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Az ifjúság 
problémája.
Az ifjúság problémája mind

untalan visszatér. Problémáju
kat súlyosabba teszi, hogy 
bennük el az intelektuelek 
sorsa.

És erről a problémáról be
szélt egy interpelláció kapcsán 
a Hazban Darányi Kálmán 
miniszterelnök. Erről mondotta 
a miniszterelnök, hogy a ma
gyar államnak és a magyar 
társadalomnak egyik legfonto
sabb kérdésé az ifjúság prob
lémája. Olyan kérdés ez, mely
nek kedvező elintézését min
denki kivanja. És csak úgy 
lehet e problémát sikeresen 
meg is oldani, ha az állam és 
a társadalom egyaránt reszt
vesz az erre irányuló munká
ban.

Darányi miniszterelnök mind
járt ismertette is a kormány 
tervét. A terv pedig az, hogy 
mindazok hetvenöt százalékát, 
akik a minisztériumokban, 
vagy alárendelt hivatalokban 
dolgoznak és ezenfelül nyug
dijat vagy más fizetést élvez
nek, azokat egy éven belül 
a szolgálatból elbocsátják.

Az ifjúság elhelyezkedésé
nek kérdése jelentős lépéssel 
fog előrehaladni. A kormány 
gyakorlati téren is megfogja 
oldani az ifjúság égető prob
lémáit, hiszen ezt célozza az a 
két millió pengős nemzeti alap 
is, melyből diplomás es nem 
diplomás olcsó kamattal, sőt 
kamat nélkül is kölcsönhöz 
juthat egzisztenciájának meg
teremtéséhez.

Az ifjúság a jövő pillére az 

Szívesen látjuk Ont
újjáalakított üzlethelyiségünkben!
Figyelmes kiszolgálás!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)

országnak. Érezzük, tudjuk, 
hogy értük cselekedni kell. A 
kormány is átérezve a kérdés 
nagy horderejét, követendő 
példát mutat a magyar gaz- i

Tegnap délután a bátmennsteri országúton 
egy szegedi vándorbábszinház tulajdonos leütötte 

vadházastársát.
Az eszméletlen asszonyt otthagyta vadházaslársa az ut porában. — Járókelők találtak rá 

az asszonyra, akit a vámházba szállították.
Tegnap a délutáni órákban Sípos [ 

József szegedi bábszínháza?, aki kis 
targoncájával járja már napok óta 
a bácskai községeket, Bálmonostor
ról megindult Bajára, vadházaslár- 
sával Jegyes Molnár Máriával. Már 
az ut nagyobbrészét megtették, a ig 
voltak a monostori vámtól két kiló
méterre, mikor a vadházas’ársak . 
között szóváltás keletkezett. A vita 
mind éles bb hangon folytatódott, 
mikor Sípos József váratlanul leál
lítva targoncáját, arról

egy vasdorongot felkapott és I

Kiugrott a robogó vonatból egy szegedi fegyenc. 
aki a koromsötét éjszakában eltűnt

nyomoz a 
a jános

napona
keresztül

Szerdán hajnal óta Jánoshalmán 
egy s ökevény fegyencet 
esendői ség es rendőrség 
halmai határban.

Két fegyőr vitte ezen 
hajnalban Jánoshalmán 
Szekszárdi ól Szegedre

Takács Béla János 2 évi 'egy
házra Ítélt rabot.

Alig indult el a vonat a jánoshal- 
mai állomásról, a megbilincselt kezű 
fogoly engedélyt kéit fegvőreitől, 
hogy a lé r. eső helyre mehessen. 
Az egyik fegyőr kísérte utjáta n 
foglvo*. aki a kocsi végén

dasági világ felé. Itt is keresni 
és fel kell lelni az ifjúság el
helyezkedésének egyetlen he
lyes útját, az elhelyezkedési 
lehetőségek feltárását.

azzal úgy fejbesujtotta vad- 
házastársát, hogy az eszmé
letlenül esett össze az ut 

porába.

Sípos József ezután mind aki jól 
végezte dolgát tovább folytatta út
ját Bajára.

