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Államfők 
találkozása.

Horthy Miklós kormányzó hétfőn 
délu'án hagyta el Magyarország fő 
városát, hogy Rómába utazzék és 
eszel a látogatással is dokumentálja 
a két ország között fennálló meleg 
és közeli viszonyt. Magyarországon 
— s úgy hisszük Olaszországban 
is — mindenki mélységes örömmel 
és bízó reménykedéssel üdvözli a 
a két államfő találkozását.

Olaszoiszág volt az első, amely 
a magyar szivek legnagyobb re
ménységének : a revízió lehetőségé
nek kifejezést adott. A Duce mun
káját ezen a téren megkönnyítette 
a? a tény, hogy Magyarország a 
trianoni szerződés revíziójával kap 
csolalban sohasem gondolt erősza
kos lépésre, pedig Magyarországnak 
sok követelnivalója van még a többi 
legyőzött országokhoz, viszonyítva is.

Nekünk megvalósítandó feladata
ink vannak és ettől az olasz úttól 
azt reméljük, hogy vágyaink eléré
séhez jelentős lépest képez. Az a 
nyilatkozat, amelyet Daiányi Kál
mán miniszterelnök a sajtó részére 
elutazása előtt adott, annak a kül
politikai elgondolásnak a vonalán 
mozog, melynek alapjait annakide
jén még Bethlen István gróf vetette 
meg s amelytől azóta sem tért el 
egyetlen magyar miniszterelnök sem. 
Darányi Kálmán hangsúlyt z a, kogy 
szinte tradíciónak tesz eleget, ami
kor elődei példáját követi. Egész 
Középeurópa boldogulásáról van 
tulajdonképpen szó, hiszen a Duna 
medence kérdésének megoldása 
nemcsak nekünk magyaroknak, ha 
nem a kisantant államoknak is fon
tos.

A kormányzó vonata az ut egy 
részét jugoszláv területen telte meg 
s a h’tárallomáson maga a horvát 
bán üdvözölte a kormányzót. A vi 
fághóboruban mi szembcálloltunk a 

szerb néppel és már ezekben a har 
cokban is megtanultuk becsülni pá
ratlan hazaszeretetét és vitézségé'. 
A kisantant minden állama közül a 
szer bekkel szemben van a legkevt-

Az olasz haderő tisztelgése a kormányzó előtt,
Róma népe határtalan lelkesedéssel ünnepli a kormányzót. 
Sorozatos ünneplések, díszszemlék az örök városban.

Mussolini Darányi meghívására Budapestre jön.
Azl a káprázatos és minden kép 

zeletet felülmúló ünnepségsorozatot, 
melyet az őrök árosban Magyar
ország kormányzójának tiszteletére 
rendeznek, Róma népének mámoros 
lelkesedése kísér.

A legkiemelkedőbb ünnepség teg
nap zajlott le, amikor is

25.000 főnyi katonaság cso
dálatos felvonulása

és festői szinpompája vonult el a 
kormányzói pár előtt.

Rablás és súlyos testi sértés büntette miatt 
letartóztatott a rendőrség egy kültelki napszámost.
Ifj. Márton József 21 éves napszámos lakásán támadta meg Lázár Mihály gazdát, akitől 
pénzt követett. — A saját tanyájáról elmenekülni kényszerült gazda távozása után 
ifj. Márton József pénz után kutatva vandál pusztítást végiéit a lakásban. — Ifj. Márton 

Józsefet átszállították az ügyészség fogházába.

Nem mindennapi eset ját
szódott le az elmúlt napokban 
a Kültelek 523-as számú ta
nyáján. Itt lakik Lázár Mihály 
gazda, akihez az alkonyati 
órákban beállított, ifj. Márton 
József 21 éves napszámos és 
egy üveg bort kért. Lázár, aki 
történetesen ezen a napon 
egyedül tartózkodott a tanyán, 
— családja Bácsbokodon tar
tózkodott, — készségesen adóit 
a legénynek egy üveg bort, 
aki erre követelődzve pénzt 

S’-bb kövelelnivalónk. m< rt azok a 
területi veszteségek, amelyeket a 
jugoszláv okkupácin á'i-.l elszenved
tünk, ha fájdalmasak is, mégis el
enyészően csekély* k'a/o hoz képest,

Az ünnepségsorozat program sze
rint folyik, miközben a kormány 
férfiak tanácskozása sem szünetel.

