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

t i i ■

A magvar külpolitika 
síkéra.

A nagyjelentőségű bécsi kon
ferencia határozatainak egyik 
pontja az volt, amelyben a 
római államcsoport fegyverke
zési egyenjogúságot követelt.

Magyarország leszerelési 
kényszerét eredetileg a tria
noni békeszerződés mondta ki 
azzal, hogy szomszédaink, az 
utódállamok is le fognak sze
relni. De nem igy történt.

A magyar álláspont ebben 
a kérdésben is kezdettől fogva 
a jogszerűségre és igazságos
ságra támaszkodott. De miután 
ennek ellenkezője történik : 
teljes egyenjogúságot követe
lünk és nem vagyunk hajlan
dók Középeurópa rendezésé
nek kérdéséről tárgyalásokat 
kezdeni addig, amíg ezt meg 
nem kapjuk.

Ezt a tiszta és igazságos ál
láspontot Mussolini is magá
évá tette s most hivatalosan 
állt ki mellette a római állam
csoport bécsi konferenciája.

És a kisantant jelentkezik. 
Jellemző az idők változására, 
hogy a jelentkezés ma már 
nem nekivadult kardcsörtetés. 
Magyarország külpolitikai hely
zetének jelentékeny erősödé
sét bizonyítja, ez a változás ; 
azt, hogy az a politika, amely 
kalandok nélkül, hideg és jó
zan ésszel, a maga igazának 
tudatában, baráti szálakat épit- 
ve ki, mindig békés eszközök
kel szolgálta a nemzet érde
keit, jó utón haladt és hatal
mas lépéssel jutott előre. A 
kisantant nagyon jól tudja, 
hogy Magyarország ma már 
nem áll egyedül, hogy nem
csak hatalmas politikai barátai

vannak, hanem ezeken kívül | tant közleményének ama ré- juk. Bizalommal nézünk to- 
a nagy nemzetek közvélemé- sze mögött, hogy „hajlandók vábbra is a kormány munkája 
nyének tekintélyes része is- tárgyalni". Újabb verem akar elé ebben a kérdésben, amely- 
merte fei és támogatja a bar- ; lenni talán ? Ha igen, bizo- ben nincsenek pártok, csak 
bár módon megcsonkított kis ! nyos, hogy nem fogunk bele- egységes, a maga igazát ke- 
ország igazát. esni. reső, várni, — de cselekedni

Nem tudjuk, nem is felada | Mi csak a jelenségnek ér- i is tudó nemzet, 
tünk kutatni, mi van a kisan i dekes tüneti voltát regisztrál- | —

vitéz dr. Bajsay Ernő alispán elvállalta
a Frontharcos Szövetség bajai főcsoportjának 

elnöki tisztségét.
Társelnök Farkas Andor ny. alezredes. — A Frontharcos Szövetség bajai főcsoportja 

vasárnap tartja tisztújító közgyűlését.
Programom: A frontharcos csoportnak a megye minden községében való kiépítése, — 

mondotta vitéz dr. Bajsay Ernő alispán.
A Frontharcos Szövetség 

bajai főcsoportja e hó 22-én 
tartja tisztújító közgyűlését. A 
bajai főcsoportnak az elnöki 
tisztség elvállalására sikerült 
megnyernie

dr. vitéz Bajsay Ernő alispánt, 
tb. vitézi székkapitányt, Move 
kerületi felügyelőt, mig a társ
elnöki tisztségre Farkas An
dor ny. alezredest.

Dr. vitéz Bajsay Ernő alis
pán és Farkas Andor ny. al
ezredes személyei a Fronthar
cos csoport élén döntő befo
lyást fognak gyakorolni annak 
további fejlődésében.

Az a küldöttség, mely dr. 
vitéz Bajsay Ernő alispán és 
Farkas Andor ny. alezredest 
e tisztségek vállalására felkér
te, örömmel és lelkesedéssel

Bérkocsisok támadása a rendőrök ellen.
Tegnap este valóságos bérkocsis 

háború tört ki a R^vi féle vendéglő 
ben, két bérkocsis nrteg is iárnadin 
a rendet helyre állítani akaró rend 

vette tudomásul, hogy a me- 
I gye agilis alispánja, a küldött
ség előtt vázolt rövid program
jában tervbe vette a fronthar
cos csoportoknak

a megye minden községében 
való kiépítését,

melyek a fennálló szervezet 
értelmében a bajai főcsoport
hoz fognak tartozni. A továb
biakban pedig azon leszek, — 
mondotta még vitéz dr. Baj 
say alispán, — hogy a két 
testvéri bajtársi egyesületnek 
a Frontharcos Szövetségnek 
és a Vitézi Széknek harmoni
kus együttműködését előrese- 
gitsein és létre hozzam.

