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Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre helyben és vidéken 6 P
Egy hónapra „ „ . 2 P

A milánói 
beszéd.

hasonlatos Európa képe.
A magyarság az őszinte ba

rátságra hasonló őszinteséggel 
felei. A milánói beszéd újabb

erőt, újabb kitartást ád a jö
vőre, mert a magyar nemzet
nek helye van a nap alatt,

| Mussolini beszéde Halottak

napján hangzott el. Ezen a 
napon Milánóból az Élet üzent 
Magyarországnak.

Milyen jól esik Mussolini 
baráti, megértő szava, Magyar
ország emberfeletti háborús 
áldozatairól és a vitathatatlan 
igazságról. Mert valóban ez a 
nemzet ott vérzett, ahol a ha
lált akkor sűrűn osztogatták.

Érthetően nagyot dobbant 
kilenc millió magyar szive 
azokra a szavakra, melyekben 
az olasz nemzet nagy vezére 
igazságot követelt. Igazságot 
Magyarországnak ! Mert lehe
tetlen, hogy az erkölcs tiszta
sága a nyers erő diktálta ke
gyetlen sorsot tartsa a törté
nelem mérlegében.

Mussolini már nyolc évvel 
ezelőtt eljegyezte magát a ma
gyar igazsággal. Már akkor 
megmondotta, hogy a béke
szerződés nem lehet sirbolt. 
Mert nem lehet éz a nemzet 
a fegyverek erején épült igaz 
ságtalanságok örök kereszt
hordozója, amikor ennek a 
keresztnek magasan csillogá
sáért vérzett, küzdött nyugat 
bástyájaként.

Mussolini szavai, melyek 
tengeren innen és tengeren túl 
erőt, elhatározást és nyíltságot 
árasztottak, kell hogy gondol
kodóba ejtsék, nemzetek, né
pek vezetőit. Itt a Duname- 
dencében Magyarországa kulcs, 
a béke, Európa boldogulásá
nak, jövőjének kulcsa.

Szövetségek születhetnek, 
szövetségek bukhatnak, az 
igazság mindenében feltörő 
ereje a magyarság fájó és ki
álló sebeit világítja. És míg ez

Itallw Miklós kormányzó 
Rómába utazik.

Schmidt Guido' osztrák kül
ügyi államtitkár tegnap délután 
Becsben a külföldi hírlapírók 
egyesületében beszélt az oszt
rák külpolitika időszerű kér
déséről. E beszédében azt 
mondotta

a német-osztrák egyezmény 
elérte célját;

A kormányzót a Főméltóságu Asszony, dr. Darányi Kálmán 
mmiiztereiíw^ éí Kánya külügyminiszter is elkíséri római útjára

(Lapzártakor jelentik.) A kor
mányzót római útjára elkíséri 
a Főméltósági /Asszony, dr. 
Darányi Kálmán miniszterelnök

A vármegye Edsgyűlése Medveczky Károly indítvá
nyára táviratilag köszöntőbe beszédéért Mussolinit

Ma délelőtt 10 órakor Ve ti e kp z 
delét a kisgyülés a mpgyehá/án, 
melyen dr. Fért b seh Bál n> fői-pán 
elnökölt. A kisgyülés tagiéi teljes 
száminál vettek részt az ülésen.

Dr. Fernbach Bálint főispán meg 
nyitva a kisgyülést, bejelentette, 
hogy Medvecz-ky Károly gazdasági 
főtanácsos napirend előtti felszóla-

ftoosm* az elnök.
401:81 szavazat arányban győzött ellen jelöltjévé: szemben.

Eldőlt hz amerikM elnökválasztás. | leltjére 81 elektort szavazat eset*. j szakájukat az utcán.
A leadott el ktoii ‘Závazatok szám- [ Az Egyesült Államoknak még nem A választás végleges és döntő 
aránya szerint Roosevellre 401, volt ilven mozgalmas elnökválasz- eredményéi bhwYork és még hat 
óiig L»ndon kormányzóra, ellenie- ' <ása. Száz és százezrek töltötték éj I állam biztosította Roosevelt javára.