Tegnap Darányi Kálmán minisz
terelnök fogadva a sajtó képviselői', 
többek közt a következőképen nyi
latkozott Mussoliniról és az olasz 
népről :

---• Mussolini az olasz nép vezére 
a legnagyobb hatást gyaborolta reám. 
Keményakarat testesül meg benne, 
de a kemény kühő alatt, meleg szív

kért a gazdától azzal, hogy 
moziba akar menni.

Lázár elutasította a legény 
kérését, aki erre a kezében 
levő üveggel feibevette öt, 
majd ütlegelni kezdte, úgy 
hogy Lázár menekülni kény
szerült. Ifj. Márton üldözte 
egy darabig a gazdát, majd 
vissza fordulva visszatért a 
házba, ahol vandál pusztítást 
végzett, pénz után kutatva. 
A szekrényeket kiürítette, a 
szoba bútorzatát megrongálta, 

amelyek elsősorban Románia, az
után pedig Csehs/.lovákia számláját 
terhelik.

A római találkozás további ese 
ményeit nagy érdeklődéssel várjuk.

dobog. Eddig letárgyaltuk a két or
szágot érdeklő politikai és gazda
sági kérdéseket és tárgyalásaink so
rán teljes az összheng.

Közölhetem, hogy a magyar 
kormány nevében meghívtam 
a Dúcét Budapestre, aki a 

meghívást elfogadta.

Természetesen a látogatás idő
pontjának megválasztását a Dúcéra 
kell bíznunk.

majd hogy csak ötven fillért 
talált, dühében a szobában 
fevö rádiót összetörte.

Azután eltávozott.
Ifj. Márton Józsefet Lázár 

Mihály feljelentésére a rend
őrség letartóztatta. Kihallgatása 
során ittasságával védekezett.

A rendőrség a tegnapi na
pon a rablás és súlyos testi 
sértés bűntettével vádolt ifj. 
Márton Józsefet átszállította 
az ügyészség fogházába.

Jó meleg ma tlassé „MARS“
leányka gyermek-kocsik

pongyolák érkeztek! gyári lerakata, eredeti árakon I 

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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Szombaton gyűjtenek 
a bajai cserkészek.
Közöltük, hogy a bajai cseikész- 

cs.-patok szombaton gyűjtés ren 
dezn. k a bajai szegények karácso
nyára. A gyűjtést délután 1 órakor 
kezdik. A cserkészek kocsikkal je
lennek meg a város valamennyi ré
szén és utcájában és mindenféle 
adományt, ruhát, élelmiszert, tüzelő 
anyagot átvesznek, amit azután a 
Szerelelház a szállítanak, ahol a 
gondo • ónővérek a ráutallak közölt 
kiosztják.

Karácsonyra sorozatos 
kinevezésedet várnak a bajai 

pénz&i?yigazgató$ágál.
Eltolódik a h. pénzügyigazgató 

kinevezése.

Már h.-lek óla az általános érdek 
lödés központiéban áll a bajai pénz, 
ügyigazgaíóság iái betöltésre váró 
főliszt viselői állás sorsa.

Különböző nevek kei ültek kom
binációba a h. penz.ügyigazgalói ál 
lást illetőleg és már bizonyosnak 
látszott, hogy napokon belül eldől, 
ki lesz az uj bajai h. pénzügyigaz- 
galó.

Most illetékes fórumtól olyan in
formációkat nyertünk, hogy a h. 
pénzügyigazgaló kinevezését a pénz
ügyminiszter egyelőre nem foga
natosítja s a kinevezés valószínűleg 
karácsonyig eltolódik.

Mint értesülünk, karácsonyra so 
rozalos tisztviselői kinevezések) e 
lehet számítani a bajai pénzügyigaz 
galóságnái. Az uj malomelienőii ki 
nevezéseket is ekkor várják.