A társelnök Farkas Andor 
ny. alezredes közszeretetben 
álló személye közismert. A 
háború alatt a 86 ik szabad

őröket.
Este nyolc óra lehetett, hogy a 

rendőrség btinÜgyf osztályán meg 
jelent Bachich Lajos bérkocsis és 

kai gyalogezredben szolgált, 
számos bajai és bácskai front
harcos ismeri, az -ő erélyes, 
de mindig igazságos parancs
nokát.

Igaz örömmel kell, hogy fo
gadjuk a Frontharcos Szövet
ség bajai főcsoportjának lépé
sét, hogy ilyen kimagasló egyé
niségeket sikerült az Egyesület 
élére megnyernie. Az ő sze
mélyük biztosíték arra, hogy 
a frontharcos bajtársak kebe
lében a jövőben nem a szét
húzás, hanem az erők egyesí
tése révén fog kiépülni az a 
bajtársi szellem, melyek ápo
lása és emelése révén a Front
harcos Szövetség bajai főcso
portja erejének teljében fogja 
további tevékenységét foly
tatni.

panaszt tett, hogy Petresovict Antal 
bérkocsistársa minden ók nélkül öt 
a Révi féle vendéglőben arculütölte. 
Azonnal rendőri küldtek ki a hely

Igazi látványosság
új divatüzletünk - a régi helyen! 
Az árak a régiek -- sőt, olcsóbbak!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja, (Régi postaépület.)
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Pulóvert olcsón Kalapot
Harisnyát
Combinét REINHARDT Inget

Nyakkendőt
RetlkUlt divatcsarnokból. Keztyiit

rendőr megjelenését nem jó szem 
mel nézte Petresovics Antal öcc-e 
Petresovics József, aki ugyancsak 
bérkocsis. Káromkodni kezdett, majd 
belekötött a rendűibe, A rendőr 
azonnal értesítést küldőit az őrszo
bára, honnan további erősítést küld 
tek ki.

Most már a rendőrök el akarták 
távolítani a kocsmából a hangosko 
dó testvéreket, amikor az ejíyik 
asztal mellől felállott Orlovác Pál 
bérkocsis és tiltakozni ke.-dett a 
rendőrök beavatkozása ellen. A 
rendőrök azonban feladatukat telje
síti ni akarták, mire Orlovác revol
vert rántott elő. A rendőrök is fegy
verükért nyúltak, de szerencsére a 
rendőrök erélyes fellépése a hely
zetet megmentette *és most már 
Orlovác Pált és Petresovics Józse
fet előállították a rendőrségre, hol 
kihallgatásuk után mindkettőjüket 
őrizetbe vették.

Orlovácz Pál már egv Ízben fog
házbüntetést szenvedett hatósági 
közeg elleni erőszakért.

A rendőrség őrizetbe 
veszi a hiányosan 

felszerelt 
kerékpárokat.

A rendőrség felhívja a kö
zönség figyelmét, hogy minden 
hiányosan felszerelt kerekpá
rat a jövőben őrizetbe vesz 
és őrizetben tart mindaddig, 
míg az illetők a hiányokat 
nem pótoljak.

Azoktól a kerékpárosoktól 
pedig — akiket a járdán ke
rékpározva ért tetten a rend
őrség, a kerékpárt ugyancsak 
őrizetbe veszi, és csak akkor 
adja újból ki, ha a kihágás! el
járás az illető ellen már befe
jezést nyert.

Utolsó5 nap Baján!
Az élet keresztulján ál 
lóknak vigasz és segítség 

P V T H I A
Fogad 11 — 1 ig d. u.
4—7-ig Nemzeti Szálló. 
Családtagok, gyermekek, 
házastárs, jegyes kézi 
rása, elhozandó rninda 
zoké kiknek jellemét, 
életsorsát megismerni sze
retnék.