A továbbiakban ismertette 
Ausztria felfogását belpolitikai 
kérdésekben és kitérve Mus
solini legutóbbi nagyszabású 
beszédére, mely Olaszország 
Magyarország irányában érzett 
ünnepélyes kinyilatkozásának 
számit, kijelentette, hogy Mus
solini nem egy bécsi értekez
letre gondolhatott, hanem 

i és Kánya Kálmán külügymi
niszter. A római utazás idő-

I pontja a hónap második felé- 
i ben fog megtörténni.

lásta kért engedélyt.
M?dv<-c?ky Karoly a kisgyülés 

Ifelkés éljenzésétől kísérve foglal 
közölt a nagv olasz államférfi, Mus
solini beszédével, mely az. ország 
kílencmilliónyi magyaljának szivét 
megdobbantoHa.

Medveczkv Károly indítványozta, 
hogy Bácsbodrog vármegye névé

Horthy Miklós kormányzó tér 
vezett római látogatására.

Horthy kormányzó már régeb
ben foglalkozik egy az olasz 
fővárosba való utazás gondo
latával. A magyar államfő uta
zásának időpontja még nincsen 
megállapítva, de mint hírlik 
arra a közel jövőben sor ke
rül.

Horthy Miklós kormányzó 
római tartózkodását 4 és fél 
napra tervezik.

ben a kisgyülés 
táviratilag üdvözölje a ma
gyar nép lelkes barátját, az 
olasz kormányfőt Mussolinit.
A kisgyülés az indítványt általá

nos lelkesedéssel tette magáévá.
Utána sor került a tárgysorozat 

letárgyalására.

I

5-én, csütörtökön reggel nyitjuk 
a régi helyen, újjá alakított 

DIW ATU Z LÉTÜNKÉT.
FISCHER PÁL RT. Baja, Br. Eötvös-utca 2.
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REINHARDT
divatcsarnokból.

Kalapot 
Inget 
Nyakkendőt 
Keztyíit

Az iparügyi mmitzter 
kiterjesztetté .íz ipar
testület működési 
kötél Szeremig és 

Vaskút községekre.
Az iparügyi miniszter most 

leérkezett leiratában
a bajai Ipartestük működési 

körét kiszélesítve,

azt Vaskút és Szeremle köz
ségekre is kiterjesztette.

A leirat alapján az I. fokú 
iparhatóság a közeljövőben az 
Ipartestület rendkívüli közgyű
lését fogja ö.'Szehivalní. A 
rendkívüli közgyűlés egyetlen 
pontja lesz az iparügyi minisz
ter rendelkezése alapján az 
alapszabályok módosítása.

A budapesti rendőrség bra
vúros munkával 43 óra alatt 
kézrekeritette Bakos műegye

temi hallgató gyilkosát.
Általa nos részvétet és mély meg 

dőbbenést keltett az a maga nemé
ben is páratlanul álló gyilkosság, 
mely Pesterzsébeten történt és 
amelynek áldozata Bakos János 
műegyetemi hallgató volt.

A budapesti rendőiség
bravúros munkája 48 óra 
alatt a tettes Szoó István 20 
éves kocsimosó elfcgatásá- 

hoz vezetett,

aki líogalásakor sirva vallotta be 
teltet.

Szoó Istvánt letartóztatták és rész
letes kihallgatása még folyik a fő
kapitányságon.

Morfiummá! követett 
el öngyilkosságot egy 

fiatal leány.
Szabó Erzsébet 22 éves mélykúti i 

leány a község főterére verető egyik j 
utcában összeesett. Azonnal orvos- I 
hoz szállították. Az orvosi vi? sgáiat | 
megállapította, hogy a leány mor
fiummal mérgezte meg magát. Be
szállították a közkói házba, ahol : 
azonnal gyomormosási alkalmaztak 
rajta.

Az öngyilkos leány állapotában 
javulás állott be.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKARA.

Meghozta döntését ® szakértői 
bizottság a téli ruhasegélyakcióra 

beérkezett ajánlatok ügyében.
A tegnapi napon, — mint azt a 

Baja Bácska már jelezi. , — bou- 
tották fel a városházán a téli ruha- 
segély akcióra beérkezett ajánlatokat.

Összesen hat ajanlat érkezett be. 
A szakértői bizottság az ajánlatok 
felülvizsgálata alapján meghozta dön
tését

A nádi ág és télikabát készítésének 
munkálatait Dobosi György szabó
mesternek javasolta a bizottság ki
adni 4 50 és 16 pengő vállalati ár 
bán, anyaggal együtt. A leányka 
ruhákra a Csábi Károly cég aján-

Gömböt Gyuláról nevezte es lövész 
csapatát a csávoiyi Move.