Készül a városnál 
az inséghozzájáruláfi 

kataszter.
A szegényügyi bizottság eré
lyes eszközökkel akarja a 
nemadakozókat szociálisabb 

felfogásra birni.
A város szociális ügyosztálya az 

adóösszeit ások kai kapcsolatban fon
tos munkát végez. Újból összeírják 
az adjkozásra képes bajai lakosok 
névjegyzékéi ; ebben pontosan fel 
tüntetik azoknak a csoportját, Jakik 
az inséghozzájárulást megadjak és 
feltüntetik azok nevét i«, akik azt 
megtagadják.

Baián tudniillik az adakozásra 
ké pes lakosság hatvan százaléka 

nvi goitan fog dia, hogy a negyven 
százalék kevesbbé lehetős polgár 
adako-zék Lehette is, holott igaz
ságos elosztás esetén nemcsak az 
adakozók terhe lenne kisebb, de a 
bajai szegénykéidés megoldása is 
ideálisabb volna.

Ha ez a sok meglepő adattal 
szolgaló inségkataszler elkészül, a 
város nyomban összehívja a bajai

Tizenöt pályázat érkezett a megyeházára 
a fizetéses és fizetés nélküli gyakornoki 

állásokra.
Mint ismeretes a vármegye 

legutóbb pályázatot irt ki két 
fizetéses és két fizetés nélküli 
közigazgatási gyakornoki állás 
betöltésére. A pályázat teg
nap délben járt le és a kiirt 
határidőig tizenöt pályázat ér 
kezett be az a’ispáni hivatalba, i

Az alábbiak nyújtották be 
palyázalaikat :

Dr. Turme/ey István, dr. 
Lieli Pál, dr. Örkényi Miklós, j 
dr. Hertelendy Béla, dr. Kai- |

fi törvényszék is felmentette 
dr. Fraknóy Mihály ny. árvaszéki elnököt, 
dr. Major József és dr. Boróczy Kálmán 
ügyvédeket a dr. Boróczy Kálmánná által 

indított rágalmazást perben.
1 egn p i kir törvényszék bün

tető felit bbv’teli tanácsa, dr. L nzer 
Károly elnökletével tárgyalta azt a 
rágalmazási peri, melyet dr. Boróczy 
Kálmán elvált felesége Nagy Dóra 
indítóit dr. Fraknóy Mihály kir. ta
nácsos, a várm-gye ny. árvaszéki 
elnöke, dr Major József ügyvéd és 
volt férj-: di. Boróczy Kálmán ellen.

N'gy Dóra azért telte meg félj* 

Az Excelsior Harisnyaház-cég 
Taliless 

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

vevöközönségének rendelkezésére.
Excelsior Harisnyagyár r. t. egyedarusitása.

I szegényügyi bizottságot, melyet már 
régóta valamelyes megoldási mód 
foglalkoztat. A szegényügyi l izott 
ság mindenképpen arra törekszik, 
hogy ha máskent nem sikerül, eré-

I lyesebb cszkŐzökkel, de feltétlenül 
adakozásra bírják azokat is, akik 
az egii norma szerint hét esztendő

I óla vezetett bajai inségsegilés elől 
| még most-is mereven elzáikóznak.

már János, dr. Kiss Márton, 
dr. Barcsay Iván, dr. Baranyi 
Bálint, dr. Szalay Kornél, dr. 
Horváth Zoltán, dr. Franck 
Vilmos, dr. Bruckner Tibor, 
dr. Vándor Gyula, dr. Stöckl 
Ferenc, Gábor Sándor.

A megüresedett állásokat, 
— mint hirlik, --- a benyúj
tott pályázatok elbírálása után 
a jövő hónapban már be is 
töltik.

leülését, mert ki-kotu Zsombor nevű 
gyermekének tartási és elhelyezési 
ügyében a két ügyvéd a hatóságok 
hoz intézett beadványaikban szemé
lyével kapcsolatosan kedvezőtlen 
megvi’ágilá'-u kijelentésekkel éltek. 
Dr. Fraknóy Mihállyal szemben pe
dig azt sérelmezte Nagy Dóra, hogy 
a megye egyik közigazgatási bízott 
sági ülésén az ügyről > lőlerjeszlelt 

referátumában a volt árvaszéki el
nök mindezeket felolvasva, megis
mételte.