A leütött Jegyes Molnár Máriára 
úgy talállak rá az országúton a járó
kelők, akik a szerencsétlen asszonyt 
felvették és beszállították a monos
tori vámházba. A telefonon értesí
tett mentők vonullak ki aztán, akik

nyitva találta az ajtót s a 
következő pillanatban kiug

rott a robogó vonatból.

A vonat ekkor haladt el a Központi 
Szeszfőzdénél. A fegyőr azonnal 
megrántotta a vrs/íéket, a vonat 
rögtön meg is állt,

a koromsötét éjszakában 
azonban ekkorra nyoma ve

szett a fegyencnek.

A fegyőrök ezután a csendőrség 
és a rendőrséggel nyomozlak a szö
kevény fogoly után, de minden 
eredmény nélkül, mert az eső el
mosta a nyomait. A környékbeli

U *

Mert nemzeti érdek, hogy 
az ifjúság problémája, ha csak 
viszonylagosan is, de nyugvó
pontra jusson.

Jegyes Molnár Máriát b. szállították 
a kórházba.

A csendőrség a történtekről érte
sülve, azonnal megindította a nyo
mozást Sípos József kézrekerilesére, 
akit az esti órákban sikerült is el
fogni. A csendőrség Sípos Józsefet 
őrizetbe vette.

Jegyes Molnár Mária állapota 
súlyos, de nem életveszélyes. A mai 
délelőtti röntgen vizsgálat fogja meg
állapítani, milyen belső sérüléseket 
szenvedett az ütés következtében.

őrsöket a telefonszolgálat szünete
lése miatt csak reggel 8 órakor 
tudták a fogolyszökésről értesíteni 
és igy a szegedi Csillagbörtöu fog
lya négy órai előnyt szerzett ma
gának.

Megindult a halas—bajai 
autóbuszjárat.

Csütörtökön reggel néhány perc
cel fél 9 után robogott be János
halmára a Mávaut uj járatok első 
kocsija. Nyolc utast vitt János
halmán is felszálltak négyen úgy, 
hogy a kislipusu kocsi majdnem 
megtelt mindjárt az első ut első 
szakaszán.

Olcsó árak!
I
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Pulóvert Olcsón Kalapot
"ombiíél REINHARDT

Betilt Olt divatcsarnokból. KOIÍfÜt

A napokban 
megtörténik az uj 

bajaik. pénzügyigaz
gató kinevezése.
Halmay József h pénzügyigazgató, 

nyug dómba vonulásával a bajai pénz- 
ügyig izgalóságon megüiesedett fő
tisztviselői állás sorsa az érdeklődés 
homlokterében áll. Megírtuk, hogy 
a megüresedett h. pénzügyigazgatói 
állással kapcsolatosa több név is 
került forgalomba. Dr. Tar Káioly 
pénzügyi tanácsos mellett Marz Mik 
lós pénzügyi titkár, dr. Biró Kör
mi pénzügyi tanáoos a pécsi kir- 
adóhivalai főnöke a b. töltendő ál
lás legesélyesebb pálzázói, de több 
pénzügyminisztériumi tisztviselő ne
ve is előtérben került. Illetékes 
helyről úgy informáltak bennünket, 
hogy a minisztériumban pár napon 
belül eldől, ki lesz Baján az. uj h. 
pénzügyiyazgaló.

A bajai és bácsmegyei érdekek 
szempontjából mindenesetre kívána
tos volna, hogy a fontos á lasba a 
helyi viszonyokkal tájékozódott 
tisztviselő kerüljön.

Pithya
fogad 11—1, 4—7 közt Nem- 
zeti-S/.álló első emelet. Elho
zandó mindazok kézírása, kik
nek jellemét, érzéséit, sorsát 
megismerni szeretnék.

Vasárnap csak délután.