A csávolyi Move agilis elnökének 
Szilvölgyi Miklós főjegyzőnek el
nökletével ülést tartott, melyen el
határozták,

hogy lövészcsapatukat az or
szág nagy fiáról Gömbös Gyu

láról nevezik el.

Yeichi Nimura és Lisan Kay 
táncestje.

Páratlan sikert aratott a tegnap 
Baján szerepelt japán táncospár.

Egyedülálló ez a müvészpár a 
maga nemében. Nem a megszokott 
táncfénomokat láttuk, hanem igazi 
sajátos, rnagasabbrendü teslmüvé- 
szeti élményben volt részünk. Yeichi 
Nimura valóságos keleti tánchérosz. 
Semmi mesterkéltség vagy utánzási 
produkció nincsen mozgásaiban. 

Figyelem! ÜZletáthelyezéS I Figyelem!

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üilelemet november 1-én a regi KroUIZ-féle üzletbe Bárt
E0WI» Józief itt 2. szén alá holpezem át. Egyben tu 
dalom a n. é. közönségemmel, hogy újonnan duian 
folázerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert szolid áraimmal vevöközőnségem 
igényeit a legteljesebb mértékb.o kielégíteni, Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész..

Telefon M3.

lalát fogadták el. A cég 250 m. 
barchet szállítására tett ajánlatot 
1'28 pengő méterenkénti egység
éi bán.

A kötött kabátokat a Mansz ké 
szili, mig a cipőket a Kisiparosok 
alkalmi szállító csoportja végzi.

A leánykaruhák elkészítését, az 
alábbiaknak ítélték : Hornyicsek Sa
rolta, Sámuel Anna, Balog Át pédné, 
Burger Aurélné és Ziffer Zseni.

A döntés alapján a város a kö
zeli napokban már vállalatba is 
adj t a ruhák elkészítését.

Csávoly, mely a gödöllői ország- 
raszoló eredményt elérte, hogy a 
Move lövészversenyén az első di
jat elnyerte, háláját akarta kifejezni 
határozatával, avval az államférfi
vel szemben, aki a szebb magyar 
jövendő eléréséért élete utolsó pil- 
Innaláig annyit munkálkodott.

Eredeti, utánozhatatlan és utolérhe
tetlen. Misztikus és amellett termé
szetes minden ábrázolása, mozdu
lata és taglejlése.

Eszményi tud&t valósítja meg 
mozdulatainak változatosságait és a 
test ősi kultuszának varázsával báj 
ba és csodálatba önti figuráit. Azt 
lehet mondani, hogy költeményének 
zengzeles ritmusaival hat, üde virá

gok sziopompájával. Hol ömlengöen 
lágy, hol izgalmas és ostromban 
drámai minden gesztusa és arcvo
nása. Legeredetiebbek és legtökéle
tesebbek japán vonatkozású vagy a 
képzelet utján alkotott táncai. Ilye
nek a kardlánc, a jávai hadiisten 
lánca, földi teremtmények s még 
inkább a gonosz macska tánca. Itt 
azután teljességgel kibontakozik a 
keleti misztikum ős kultúrájának 
felfogása és megnemesitő közvetlen- 
sége.

A többi jellegzetes és jelképes 
mozdulatláncok formájukban is rend
kívül Ízléses, fegyelmezett, hóditó 
keretet nyújtottak.

Lisan Kay a pompásnál pompa 
sabb táncszámok érzékeltetésében a 
nagy művész méltó társa, kinek 
önálló mutatványai is elragadó fi- 
nomságunak voltak, a kecsesség és 
nőiesség minden gyönyörével fel 
ruházva.

A világhírű láncospárl számtalan 
kihívással és rajongó tetszésnyilvá
nítással őszintén és forró szeretettel 
ünnepelte a Nemzeti termét zsúfo
lásig megtöltő közönség. rj.

Q ara—K«kt=-x Eí

Kiadó 
üzlethelyiség1

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadói

Tizenhat holdas 
gyümölcsös telepíté
sének gondolatával 
foglalkozik a város.

A város jövedelmeinek fokozá
sára a város gazdasági ügyosztálya 
azzal a tervvel foglalkozik,

hogy arra alkalmas területen 
gyümölcsöst létesít.