A kir. járásbíróság, mely ez. 
ügyet tárgyalta, valamennyi vádlot
tat felmentette, mig most felebhe- 
zés folytán a kir. törvénzszék az 
elsőfokú bíróság Ítéletét teljes égé 
szében jóváhagyta.

Tizenöt millió szöSö- 
napszám megmenté

sének kérdése
a Duna-Tiszaközi Mezőgazda
sági Kamara szőlészeti és 
gyümöksészeti szakosztályi 

ülésén.
A szőlősgazdák és gyümölcster

melők nagyszámú ‘érdeklődése mel
lett tartotta meg a Duna-Tiszaközi 
M-zőgazdasági Kamara szőlészeti és 
gyümölcstermelési szakosztályi ülé
sét, amelyen Rásonyi Papp Gedeon 
szakosztályi alelnök üdvözlő szavai 
után Szenljóby Staub Elemér ka
marai elnök fejletté ki azt a vezető 
szerepet, amelyet a Kamara visz 
az ország gyümölcstermelése terén 
Pár év múlva olyan nagytömegű 
gyümölcsre számíthatunk, amely az 
eddigieket felülmúlja, kötelessége 
tehát a kamarának a gyümölcsérté
kesítésről jóelőre gondoskodnia. Ke
rekes Ferenc titkár ismertette az 
idei szomorú szüret tanulságait s 
ezzel kapcsolatos legszükségesebb 
tennivalókat.

A 15 millió munkanap, illetve a 
20 millió pengő szőlőnapszám pa
rancsoló kötelességévé teszi a Ka
marának, hogy az alföldi homoki 
szőlősgazda társa dalom érdekében 
minden lehetőt elkövessen.

Dr. Vaja Béla h. igazgató felszó
lalása után Gugánovils Máté Kele- 

| bia a pajzstetü elleni védekezés 
szempontjából a piacra kerülő gyü
mölcs válogatását és a fertőzött vi 
dékről szállított gyümölcsnek a pia- 

’ con való elkülönítését hozta javas- 
j latba, majd vitéz. Szemlaky György, 

Kováos Ferenc, Fléíschmann Osz
kár, Mur.iközy Dezső, dr. Pataky 
Ferenc, Tóth Dezső, Laczi János 
és Kovács Jenő szólaltak még fel 
az időszerű kérdésekről.

— Talált fa. Találtak 10 hasáb 
fát. Felhívják a jogos tulajdonosát, 
hogy kellő igazolással az állam 
rendőrkapitányság 52. számú helyi 
ségében a hivatalos órák alatt ve 
gye át.



936 november 27
öAJA-BAUóKa 3

Vásári cigánytolvajok
a törvényszék előtt

— „Ne beszélj olyan frissen, mert nem érti meg a drága 
jó bírósági ur.“

Valóságos cigány felvonulás volt 
dr Linzer Károly tanácselnök egyes 
biró előtt a mai napon. Nem kcve 
sebb, mint kilenc cigányasszony és 
legény Kolompár Anna, Petrovics 
Julianna és Mária, Bogdán Katalin, 
Balog Mária, Bognár Rozália, Sár
közi János éi Petrovics József vo 
nullák fel szuronyos fegyőrök kísé
retében, akik ellen az volt a vád, 
hogy a legutolsó nagybaracskai vá
sáron minden kezeügyükbe kerülő 
árut összelopkodtak, majd megin 
dúltak haza Palotaboz.sokra.

Dunaszekcő közelében azonban 
csendőröket láttak. A lopott holmi
kat az országút kőrakásai közé rej
tették. A lopott áru nélkül folytat 
Iák aztán útjukat és hazaérve Sár
közi Sándort és Petrovics Józsefet 
maguk mellé véve ,,erősítésnek “ 
visszamentek az elrejtett holmikért.