Tizenötezer pengőt szavazott meg 
Baja városnak az Országos Gyer
mekvédő Liga az iskola üdülő

otthon céljaira.
Tavasszal a Lökertben felállítandó iskola ünnepélyes 

megnyitására Bajára jön Albrecht főherceg a Liga 
kormányzó elnöke.

fl helyi intéző bizottságnak dr. Fernbach Bálint főispán és 
dr. Borbiró Ferencné lesznek az elnökei.

1800 pengős adomány a berendezési költségekre.
Baja városnak a tüdő vész leküz

désére irányuló megmozdulása igen 
komoly lépéssel jutott előbbre.

A Baja-Bácska részletesen fog 
lalkozott a közelmúltban annak a 
kisgyülési értekezletnek lefolyásával, 
amelyen az iskola üdülő otthon fel
állítását elhatározták. Dr. Borbiró 
Ferenc polgármester a határozatról 
nyomban értesítette az Országos 
Gyermekvédő Ligát, ahol a tervet 
a legnagyobb örömmel üdvözölték..

Most érkezett Bajára az értesí
tés, hogy a Gyermekvédő Liga 
Albrecht főherceg kormányzó el 
nők vezetésével megtartott igazgató
sági ülésén 15.000 pengő hozzájá
rulást szavazott meg az iskola üdülő 
otthonra. Meleg elismeréssel emlé 
keztek meg a nemes akcióról s an
nak lelkes mozgatójáról dr. Alföldy 
József főorvosról, a bajai Tüdőgon
dozó Intézet vezetőjéről.

A Liga a berendezési költségek- 
hoz is hozzájárulását Ígérte.

Az iskola üdülő otthont egyéb 
ként a la vasz folyamán Bayer Gyula 
bajai mérnök tervei szerint a Lő- 
kértben meg is nyitják.

A bajai Polgári Lövész.társulat 
vezetősége felajánlotta lz iskola 
számára a lőkerli régi épületet, 
amelyet 80—100 gyermek befogadó 
képességének megfelelően modernül

Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!

Telefon 2-93.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
Üzletemet november 1-én a régi KraUlI-fele üzletbe Báró

EötvOs József at 2. szám álé helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőközönségemmel, hogy ujonnan dVSan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert szolid áraimmal vevőközftnségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégiteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

i átalakítana le. Az iskola mint isme
retes, a luherkulozissal fertőzött és 
a megbetegedés veszélyének kitett 

, szegény gyermekek otthonául szol- 
; gál, akik épen iossz anyagi körül- 
j menyeik folytán nem tudnak kel- 
i lően megküzdeni a kóros betegség- 
I gél. A munkába bekapcsolódik a 
j váiosi inségakció is; a gyermekek 

étkezéséről ennek keretében gon
doskodnak.

Mivel a Liga és a város közölt a 
megalakulás lényegére vonatkozó 
megállapodás már megtörtént, az 
első lépés az Országos Gyermek
védő Liga belyi bizottságának meg
alakítása, ami egészen rövid időn 
belül, tehát terv szerint még e hó
napban bekövetkezik. Ennek elnök
ségét dr. Fernbach Bálint főispán 
vállalta, elnöknője dr. Borbiró Fe
rencné polgármesterné lesz. A helyi 
bizottságban valamennyi bajai jóté
kony ági és társadalmi egyesület 
vezetőségének helyet adnak, akiket 
a főispán fog összehívni és felada
tuk lesz a szükséges belső beren
dezési tárgyak anyagi feltételeinek 
hizfositása.

Ebben nagy segítséget ad a bajai 
származású Gadits Béla műszaki 
főtanácsosnak, a kaposvári állam- 
épitészett hivatal vezetőjének nemes 
adománya, aki elhunyt húga Gadits

I Etelka emlékére 1800 pengőt ad 
agyalapit vány okra.

A helyi bizottság megalakulására 
Bajára jön dr. Petry Pál ny. m. kir. 
títk< s tanácsos, a Liga ügyvezető 
igazgatója.

Tavasszal az iskola ünnepélyes 
megnyitásán pedig részt vesz. Alb
recht főherceg.

Nagy részvét mellett 
ma délelőtt temették 
el dr. Major Józtefnét.

Óriási részvét mellett ma délelőtt 
temették el özv. dr. Major József
nél, az elhunyt bajai pénzügyigaz
gató özvegyét. A Baján közismert, 
tevékeny uriasszony lelkeüvééit a 

| Rókus kápolnában dr. Gonazlik 
Kálmán apátplébános mondott en
gesztelő szentmisét és végezte a te
metési szertartásokat.