Dr. Reiser Antal tanácsnok, Diera 
B«nő, a kertés/képző iskola igazga 
tójának kíséretében már meg is le 
kintette a Türr István emlékmű 
mellett elterülő 16 holdas városi 
területet, mely e célra alkalmasnak 
mutatkozik. Diera Benő több helyen 
talajmintát is vptt, melyet vegyvizs 
gálát alá vétetnek, hogy alkalmas e 
a terület talaja gyümölcsös létesíté
sére és ha igen, milyen fajtákra.

A gazdasági ügyosztály a tervek
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új üzletemet
a jelenlegivel szemben. 
(A Városi drogéria mellett.)

Földes ?mre
E x c e I $ i o r gyártmányok eladási helye.

szerint, csakis a legkiválóbb minő- 
ségii gyümölcsöket akarja termelni 
a létesítendő városi gyümölcsösben.

Baja város holnap 
sem a kisgyülését, 
sem a közigazgatási 
bizottsági ülését nem 

fogja megtartani.
Az ügyrend értelmében a hó e só 

csütörtökjén aktuális a városházán 
mind a kisgyülés, mind pedig a 
közigazgatási bizottság összehívása. 
A holnap esedékes üléseket a város 
elhalasztotta. A közigazgatási bi
zottság ülését akkor fogják lefoly
tatni, amikor a kisgyülést.

A kisgyülésre egy újabb fontos 
tárgyat készít elő a város vezető
sége s azért a rendes időben tör
ténő lefolytatásáról már nem lehet 
szó. Mint értesültünk, nagyobb ál
lami építkezés terve kerül a kis- 
gyűlés elé s azt kell sürgősen ki
dolgozni

Hogy az üléseket még e hét vé
gén, avagy már a következő héten 
tartják-e meg ma még bizonytalan.

Pestvármegye 
főispán ja 

Preszly Elemér lett.
Uj titkos tanácsosi 

kinevezések.
A hivatalos lap ma reggeli száma 

közli a legfelsőbb kéziratot, mely 
szerint a kormányzó a minisztérium 
előterjesztésére

Dr. Preszly Elemér belügyi 
államtitkárt állásától felmen
tette és Pestmegye főispán

jává kinevezte.

Ugyancsak a hivatalos lap közli, 
hogy a kormányzó Korma Miklós 
belügyminisztert, Bornemisza Géza 
kereskedelmi és iparügyi miniséiért, 
dr. Preszly Elemér volt belügyi ál- 

ria másodelnökét és dr. Finkey Fe
renc koronaügyészt m. kir, titkos 
tanácsossá kinevezte.

Ezekkel a legfelsőbb kéziratokkal 
együtt jelent dr. Antal István igaz
ságügyi államtitkár felmentése is

Maghalt 
Kosztolányi Dezső a 

bácskai születésű 
nagy magyar iró.
Ismét nagy vesztesség érte a ma

gyar irodalmat. Legnagyobb érté
keinek egyike Kosztolányi Dezső 
költő és iró tegnap a budapesti Uj 
Szent János kórházban meghalt.

Három esztendei súlyos betegség 
végzett a nagy magyar íróval, akin 
Stockholmban rádiunibesugárzássah 
is próbáltak segíteni, de eredmény
telenül. Állapota tegnap újból vál
ságosra fordult és délelőtt 11 óra 
6 perckor elhunyt. Kosztolányi ha
talmas alkotóerejü és nyugati mű
veltségű iró volt, a magyar iroda 
lomban különlegesen értékelték 
örökbecsű müveit.

A bácskai származású, szabadkai 
születésű költő mindössze 51 éves 
volt.

Átalakították az osztrák 
kormányt.

Schuschnigg osztrák kancellár a 
keddi napon átalakította a kormá 
nyát, melyből kimaradtak az összes 
Heinrwehr miniszterek. Az uj kor 
mány már megalakult és az esküt 

■ Miklas elnök kezeihez le is tette.

Akiiek a szívműködése 
rendetlen.

i úgyszintén az, akinél a vérnyomás 
' emelkedésének tünetei mutatkoznak, 

úgy éthet el erőlködés nélkül meg
felelő könnyű székelést, ha reggel 

i éhgyomorra egy kis pohár terme 
szetes „Ferenc József keserüvizet 

I iszik. Szivszakorvosok már régen 
megállapították, hogy a FerencJózsef 

. viz szivbillentyühibáknál és szivel- 
I zsirosodásnál is enyhén, biztosan 

és mindig kellemesen hat.

