
meg annyi tekintélyes família, hang 
adó anotoritás. Kissé gőgös, arisz
tokratikus vonással, de bátrak, 
nyillszivüek és urak, urak mindé 
nekfelett. Vígak, mulatósak.

Baja a XIX. század elején a me 
gyei nemesek gyülhelye volt. Máso
dik központja a megyének, hova 
igen szívesen sereglett az akkori 
ifjúság. Odry József megyei első 
alispán mulatni vágyó és vendég
szerető háza nem győzte fogadni a 
sok uramöcsémet és jó barátot. 
Szólt a zene napokig, hetekig, járta 
a tánc, kártya s az ivóka.

De nemesebb érzés, fennköltebb 
gondolatok is irányítják a társadal
mat. A szép nem jótékony egyesü 
leteket teremt. Nyilvános bálokat 
rendeznek. Ez az, amiről szó van. 
Közelebbről megakarjuk ismerni az 
akkori, a száz év előtti báli szer 
vezkedéseket és azok lefolyását.

Két báli emléket idézünk fel az ' 
akkori farsangok idejéből. Az egyik 
bál volt 1837 ben. a másik 1840 ben.

Az 1837. évi bálról a tudósitó 1 
igy nyilatkozik :

„Baja városában jelenkorunk sze
rint 1837. jan. 23-ikán tánczmulat- 
ság tartatott a' helybeli kórház' ja 
vára." Ily szárazon elmondani a' 
dolgot ez semmi újság azon gyö 
nyörü szellemi bélyeg' korában, 
minő jelen századunkat jelöli, I. i.

Kényes báfiiruhák tisztítója és festője lÁLCSiCS

az emberiségnek közelebb szitása, 
egymáskoz, emberi becsérzelme, ’s 
ennek folytaképen jótékony intéze
tek' alapítása, ’s kivált az ügyefo- 
gyottakon őszinte segítés. Nem is a' 
faclum v. leltdolog itt az újság, ha
nem az ; hogy Bácsban az országos 
központiul ezen távoldad eső siksá 
gon, megvan már a' tettre szüksé
ges értelmi' s akarati fejlettség; 
mert különben az e' nélkül mutat
kozó egyes jótékonyság, puszta kap 
kodás és majtnozás lehelne mások 
példája után, s mulékony, mint a' 
bácsi hó. E' dologban leghübb bíró 
a fenmondott táncmulatság' alaku
lása. Baja városának, mintegy 14008 
lélekbül álló népszám mellett, miu 
tán már gyámháza van (ezt 1780- 
ban Högyészy Krisztina, néhai Ver
mes László hitvese alapitá), jótékony 
intézeti dologban legközelebb szük
sége volt egy kórházra. Szerencse, 
ha ollyan, kinek közelebbi befolyá
sa lehet a' tárgyra, intéző kezelés 
sel fogja fel az ügyet. E' részben 
méltatni kell a' város' mostani phv- 
sikusátiak fáradságait; azonban va
lamint a' Közönségtől függ magáévá 
tenni, vagy abban hagyni a' válla
latot : úgy övé az érdem' alapja is, 
Illy felfogással 1835 dik ev' farsang
jában tánczmulatság tartatott mint
egy kezdeti alapul, és jó siker mu
tatkozott. A' következett 1836-ra az 
az újévi üdvözlések' terhei aláírás' 
útján megváltatlak; tartatott bál ; 
megváltatott az 1837-ki újévi kö 
szöntgetés —- mind a' kórház' alap
jára. De mennyi kell illy alapra ! 
Agyon táncolhatná magát egy egész 
nemzedék, míg néhány betegnek 
hajlék 's ápolás jutna. Szükség vala 