A végtiszlességadáson is nagyon 
sokan jelentek meg. Népes küldött
séggel vett részt a temetésen a ba
jai Mansz, melynek özv. Majomé 
esztendőkön át ügybuzgó elnöke 
volt, a bajai pénzügyigazgatóság 
tisztviselői kara, az ügyvédi kör, a 
város, a Move, a frontharcosok, a 
törvényszék, a járásbíróság és a 
társadalmi egyesületek.

Kiadó ” 

üzlethelyiség!
A Magyar Általános Hitelbank 

bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadói

Sirius szerint egé
szen enyhe tél lesz.

Sirius mester külön időjóslata be
futott szerkesztőségünkbe az idei 
télről.

Eszerint novemberben és decem
berben is jönnek enyhe napok, sőt 
meleg napokban is lesz még ré
szünk. Nagy és tartós hidegtől nem 
kell tartani, csakis egy gyengébb 
hideg, jobban nedves, hideg, fagy
pontkörüli hőmérséklet ígérkezik.

Januárban és februárban lesz. 
8 10 nap erős hideg, amikor vi
déken 20—25 fok hideg is Ígérke
zik. Jön egy pár ^nap, áruikor 30 
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fokra sülyed a hőmérséklet, de ez 
csak pár napig tart.

Februárban kezdetben pár nap 
2—3—4—5 fok körül ingadozik a 
hőmérséklet, igen nagy havazás

A Tesz bajai és megyei csoport
jának hódoló levele Munolinihez.

Mini ismeretes a Tesz bajai és 
megyei csoportja dr. Makray Lász 
ló elnöklésével az. elmúlt napokban 
ülést tartott, melyből sürgönyileg 
mondott köszönetét Mussolininek 
milánói beszédéért. Ezenkivüi a 
Tesz még az alábbi hódoló levelet 
intézte a nagy olasz államférfinek :

A trianoni békeparancs megfosz
totta Magyarországot területének 
kétharmad részétől és négy millió 
magyart hajlott idegen járom alá.

De ez a téves eszmék, hazug vá
daskodások és hamis adatok jegyé
ben fogant békeparancs nemcsak 
Magyarországot sújtotta igazságta
lanul és embertelenül, hanem átka 
lett egész Európának, mert akadá
lyává vált a népek közötti igazi 
béke helyreállásának.

Ezt az igazságot a külföldi nagy
hatalmak Vezérfia közül elsőnek 
Nagyméllóságod ismerte fel; ezért 
az. igazságért történelmi egyénisé 
gének egész súlyával állt ki mindig.

A nagy olasz nemzet eddig is
mert legnagyobb és Nagyméltósá

válható egész Európában.
Március hónapban nagy hideg 

nem jön. Márciusban már 10 — 15 
fok meleg érkezik.

god által megvalósitott történelmi 
jelentőségű tényének: Abessinia 
meghódításának befejezése után Mi i 
Janóban tartott első világpolitikai ] 
jelentőségű beszédében Nagy méltó I 
ságod újra odaállt a magyar béke- ■ 
szerződés revíziója n éllé s azt a 
középeurópai politika tengelykérdé- 
sévé tette.

Nagyméltóságod milánói beszéde 
nyomán lángra gyultak a magyar 
lelkek határokon innen és túl; meg
teltek a magyar feltámadásba ve
tett megdönthetetlen hittel és biza
lommal, mert a fasizmus másfél év
tizedes történelme megtanította az 
egész magyarságot arra, hogy amit 
Nagyméllóságod mond : azt valóra 
is váltja !

Amikor a magyar béke revíziója 
mellett Milánóban mondott beszéd
jéért N agyméllóságodnak Baja és 
Bácsmegye Társadalmi Egyesületé
nek Szövetsége nevében soha el 
nem múló hálánkat tolmácsoljuk, 
egyben kívánjuk, hogy a minden
ható Isten kegyelme áldja meg erő-

Hallgassa meg a legújabb 

rádiókat BRUSZT-náü 
ORION. PHILIPS, STANDARD és TELEFUNKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
aftülÖ SERVICE!

vei, munkabírással nemzete, a ma- i 
gvar nemzet, de az egész emberi- I 
ség javára.