A vármegye egész csendőrsege 
hajszolja a Szabadkáról átmene

kült „betörőkirályt.
Mint ismeretes Bácsalmáson, Kis

szí. láson, majd ezt követőiig Kele- 
bián sorozati s betörések történtek. 
Az ismeretlen lettesek Kekbián a 
Frontharcos S övetség ottani cso
portjának pénzkészletét elrabolták, 
mig Kisszálláson Darva* Mihály d< - 
hánynagytőzsdés épületének talmeg 
bontása u'án az egész trafikot kira
bolták, közel 1000 p< ngő kárt 
okozva.

A k‘ I biai csandőrség n mrég - 
brr elfogta a-, egyik téliest Sztra- 
pák József személyében,

akiről kiderült, hogy a mitro- 
vicai fogház megszökött rabja, 

aki az ugyancsak megszökött fe- 
gyenctársával Szalai Sándorral, a 
hírneves szabadkai betörőkirállyal

HÍREK.
— Névmagyarosítás. Marincsák 

Pál csávolyi káplán családi nevét 
Monostorira változtatta.

— Székely István dr. átvette a 
hercegszántói községháza ügyei
nek vezetését. Dr. Székely István, 
aki ideiglenesen Jánoshalmán az 

URÁNIA
November 3-án, November 4-én,

November 5-én.

WALLACE BEERY 
életének legnagyobb szerepében

Garda futárja
Szenzációs Rémtörténet a spanyol forradalomból 12 f.

Főszereplők :

Barbara Sta^wicU. John Boles, 
Wallace Beery, Alán Hah, Hiona Barrie.

Kiegészítés :

Nyugat mdía
Kulturfinn.

H-i-r-a-d-ó

követte <-l a sorozatos betöréseket. 
Szálai ekkor nem került kézre.

Kézr kerítésére a
megye egész csendörsége 
minden intézkedést megtett.

Az a gyanú azonban, hogy Szalai 
Sánd r újból i Ihagyta az ország 

. területei. Felkutatására azonb n a 
megye egész, csendőtsége páratlan 
e; éfes, i'ést két tesz.

Nem í rdeklelen, hogy Sztrapák 
J tzsef e izgatásakor megtalálták nála 

I az előzetes terveket,
melyek további hét betörést 
árultak el különböző bács

kai községekben.

Az előzetes tervek mind a hét 
esetben teljes pontossággal előírták 
a cinkostársak leendőit.

| adóügyi hivatalt vezette, átvette 
| Hercegszántó község főjegyzői hiva

talát és működését már meg is 
kezdte.

— Gazdasági élet. A Baja Vá
rosi Gazdasági Egyesület nagyobb 
mennyiségű állami tenyésztésű rode- 
izlandi fajkakast bocsát tagjai és a 
jelentkezők részére. Az igénylést a 
Gazdisági Egyesületben kell beje
lenteni, a kakasok ára 1 pengő.

Gyors- és gépírást tanít 
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett 

gyors- és gépíró tanfolyama.
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehel: Tóth Knlmán-u. 11\1 st. alatti iskolahelytsegben.__
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m Kombinált szobák nagy választéka!
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EBÉDLÖK 
HÁL!
URISZOBÁKm POLLAK

bűtorárűház
I* száraz

1 Baja, Kossuth Lajos utca,
jj SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

— Move bál Csikérián. Szom
baton, november 7 én este a csíké 
riai Move csoport bálát rendez.

— Megyeri Sára áll. eng. gyors
éi gépiró iskoláját, Tóth Kálmán 
utca 11/1. sz. t Iá helyezte át. Tanít 
egységes magyar gyorsírást, vala
mint tizujjas vakirásos gépii ást és 
mindkettőből előkészít irodai vizs
gára is. Vallal mindennemű gépe
lést és másolási mu-'kát Jelentkezni 
bármikor lehet az is óla helyisé 
gében.

Pythia 
szeretettel és szívesen látja ismerő 

seii, barátait Nemzeti Szálló el 
ső emeleti lakásán 11 — 1, 

4—7 óra között. El 
hozandó mindazok 

kézírása, akik
nek jellemét, 

érzéseit, 
sorsál

megismerni akarják!