Szakelőadások
Bácsbodrog várme

gyében.
A téli idény beálltával a Duna- 

Tiszaköz.i Mezőgazdasági Kamara 
ismét megindítja a szokásos téli 
szakelő idások sorozatát. Molnár 
Lajos okleveles gazdát, aki már az 
elmúlt esztendőben is nagy sikerrel 
tartott szakelőadásokat Pestvárme 
gye északi részében, ezidén Bács 
bodrog vármegye területére rendel
te ki a Kam ira elnöksége. Molnár 
Lajos előadásainak sorozatát már 
meg is kezdette és egyelőre a bajai 
járá sban látogatja sorra a községe 
két. Minden községben arról a szak
kérdésről tart előadás’, amit a köz
ség gazdaközönsége a Mezőgazda 
sági Bizottság utján kérelmezett. A 
bajai járás községeinek bejárása 
után a bácsalmási és jánoshalmai 
járások községeit fogja meglátogatni.

Holnap este iesz a Nép választmányának 
vacsorája dr. Reményi-schneller Lajos 

tiszteletére.
Holnap este 8 órakor tartja 

meg a Nép választmánya nagy
szabású vacsoráját a Közpon
tiban.

A vacsora résztvevői meleg 
és bensőség teljes ünneplés
ben fogjak részesíteni

Dr. Reményi-Schneller Lajost,

aki felszólalásában az időszerű 
kül és belpolitikai kérdések

A kiscsávolyi Tisztviselő-telep 
lakóinak panasza.

Panaszos levelet kézbesített cí
münkre a posta, A kiscsávolyi tiszt
viselő telep lakói panaszkodnak, 
hogy házaik fala a talajvíztől ellep
ve, dohos kigőzölgésükkel elviselhe
tetlenné teszik a szobák levegőjét.

A levélírók elpanaszolják, hogy af- 
Tisztviselőtelep egyetlen háza sincs 
csatornával ellá'va és igy az elmúlt; 
napok lehulló víztömegei a házak1 
falánál gyülemlettek össze. De a la
pályra épített házak kapták meg á 
Jelky András utcából és a Katona 
utcából lefolyó esővizet is, mely a 
magasabb területről ide húzódott. 
Ennek pedig az lett a következmé
nye, hogy valamennyi ház fala 1 —

Tyuktolvajokai lepleztek le 
az éjszaka Szentistvánon.

Az éjszaka a hatóságok más ügy
ből kifolyólag nyomozást folytattak 
Szentistvánon, amikor figyelmessé 
lettek arra, hogy a Szent István- 
király ut 175 számú házból, mely 

I
Figyelem! UzletáthelyezéS! Figyelem!

A nagyérdemű közönség szivek ludomására hozom, hogy '■

Üzlelemel nonmber l én a régi KrUUSI-Me üzletbe, BarÖ
Eötvös Jö»ef ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevökövönségemmal, hogy újonnan dúsan 
felszerelt raktárommal még (okor.nlUbb rnérlékh-n mó

domban lesz közismert szolid áraimmal vevőkö/önségem $ 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton

órás-ékszerész.

ről fog beszédet tartani.
A vacsorán megjelenik dr. 

Fernbach Bálint főispán, dr. 
vitéz Bajsay Ernő alispán és 
dr. Borbiró Ferenc polgár
mester is.

Itt jegyezzük meg, hogy ma 
és holnap a vacsorán való 
részvételre a Központi Szállo
dában kitett ivén is lehet 
még jelentkezni.

1 és fel méter magasságban átned
vesedett,#

sőt a viz a szobák padlói 
alá is húzódott.

A szobák levegője a nedves ki
gőzölgések folytán elviselhetetlenné 
vált e.s mielőtt még valamennyien 
megbetegednének, intézkedést kér 
nek.

Mi helytadva a kiscsávolyi tiszt
viselőtelepi lakósok panaszának, fel
hívjuk a mérnöki hivatal figyelmét, 
vizsgálja meg a helyzetet és intéz
kedésével szüntesse meg azt a hely
zetet, — melyet a legelemibb egész
ségügyi követelmény is sücget.

Petróczi Sándor tulajdona
egy férfi tömött zsákkal a 
hátán, kezében pedig barom 

fiákkal, 

az utcára lopakodott és az éiszaka 
sötétjében menekülni akart.