A vádlottak kihallgatásának nem 
egy derűs mozzanata volt. így Ko 
lompár Anna kihdlgafása során 
odaszól Petrovics Julianna :

— Ne beszélj olyan frissen, mert 
nem érti meg a drága jó bírósági ur.

— Hallgasson. — szól közbe az 
elnök, — talán attól fél, hogy el 
szólja magát.

wmwa
November hó 25-én,
November hó 26-án.

GUSTAV FRÖLICH
fősz ere plésével

VETÉLYT&RSAK
Mia Fellmann „Egy asszony, aki nem akar" c. gyönyöiü 

regénye filmen 12 felvonásban.

Főszereplők :

Gustav Frölich, Dorothea Wieck.
Kiegészítések;

Gyönyörű kulturfilmek és

H-i-r-a-d-ó

A bizonyítási eljárás folytatása 
során dr Gál Károly kir. ügyész 
Bogdán Katalin, Balog Mária és 
Bognár Rozália ellen, akikről kide
rül, hogy véletlenül kerültek az 
ügybe, a vádat elejtette, mig a 
többi vádlott ügyében a főtárgya 
lást, — bizonyítás kiegészítés vé 

j gélt — november 10 éré elnapol 
; ták.

HÍREK
— Bajára érkezik a főispán. 

Dr. Fernbach Bálint főispán ma 
Bajára érkezik.

— Hatszáz pengő MOVE öltö
zetre. Bácsbokod község a MOVE 
szervezet lagj dn^k ruha fölszerelé
sére 600 pengőt szavazott meg,

— Elfogott kerékpártolvaj. A 
híjai államrendőri apilányság bűn 
ügyi osztályán k sikerült elfogni ifj. 
Tromler András 42 éves rovott- 
múltú kárpitossegédei, aki Bácsbo 
kodon október 26-án a vasúti álló 
mással szemközti fiíszerü-let elől 
egy vadonatúj kerékpárt lopott, ifj. 
Tromler, aki a kerékpárt eladta, 
azóta a kültelkeken bujkált.

Cipők, harisnyák, 
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

— Elrontott gyomor és az ez 
zel összefüggő bélzavarok, felfúvó
dás, kell emtllen szájíz, émelygés, 
homlokfáiás, láz, hányás, hasmenés 
vagy székszorulás eseteiben már 
egv kis pohár természetes 
„Ferenc József" keserűvíz is igen 
gyorsan bízto-an és mindig kelle
mesen hit.

— Súlyos égési sebeket szen
vedett egy Jánoshalmái kislány. 
Jánoshalma hitárában Kovács Irén 
négyéves kisleány a tűzhely köze 
lében játszott és eközben ruhája 
lángol fogott. A kisgyermek egész 
teste összeégett és életbenmaradá- 
sához kevés a remény.

— Nyúl helyett a hajtót érte a 
Sörét. Kiskunhalason Töíköly Mi
hály napszámos hajtónak szegődött 
el egyik helybeli vadásztár-asághoz. 
Vadászai közben sörét találta a

GYÓGY
9 HASKÖTŐ,

MELLTARTÓ
Czeizler ienőné 

füzőkészitő mester 
szalonjában

BÓJA. KÁDÁR UTCA 10.SZ.

Hirdetmény.
Baja thi. város adóhivatala köz 

hírré teszi, hogy köztartozások fejé
ben lefoglalt és a városi raktárba 
besr.álli'ott és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, rá
diók, képek, írógép, fürdőkád, kály 
h í, öntözőkannák, koks/kanna, gya- 
lupad, kézi vasfurógép s'b. zálog
tárgyak 1936. decern’ r 5 en d. e. 
8—10 ig szabadkézből fognak érté
kesíttetni. A venni szándekovók je
lentkezzenek a városi .; 'hivatal 
24 számú helyiségében az. eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi december hó 
4 napján d e. 12 óráig Írásban 
vagy szóban meglehetik.

Baja, 1936. évi november hó 25. 
Baja thj. város adóhivatala.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

szennaira kiadó!