— Behelyettesítés. Simon Ri- 
hárd tomp ii aljegyzőt, ki ezideig 
Hercegszántón működött, Oá vöd 
község vp/etőjegyzöi állásába belli - 
lyeltesit. tték.

— Mi lesz a második Napközi 
Gyermekotthonnal ? A szentistváni 
napközi otthon céljaira szánt iskola
épület átalakítási munkáit még min
dig nem kezdték meg. A késlekedés 
oka értesülésünk szerint az, hogy 
még mindig bizonytan, milyen nagy 
ságu öss'eg ál! a napközi otthon 
céljaira a város rendelkezésére. Mig 
ez a kérdés nem tisztázódik, a nap
közi otthon terve is függőben marad

— Áthelyezés. Knézy László fo- 
lyammérnökségi segédmérnököt ha
sonló minőségben Bajáról Győrbe, 
az ottani folyammérnökséghez he
lyezték.

— Árvíz Kunszentmiklós és kör
nyékén. A d una völgyi lecsapoló 
társulat csatornája kiöntött és Kun- 
szenlmiklós, Fűlöps/állás és Akasztó 
hitárában többezer hold viz. alá 
került. A községek közti utak is 
járhat iliánok. A gazdák a mezőn 
lévő őszi termen veiket m ni tudják 
betakaril.-ms A mellékeseimnák vize 
még mindig ömlik az el csonyab 
bán fék . ő fö d k re.

— Angina pectorisnál, a roha
mokban fellépő nyomasztó szivláji 
fájdalmaknál reggelenként fél, eset- 

g negyed pohár ermészetes 
,,Ferenc József** keserűvíz is ele
gendő ahhoz, hogy r belek műkö
dését elrendezze és kielégítő emész
tést biztosítson.

— Felakasztotta magát a mes 
tergerendára — meghalt. Gyurita 
György 55 éves szeretőiéi gazda 
felakasztotta magát házának mes 
fejgerendájára és mire rátalállak, 
halott volt. Gyurita a napokban el 
zavarta hazulról feleségét, majd 
meggondolva a dolgo', visszatérés!e 
akarta rábírni. Az asszony azonban 
hajihatatlannak bizonyult. ELIetli 
elkeseredésében követte el öngyií 
kosságál a szeremlei gazda.

— Baleset. Bősz József 40 évés 
napszámos a Mészáros Lázár utca 
34 számú házban fenyőt lett fel a 
íürészbakra. A fenyő azonban a 
bakról leesett és Bősz Józsefnek 
ujját törte.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosí-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pári) Telefon : 195.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

OOFOOi tojásszén
DOFO9Í diószén

Kemény es lágy tűzifa ölben és aprítva.

Laptulajdonos ;
01. K N ít Z V U H E L,

—lLIL-i i i .

Olcsó tűzifa!
Tuskófa hajóállomással 
szembeni Dunapartról.

Keményfa Klenként .... 20 É. 
lágyfa „ . .13-15 P.
ROzse kötegenként 6 10 fillér.

MÁTY A 1 v.ndétjlö 
Dunaparf.

Ei>y nagyon szép és M g_ X _ 
jólejelő vörös tarka 1 E* IS W II 
borjúval együtt eladó. Cim a kia 
dóban.

| I
« gyógy « 
jp ry&y#u\sKöTő, n 
j MELLTARTÓ M 
m Czeizler Jenöné ! 
M füzőkészitő mester *
,j szálon já kan R
í|j Bflű. KÁDÁR UKA IO.SZ. ft

- SS r

.s/stnau'u. Baáanuk és Goldbcr<

Éjjeli 
szolgálatot tan 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 2-tOI nov. 9 lg.

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

Bőtermésü
vessző eladó. — Jókarban lévő 
stráfkocsi eladó. Baján, Tóth Kál 
mán-utca 34.

Egy szoba kereáek
éskonyhás azonnali
betiaitérísre. — Chrr ,r tudóban.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi diöbrikett (szurokmentei) íj

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. (jí

- Köde mindenütt. -- , 1

Képviselet: SChŐR ÉS Bajai]
baja, Haynald utca 13. — Telefon 26.

er KonyvnyoiudajdtAU!, BajánBaj..n