Nagyméllóságod lég alázatosabb ; 
magyar tisztelői:

Baja, 1936. november 14 én.
Dr. Gondán Felicián ciszt. r. la 

nár, Pestuka Ferenc József, Diera 
Benő igazgató, m. kir. kertészeti 
felügyelő, Udvardi I .ázár városi ' 
polg. fiúiskolái igazgató, Kiéin Emil 
OMKE elnöke, Tarján József rk. 
ig. kát., Bogovits István, Gábor 
Sándor a Bácska B. E. vezére, vi 
téz Ócsai József a Keresztény 01 
vasékor elnöke, Buchmann Jakab 
a Bácska Sport Egylet elnöke, dr. 
Makray László „Tesz" k er. szövet- j 
ségi elnök, Tallián József „Tesz" 
társelnök, dr. Tordai Ányos gimn. 
igazgató, Máhig Ervin plébános, 
Lázár János igazgató tanító, Chobo- 
diczky Alajosné állami polg. leány
iskolái igazgató, Messzik Béla szkv. 
c. őrnagy, széktartó, Révi Ferenc 
vendéglősök elnöke, dr. Herlelendy 
Béla bajai Move főtitkára, vitéz 
Losonczy György a Bajai Önkéntes 
Tti.oltó Testület parancsnoka, vi
téz Somló János „Honsz" elnök.

GYÓGY-
B U&Of haskötő,
MELLTARTÓ
Czeizier Jenöné

füzőkészitő mester 
szalonjában

BAJA, KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

HÍREK.
— Baján a tankerületi főigaz

gató. Tegnap délután Pécsről Ba
jára érkezett dr. Závodszky Levente 
tankerületi főigazgató, aki az isko 
Iákat látogatja.

— A Ciszterci Diákszövetség 
közgyűlése. A Ciszterci Diákszövet 
ség e hó 29 én délelőtt 11 órakor 
tartja Budapesten a Szent Imre gim
názium dísztermében 15 évi rendes 
közgyűlését.

— Baleset. Csatai Kálmán hen 
tes és mészérosmester tegnap dél
után a járdáról leakart lépni, eköz
ben megcsúszott, jobb bokatörést 
szenvedett. A mentők a Róna
szanatóriumba szállították. .

A vér felfrissítése
céljából — kivállkép középkorú fér
fi knak és nőknek — ajánlatos né
hány napon át korán reggel egy 
pohár természetes ,,Ferenc József** 
keserüvizet inni Világszerte rende
li k a z orvosok a valódi 
Ferenc József víz használatát, 
mert ez szabályozza a bélmüködést, 
előmozdítja a gyomoremésztést, fo
kozza az anyagcseiét, j <vilja a vér
keringést, megnyugtatja az idege
ket, egészséges álmot hoz és ezál
tal uj életerőt teremt.

— Kilencen pályáztak a levente 
gyakorlótér felügyelői állására. 
A bajai levente gyakorlótér felü
gyelői lakására meghirdették a pá
lyázatot. Az állásra néhány nap 
alatt kilenc pályázatot nyújtottak 
be. Döntés még nincsen.

— Aranylakodalom. Kedves ün- 
i nepe lesz egy becsület* s, munkában 

megöregedett házaspárnak György- 
pusztán ; id. Sligmon István és fe
lesége Uherc-ák Erzsébet ünnepük 
arany lakodalmukat. A jubiláns férj 
74, a jubiláns anya 72 évesek. A 
jubileum ünnepség f. hó 19 én lesz 
d. e. 10 órakor a györgypusztai 
templomban, ahol szentmisével kap
csolatban Huszár Ernő lelkész fogja 
megáldani a jubi áns házaspárt.

— Előadás Budavár visszafog
lalásának 250 éves jubileumá
nak emlékére. A Katolikus Egye- 
sülés e hó 22 én este 8 órakor elő
adást rendez a Központiban. Színre 
kerül Tóth Nándor történelmi szín
müve Budavár visszafoglalásáról.

Kedvezményes szelvény a 
BAJA-BACSKA Olvasói számára

P YT H I A
fogadó óráira.

— Katalin táncestély Herczeg- 
Szántón. A beicegszántói Ipartes- 
tület f hó 22 én a Fontány-féle 
vendéglőben „Katalin" bált rendez.