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA

január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON 1

tehát továbbra uj forrási módokban, 
mint szokott segedelmi vállalatok 
sikerében biztosítékot szerezni. Ez 
fejtette ki a szépnem közt azon 
gondolatot, hogy ő legyen anyja e' 
jótékony ügynek. Egy szépnemi 
egyesület alakult előbb tetíleg mint 
forma szerint, melynek gondja és 
ápolása lesz ezentúl az intézel sorsa, 
így történt, hogy a' mostani bál már 
sorsjátékkal párosult. Némelly lelkes 
asszonyságok' buzgósága 2-0 mü- 
darabot gyűjtött össze kijátszásra, 
’s az elsorozás, oda tudván a' bál- 
belépli-áft, 1413 fr. és 31 kr. jöve- 
delmeze a' kórháznak. A' hol egy 
vidéki (úgy nevezett tartomány vá
rosi) tánczvigalomban 710 embert 
láthatni együtt, eléggé ki van tün
tetve a' részvét' közössége : de látni 
kelle azon tarka embervegyülelet, 
delit (fash-l), alpárit, vénet, fiatalt, 
urat, szolgát, kiken a' természet'

A Mabi 40 miliióját ingatlanba 
fektetik.

A Mabi tartalékalapja ina 
inár elérte a 40 milliót s meg- 

I lehetősen keveset gyümölcsöz- 
í ve fekszik bizonyos pénzinté- 
' zetek kasszáiban,

A nagy bizalmi válság tul- 
ovatossá tette a Mabit is; 
akár csak a mormális pénzin
tézeteket, őrizte a pénzét. 
Közben azután bekövetkezett 
a gazdasági helyzet javulása; 
az emelkedő kiviteli lehetősé
gek előidézték az ingatlanárak 
emelkedését; ma már a föl
dek 25—30 százalékkal töb
bet érnek mint egy fél év 
előtt; a Mabi tartózkodását a 
belügyminiszter nem tette a 
magáévá és elrendelte, hogy 

vonaladban tisztán vala olvasható: 
mikép nem a' mulatság, de a' czél 
vala közös előttük. Lekötelezek ma
gokat e' szépnemi egyesület' tagjai 
minden évben hasonló vigalmat esz
közleni, — elsorsozásra műdé.rabo
kat adni' s gyűjteni, és másokat ha
sonlóra buzdítani, — az újévi üd
vözlések' megváltásait beszedni ’s 
a't szóval: a' czélra intéző befo
lyással hatni. Az egyesület erősödni 
fog, ’s nem lesz újság, ha szokott 
jó következés fejiik gyümölcséül. 
Erős szóban van a' koldulási alkal
matlanság' megszüntetése is. E' bácsi 
vigalomrul a' dolog' általányos né
zetére menve; szerencsét kívánhatni 
a' mostani kornak azon smguinica 
philosophiához, mi szerint ember- 
szereletre nézve farsangi bohósági- 
ban is iparkodik jót tenni."

Rapcsányi.

a Mabi tartalékot-ingatlanba 
kell fektetni.

Bajának kináltak három 
millió Mabi kölcsönt; tányé
ron hozták ; de az indokolat
lanul megriasztott közvélemény 
ellene fordult, úgy hogy a vá
rosi közgyűlés elé sem kerül
hetett annak idején a Mabi 
kölcsön, holott azzal meg le
hetett volna a csatornázás és 
vízvezeték kérdését oldani. Az 
ingatlanárak időközi emelke
dése révén a kölcsön 30 szá
zaléka már megtérült volna. 
Talán még most sem volna 
késő a kölcsön felvétele?

HÍREK
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 Postagalamb Sport
egyesület közgyűlése a régi 
postabérházban.

Február 8 án a poslaallisztek mű
soros láncestélye a Központiban.

Február 8 án Stefánia bál a Nem 
zeli Szállóban.
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Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölöslege.': bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jaró férfi és női karórák 2 é«i jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat es brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

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

Február 16-án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem 
zetiben.

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

-- Templombetörés Bácsboko- 
don. Szombatról vasárnapra virra
dóra betörtek a bácsbokodi temp
lomba s elrabolták a kegyszerek 
tekintélyes részéi; sőt pénzt is vit
tek magukkal a betörök. A rendőr
ség megindította nyomozást, a nyo
mok szerint a betörök a közeli ha
társzél felé velléh útjukat.

— Vese-, hólyag-, prostata- és 
végbélbajoknál egy pohár termé
szetes ,,Ferenc József**  keserüviz 
kiadós, hig iirülést és kielégítő 
emésztést eredményez, melynek kö
vetkezménye azután jóleső rnegköny 
nyebbülés szokott lenni.