— Feihivás. A Vitézi Szék Tár 
sadalmi Bizottsága felkeli mindazo
kat, akik a d e 5-i műsoros es
télyre meghívót kaptak az ahhoz 
mellékelt válaszlevelezőlapot kitöl
teni s az esetben is mihamarabb 
visszaküldeni szíveskedjenek, ha 
jegyet nem igényelnek.

— Tiszti megbízások a MOVE 
megyei szervezetében. Kedden 
délelőtt 9 órakor a MOVE me gbe- 
széles vnlt vitéz Bajsay Ernő dr. 
alispánnal. Ennek során Kaivázy 
János másodfőjegyző kerületi ve
zető tiszti, Mézes János számvevő
ségi főnök kerületi ellenőri és As- 
bóth Fetanc hírlapíró kerületi elő
adói megbízást kapott. A megbízás 
id- iglenes jellegű addig, amíg a köz
pont azt jóvá nem hagyja.

— Balesetek. Répá si Pál kocsis, 
aki Zirkl Hona szolgálatában áll, 
tegnap az egyik ló patáját vizsgálta, 
mikor is a ló kezére lépett és azt 
összeroncsolla — Keszler István 
molnársegéd, Révész Emil henger
malmában a hengereket igazította. 
Az egyik henger balkézfejét elkapta 
és az ujje sontokat összezúzta.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe! 
garantált

HABTEJS^NT,
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ
teiü/.emeb n lehel jól 
vásáro 1 — BAJA,
Mátyás kiiály tér 10.

Tejei mtgrendeksie házhoz 
szíllitok ’
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— Negyvenhármán pályáznak 
a városnál megüresedett két al
tiszti állásra. Két altiszti állasra 
hirdetett a közelmullb n pályázatot 
a város; az egyik a polgári fiuisko 
Iánál megüresedett házfelügyelői ál
las, a másik a tüzoltóautóvezetöi 
állás. Tegnap iáit le a pályázat, 
amely szerint a polgári fiúiskola 
házfelügyelői állására huszonnégy,’a 
tüzoltósofőri állásra tizenkiloi cen 
nyújtottak be pályázatot. A pályá
zatok sorsa már a közel napokban 
< Időt.

— A Felsővárosi Olvasókör a 
bOlsevizmUS ellen. A Felsővárosi 
Római Katolikus Olvasókör vasár
nap, 29 én délután a bolsevik mus 
ellen tiltakozó gyűlést tart. Az anti- 
bclsevisla gyűlés 3 órakor kezdő
dik az Olvasókör Flórián utcai he
lyiségében. A szónok dr. Bogya Já
nos v. országgyűlési képviselő Az 
Olvasókör vezetősége ezúton hívja 
meg a város társadalmát a tiltakozó 
gyűlésre.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

— Vagyonrongálás. Udvardi Ló 
zár polgári iskolai igazgató Szent 
László utca 4 számú házának eső
levezető csatornáját ismeretlen tet
tesek szétszedték és ugyanakkor 
csengőjét is megrongálták.

— Aranyeres bántalmaknál és 
vérkeringési zavaroknál, különö
sen nagyétvágyú és kényelmes élet
módhoz szokott egyének, a termé
szetes „Ferenc József** kestrüvi- 
vizet egy pohárnyi napi adagokban 
kissé felinelegitve használják.

I- száraz
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Zománcozott és fekete

N i k kelezés 
Galvan izálás! 
AutAgénhegesztésI

Laptulajdono. :
Or. HHÉZf LEHEL.

Hangszer
jy-ssssa- SZAKÜZLET
készít ii T R Y
JAVI T
HANGOL FERENC
hangsierkésiité mester 
BAJA, KOSSUTH LAJOS-U. 2. 
(Drescher-ház )

tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas
szerkezetek készítése!

i
A Nemzeti Szálló

Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45.

Telefon : 525.

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Kombinált szobák nagy választéka!

pailakURISZOBÁK sr

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

öOROGImffiuKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal 1

Dorogi tojásszén 
D@roSÍ diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Grűnhut és Társa BAJA — Telefon 160.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 24-tSI nov. 30 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAV LÁSZLÓ 

gyógyszertára

I

I

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

eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei)

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 

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

Képviselet: s c h Ő n és Bajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában, Baján.

I