Üldözőbe vették, mire az isme
retlen a kezében tartott nyolc pár 
baromfit eldobta, mig a hátán levő 
zsákkal egy mellék utcába rohanva 
eltűnt.

Az eldobott baromfiak Petróczi 
Sándor baromfiudvarából valók vol
tak, melynek ajtaját felhszitve la 
lálták.

A rendőrség a tettes kézrekeri- 
tésére nyomozást indított.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnaira kiadó!

Dr. Fernbach Bálint 
főispán és vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán 

Jánoshalmán.
A mai nap'on dr. Fernbach Bálint 

főispán, dr. vitéz Bajsay Ernő alis
pán és dr. Bánrévy György főispáni 
titkár kíséretében Jánoshalmára 
utazott. A Jánoshalmán megejtendő 
hívaiaIvizsgáIa11aI kapcsolatosan Já
noshalmán tartózkodnak Mézes .Já
nos számvevőségi főtanácsos, dr. 
Karvázy János másodfőjegyző és 
Bocskai Ferenc számvevőségi taná
csos. Dr. Fernbach Bálint főispán 
és vitéz dr. Bajsay Ernő alispán az 
esti órákban térnek vissza János
halmáról Bajá ra.

Kitört az elmebaj 
egy csikériai gazdán.

Csikériának nem mindennapos 
szenzációja akadt. Hétfőn éjjel Bár
csak János odavalósi gazda az 
egyik házba bt/ géléit és aziránt 
érdeklődött beoltanák e már kutyá
jukat ? Egy másik házba, meg azért 
zavarta fel a háznépet hogy meg 
tudakolja alusznak-e már ?

Először azt hitték Barcsák italos 
kedvében ilyen módon tölti jóked
vét, De másnap reggelre kelve Bar
csák már sokkal feltűnőbben visel 
kedett.

A reggeli misén hangos megjegy-



.**36. november 14 ÖAJA-HACSKA 3

Az Excelsior Harisnyaház-cég 

Földes név alatt 

a régi üzlettel szemben, 
uj modern üzletében áll továbbra is m. t.

vevőközönségének rendelkezésére.
Excelsior Harisnyagyár r. t. egyedarusitása.

zésekkel kisérte a kántor énekét, 
mijei hogy a templomból ellávoli 
tollák a községházái kereste fel, 
hol minden szobábi be be nyiloga- 
loll. Később eltávozva egy borbély 
műhelybe tért be, székel kért, azt 
kitette az ut közepére és újságolva
sásba kezdett

Délfelé ellátogatott a postára is 
azzal, hogy telefonálni akar de miu 
tán elutasították botjával a pósta 
hivatal összes ablakait beverte. Ek
kor mar diihöngeni is kezdett.

A hatóság most már értesítette a 
mentőket, akik beszáll! ották a kór 
házba.

Kiegyezéssel végződött két bajéi 
kereskedő árubizományossági 

pereskedése.
Hecht Lajos bajai kereskedő 

feljelentette Schulek József ba
jai kereskedőt, aki mar régeb
ben tartozott neki bizományba 
helyezett áru árával, összesen 
910 pengővel. Schulek József 
a törvényszéken azzal véde
kezett, hogy az árut még nem 
tudta értékesíteni es Hecht 
Lajosnak, akivel különhen is 
most is üzleti összeköttetésben 
áll, felajánlotta, hogy havi 50 
pengős részletben letörleszti 
tartozását.

Hecht Lajos a tegnap meg

tartott tárgyaláson kijelentette, 
hogy hajlandó visszavonni fel
jelentését, ha Schulek vagy az 
árut, vagy a pénzt visszaadja. 
Schulek azonban erre sehogy 
sem volt hajlandó, egyre azt 
hajtogatta, hogy a havi ötven 
pengős törlesztésen kivíil semmi 
sem áll módjában. A törvény
szék már ítélethozatalra vo
nult vissza, amikor a keres
kedő ismerősei közbelépésére 
mégis meggondolta a dolgot 
és a panaszosnak felajánlotta 
a megfelelő egyezséget.