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 
Phiiipp Holmes

ü a ®

— Mimóza-bál február hó 1 én.
Az idei farsang legfényesebb és leg
fényesebb és legjobbnak ígérkező 
bálja kétségtelenül a MIMÓZA bál 

! lesz Amikor kézhez vettük az ékes 
: meghívót, önkéntelenül is megeleve- 
i nedelt előttünk a múlt, visszatérlek 

azok a feledhetetlen órák, azok a 
kedves élmények, melynek birtokába 

I jutottunk egy évvel ezelőtt. Az agi- 
I lis rendezőség a maga erejéhez ké 
I pest mindent elkövetett és mindent

elkövet a bál feltétlen sikere érde
kében, amihez kétség egyáltalán 
nem férhet. A bál kezdete este 10 
órakor, amikorra a Központi ösz- 
szes termei ez alkalomra teljesen 
uj elgondolásban hatásosan feldí
szítve fogja várni szeretettel vende
geit. A pompás zenekarok szünet 

, nélkül fülbemászó, szívhez szóló ze 
| névéi igyekeznek feledtetni a hétköz 
I napok szürke gondjait. Bár a ren- 
i dezőbizoltság a meghívandók név- 
I sorának összeállításában nagy bö- 
I rüllekinléssel járt, mégis lehetséges 
i lehet az, hogy érdeklődő kimarad',

miért is ezúttal kérjük azokat, akik 
meghívót nem kaplak, de arra igényt 
tartanak, a báliroda utján igényü
ket bejelenteni szíveskedjenek Ugyan
csak a bál iroda utján biztosítható 
asztalfoglalás. Bálirodát tar! a ren 
dezőbizoltság hétfőtől kezdve napon
ként este 5 — 7-ig a Központi Szál 
ló leimében.

— Ma temetik dr. Brruck Au
rélt. Dr. Bruck Aurél az ismeri 
nevű bajai ügyvédet, aki tragikus 
módon szombaton délelőtt elhunyt, 
ma délután 3 órakor temetik az 
izr. temető halollasházából.

— A Nemzeti Kaszinó választ
mányi Ülése. A bajai Nemzeti Ka 
szinó választmánya ma, hétfőn este 
7 órakor dr Makray László elnök 
lésével ülést tart. A választmány a 
közgyűlés előkészítésével és tagiéi- 
vételek kérdésével foglalkozik.

Nemzeti Baleset Biztositő R.-T. 8
A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG

BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE !

bevezette Baja és környéke területére H 

a szabad orvos választás alapján működő Ü

Magánbetegbiztositást
Személyeknek és családoknak csekély havi dij ellenében W

orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temetk. segély stb. & 
Főügynökség : Bajai Közgazdasági Bank R.-T.-nál. W 

Felvilágosítást nyújt : a Bajai Takarékpénztár is.

Vér-, bőr- és idegbajosok
igyanak hetenként többször; reggel 
felkeléskor egy pohár természetes 
„Ferenc József**  kését ü vizel, mert 
ez mindig alaposan kitisztítja és 
mer egtelenili a gyomor bélcsalorriát 
s ezenkívül az emésztést és az 

\ anyagcserét is jótékonyan befolyó 
J solja. Az orvosi tudomány legjele 

sebb képviselői már régóta hangoz 
tátják, hogy a Ferenc József viz 
hatásával minden lekinteiben meg 
vannak elégedve.

— A Nép. ifjúsági ülése. Ma 
hétfőn este 8 órakor a Nemzeti 
Egység bajai ifjúsági szervezete a 
Grünfelder vendéglőben (Kossuth 
Lajos utca) választmányi megbeszé

; lést tart. Tárgy a propaganda bi
zottság ülésének előkészítése.

— A csávolyi gazdatanfolyam. 
Csávolyon a gazdasági felügyelőség 

• vezetése alatt háromhónapos téli 
gazdasági tanfolyamot tartanak. A 
tanfolyam december 2 vei nyillolt 
meg és márciusig tait, összesen 32 

! hallgatóval.
— Február 2-án lesz a bejei 

cipésziparosok virsli este. \ htjai 
cipésziparosok február 2 án larlják 
virsliesljüket az Ipartestületben. A 
tréfás virsli estet műsor előzi meg. 
A műsor előkészítésén óz egyesü
let mükedvelőgárdája, már szépen 
dolgozik, és előreláthatólag meg is 
lesz a kívánt szép eredmény

— A Józsefvárosi Olvasókör uj 
Választmánya. Bálint Sándor, Bat 
ternai József, Márton János, Nuszpl 
József, Nagy Lajos, Nemes Át pád, 
Pdulay József, Reitmann Ferenc,

■ Somogyi János és Várady Lajos. 
Póttagok Bokányi Károly, Kovács 
József, Nuszpl Lőrinc, Pótz Lajos.