— Balesetek. A Bajai Artézi is 
Ásványvizüzemnél alkalmazott Fá
bián Ferenc kihordó egy töltés köz
ben felrobbant sz.od.iviz.es üvegtől a 
balkezefején megsérült. — Lengyel 
Henrik Máv fütőházi munkásnak 
tolatás közben, amikor az egyik 
vagónt a mozdonyra akarta ráakasz
tani, lába bcs/oiu t a szénié masz fal 
melletti betoncsatornába és súlyos 
zuzódásokat szenvedett a jobboka 
ízületén.

sz.od.iviz.es
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— Szent Erzsébet búcsúja a 
Szeretetházban. A bajai Szeretet- 
ház Szent Erzsébet kápolnájában 
holnap ünnepi istentisztelet lesz. A 
búcsú alkalmából a szegényügy 
gondozottal ünnepi ebédet kapnak.

— Egy évben két termés a 
körtefán. Páty községben, Nyári 
József főerdőőr házának udvarán 
másodszor is virágbaborult az egyik 
körtefa, mely most gyümölcsöt is 
hozott.

— Hazajön az alispán. Dr. vi
téz B>jsay Ernő alispán holnap 
hazaérkezik Budapestről, ahol részt 
vett dr. Preszly Elemér pestvárme
gyei főispán installációs ünn.psé- 
gén.

— Féláru vasúti jegykedvez
mény Budipestre a baromfikiálli- 
tfis alkalmából november 24 tői de- 
c mber 4 ig. A feláiu jegy váltására 
jogosító igazolvány 1'60 pengőért, 
belépőjegy 1 pengőért kaph .tó a 
menet jegyirodában, ahol bővebb fel 
világosilással készségg I szolgálnak.

— Szőlőtermelők csak egyéni 
kérelemre kaphatnak adófizetési 
kedvezményt A Magyar Szőlősgaz
dák Országos Egyesületének f-lter- 
jesz.lésere a pénzügytniniszh r most 
közli, hogy adófizetési kedvezmény 
csak olyan kivételes esetekben en 
gedélyez.hető, ha a jövedelmi és va
gyoni viszonyok ezt elkerülhetetlen 
né teszik. A pénzügyi hatóságok az 
adózók fizetőképességét mérlegelik 
és ahhoz mérten engedélyeznek 
kedvezményeket.

Az a kérelem tehát, hogy a bor
termelők ellen az adóbehajtási el
járásokat általánosságban 1937. ja
nuár végéig függesszék fel, nem 
teljesíthető.

— Vásár Kalocsán. Kalocsán e 
hó 23 án tartják meg az András 
napi országos állat vásárt és 24 én a 
kirakó vásárt.

— Makacs székrekedés, vastag 
bélkatarrus, puffadás, vértorlódáe, 
anyagcserezavarok, sárgaság, arany 
eres csomók, csipőfájás eseteiben a 
természetes ,,Ferenc JÓZSef** kese- 
rüviz — reggel és este egy-egy kis 
pohárral bevéve — rendkívül be 
esés háziszer.

I.aptulajdouos :
IH. ÉN GZV LE II ÉL.

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

eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Hangszer
SZAKÜZLET 

készít ii t cy 
javít * ' ’
HANGOL FE^EfSC
hangszerkészítő mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Drescher-liá/. )

j

Kemény es lágy tűzifa ölben és aprítva

és cementárugyár bán 
Telefon 160.Grűnhut és Tárta

Szobafütéshez:

Zománcozott és fekete
« —tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- « ^’^nizVtts' 
szerkezetek készítése! t Autögénhegesztés!

illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK-U.45.

Kombinált szobák nagy választéka!

S POLLfiKEBÉDLÖK
H Á L l
ÚRI SZOBÁK

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.
:

Nyomatott Bakanek és Goídberger

I1 száraz

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: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica patt) Telefon : 195.

DOHOGIohsuKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

DöíOSI tojásszén 
OöTOfí diószén

l
Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

i 
í 
I I 
» 
I 
I

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel léi 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 17-töl nov. 24 ig.

Dr. GEIRINGEH JÁNOS

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET
helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy anotf.

Legmagasabb höértékü magyar szén ésszéntermékek. 

ZZZ—EF— Kérje mindenütt. -■— ~

Képviselet: Sebőn és Bajai 
BAJfl, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

könyvnyomdíjában. Baján.

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi diábrikett (szurokmentes)