Három havi fogházbüntetést kapott 
a csátaijai csavargó, aki eladta 

vendéglátója kerékpárját
Szabó Pál bajai téglamun- | 

kás könyörületességből egy 
hétre szállást adott Sümegi 
János nevű csátaljai ismerősé
nek, azzal a feltétellel, hogy 
ezalatt keres magának rendes 
munkát, mivel akkortájt épen 
foglalkozás nélkül volt.

Sümegi kérte, hogy Szabó 
kölcsönözze neki oda kerék
párját egy napra. Szabó erre 
nem volt hajlandó, mert hus- 
vétra ő is szüleihez akart 
menni látogatóba. Sümegi egy
szerűen elvitte a kerékpárt a 
tulajdonos tudta és hozzájáru
lása nélkül és vendéglátó há

zigazdája barátságát azzal há
lálta meg, hogy a kerékpárt 
eladta 13 pengőért.

Szabó feljelentette csavargó 
életre szokott ismerősét, aki 
két zsák ellopott búza miatt 
is most került a törvényszék 
elé.

A többször büntetett Sümegi 
Jánost a törvényszék két 
rendbeli lopási ügyből kifo
lyólag jogerősen három havi 
fogházbüntetésre Ítélte.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Gyors- és gépírást tanit
íl! és elfíkészil Íródni vizsgákra MEGYERI SÁRA áll engedélyezett 
ö GYORS- ÉS GÉPIRÚ TANFOLYAMA.

Í Vállal gépelési munkál és másolást. Jelentkezni bármelv időben | 
lehel: Tóth Kálmánu. 1 l\t sz. alalli iskolahelytsegben. |j|

A vasárnapi Filléres Gyors 
a Déli vasút pályaudvarára 

érkezik.
A vtsárn;pi Filléres Gyois, mely

nek indulása, — a jelentkezők nagy 
p/ámára való tekintettel most már 
-— biztos, reggel 6 20 órakor indul 
és Budapestre 10'40 órakor érke
zik. Budapestről indul 11 40 órakor 
Bajára pedig 3 53 érakor érkezik.

A Filléres Gyors, a kapott érte 
sílés szeiint a D-li vasút pályaud 
varára fog beérkezni.

— Meghűlésnél, náthaláznál, to
rokgyulladásnál, ma ndola lobnál, 
fülkatarrusnál, valamint idegfájdal- 
maknál és szaggatásnál, naponta 
fél pohár természetes 
,,Ferenc József" keserüviz nagyon 
jót lesz, mert a gyomorbélcsator- 
nát alaposan kitisztítja és desinfici- 
álja, azonkívül pedig megfelelő 
emésztési biztosit.

GYGGY 
ryZUf haskötő, 
MELLTARTÓ
Czeizier Jenöné

íüzőkészítő mester
szalonjában

Hangszer-
sz A KÜZLETI 

készít y t u y 
JAVÍT
HANGOL FE8EHC
hangszerkésziiú mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Dtescher-ház )

HÍREK.
— Halálozás. Bakanek József 

85 éves korában elhunyt. Temetése 
szombaton délután 3 órakor lesz a

1 józsefvárosi temetőben. Bakanek 
Gáspár, a Bakanek és Goldberger 
cég beltagja az elhunytban édesap
ját gyászolja.

— Dr. Ortay József kir. tanfel
ügyelő Jánoshalmán. Dr. Oitay 
.József kir tanfelügyelő az elmúlt 
napokban Jánoshalmán a kiserdői, 
kecskési, hergyevicai és kélesi isko
lákban végzett iskola látogatásokat,

— Áthelyezett adótisztviselö. 
Istók Jenőt, a bácsalmási kir. adó
hivatal tisztviselőjét felettes hatósága 
szolgálaltételre Komáromba helyezte 
ál.

— Uj főjegyző Bácsborsódon. 
A nyugalomba vonult C«ernyus 
G rő bác borsodi főjegyző helyébe 
Juh ros Mátyás madaras! aljegyzőt 
helyettesitetjék be.