Laptulajdonos:
Oi. KNEZV LEHEL.

S/ámvizsgákk Dusek Antal, Miller 
Endre, dr. Polgár Lajos. A köz
gyűlés lefolyásával holnapi szá
munkban foglalkozunk.

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
0 BÉRT H BÉLA

födi ászmester.

CORSO
Február 2-án, 
vasárnap

A FOX filmgyár 
komolysikerü újdonságai

A kínai
papagáj

Szenzációs detektív történet
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

GEORGE O’ BRIEN 
kitűnő filmje

A 
vadnyugat 

ura
Vadnyugati film 10 felv.
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ElÍ Tíz évi háibér összege 
J egv családi ház értéke! 
I 
n a

I 
ü 
ü

Mindenkinek iehet saját háza !
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, c

tatarozásoknál is. Á|
Fettélnlck, tervek, költségvetések dijtslaíiul! p

Kertvárosi építési vállalat
Scliwucz Dezső, építési vállalkozó a

BAjA, Budapesti ut, Eternit udvar :•: Telefon 290. (jl
3S «CFTT «K= ÍE--HT3*  7~=3» «=?>'

Éjjeli
szolgálatot Ufí

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitv.- 
jan. 20-iúl jan. 27-ig

Dr. GEIRIHGER JÁHOS
gyógyszertára

■flSM3EES^£2£5Effi^5?i ®-£3i.St r- 5S5Z3

legalkalmasabb ajándékot

Szab© Séia
puskái, tízesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

éves szarkosnyár 
fűz hasáb
akác „ 
szil „ 
kőris „ 
é" gömb ;
vegyes aprított | 
kemény tűzifa í

Ha szépei), jól és olcsón 
akar öltözködni

?■-■$** i

ísináitessa
Máté Lajos 

férfi szakénak 
(Supovicspart).

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜHE9UT és TÁRSA BAIA.
Telefon 160.

hs»

L7?3i^^’s^^5ta5Kia®íEBai

Ha utazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel teleton: 314-et.
VANCS1K bérautós.

Éjjftel is rendelhető!

H < Z-
í

í 
legolcsóbban, legpontosabban csak |[J

Í KRICSKOtra és Stcú cégnél j 

eszközölhet. ji
k A Corso mozi mellett. j)
[^Modern hálózass aülékek és telepes rádiók raktáron Á 

vei.: 242. Kedvező fizetési feltételek Te!.: 242. ’’

ár=»-s=»«c.- ;ís3»«.:-..-s=-73»icík«e=s«=s«==id _______________________

Nvomuf.vl R.kan.l, *,  Gnldh rjn k&nwnyomcUiábon R»,».

r-íOL-'s- ■ J-'-S

«• i" IV'

XH2WCET

Saját termelésű tűzifa: N
akác hasábfát

2 éves
vágású

kőris
tölgy

> szil
szurkos nyár has 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy| b száraz

a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk, 
ijy száraz aprított akácfát 3’50 P.

szársz aprított tölgy és szilfát 3'20 P. 
j' a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. uj 

| Wiesei Sándor és Fia | 
xXX fa termelők és tűzifanagykereskedők raX
ív/ Telefon : BAJA Telefon : jö/
7^ tűzifa telto 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42. 8$

sajtolt koksz, tojás szén, 
dió szón

VÉRTES részvény társaság BAJÍmÓKJAj
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52. I

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

koknbrikettet, tatai tzalonszoet, 
eisorendű ^ázkoMzot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csüteti bérautó 5
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető h éF8 UtóSí® á 8.
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Bsja, Fereocísk-tere 2. szám.

NV0HTATVÁNY0K
h PLAKÁT 

REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok
I jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