BAJA, KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

URÁNIA
November 12-én,
November 13-án,
November 14-én,
November 15-én,

Minden idők szavakban ki nem fejezhető filmje

• D

Az utolsó akkord
(Szivek csatája)

Főszereplők:

Lil Dagover Theodor Loos
Tasnády Mária. Albert Lippert

Willy Birgel M. Koppenhöfer

és a kis csodagyerek Peter Bőssé.

Utolérhetetlen, felejthetetlen 
szivbemarkoló drámai film

H-i-r«a-d-ó
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— A Nemzeti Munkaközpont 
tisztújító közgyűlése. A Nemzeti 
Munkaközpont bajai szervezete, — 
mint már jeleztük, — vasárnap 
tartja tisztújító közgyűlésit. A lisz 
lujitó közgyűlését. A tisztújító köz 
gyűlés délután 3 órakor kezdődik 
a Frontharcosok helyiségében.

— Apaállat vizsgálat a megyé
ben. A megye egész, teiülelén az 
arra kirendelt bizottság most íoiy 
tatja az. apaállat vizsgalatokat.

— Leesett a háztetőről — lá
bát törte. Veréb Antal cserepes 
mester a kaszárnya tetején végzett 
javítási munkálatok közben az öt 
méter magas épülettől az úttestre 
zuhant. Jobb labán bokalö.ést szén 
vedelt. A mentők a kórkazba szál 
litotlák.

— Székrekedésnél és emész
tési zavaroknál léggel éhgyomorra 
1 pohár természetes ,,Ferenc Józtef" 
keserüviz a tápcsatornát alapos >n 
kitisztítja, a vérkeringést megélén
kíti s kellemes közérzetet és íoko 
zott élatkedvet teremt.

SPORT.

az

Zománcozott és fekete

Laptulajdonoa:
l>r. tt W 8 Z ¥ l í H U.

Ki lesz vasárnap?
A b «jai alosztályb n vasárnap már 

be is fejezik az ő<zi bajnoki mér
kőzéseket. A Bácska Baján játszik 
a Bácsalmási MOVE csapatával, a 
Turul pedig Dombovíron a VOGE 
csapatával. Mindkét csapatnak erős 
elleni*! jut osztályrészül az utolsó , 
métkőzésen. A VOGE csapata erő

sen feljavult és otthonában nehéz 
lesz győzni, a Turulnak a vasárnapi 
nál jobb játékkal kell ostromolni a 
vasutasok kapuját, ha mindkét pon- 

A Bácskának 
dolga, mert a 
ellenfél csakis

lót elaltatja hozni, 
sem lesz könnyű 
MOVE igen szívós 
szép lapos játékkal lehet eredményt 
elérni.

Játék vezető küldés a vasárnapi 
bajnoki mérkőzések!e. Baja. Bácska 
—MOVE: Bencze. — Dombóvár. 
DVOGE—Turul : Kemény-

Családi ház
4 szobából, 3 konyhából 
álló, mellékhelyiségekkel, 
adómentes, szabad kézből 

e i a d ó.
Cim a kiadóhivatalban.

4-5 utcában
EGYEDÜLÁLLÓ

pékség azonnal 
bérbedadő, 

ESETLEG HÁZZAL 
EGYÜTT ELADÓ!

cím a KIADÓBAN !

tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

KthWŰ és nehéz vas- | Jí i,!(ke.le.ziés; 
szerkezetek készítése! t Autigénhegesités!

Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45.

Telefon : 525

EBÉDLÖK 
HÁLÓK 
U Rí SZOBÁK

Kombinált szobák nagy választéka! |

pouAk
bútorárúház l

8 
II

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
siurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa gként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wlesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS FA KERESKEDŐK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon: 42. (Sugovica páti) Telefon: 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

dorogi^koksz
Fütsünk-főzziink dorogi sajtolt koksszal !

DOFOil tojásszén 
BeroO! diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva

és cementárugyárban 
Telefon 160.

Ejjeo 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. S-töl nov. 17 ig.

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAV LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi cHóbrlkett (szurokmentet)

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 

----- — Kérje mindenütt. .................... —

Képviselet: Schön és Bajai 
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

Nyomatott Bakiméit és Goldbcrger könyvnyomd j bán, Buján.


