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

SÉSjcös atswk mér- 
gezóseí szállítottak 

a mentők. a bsjaj 
kögkórházba egy 
2 es fé! ewei fiút.
Könnyen végzetessé válható 

szer* ncséllenség áldozata lett 
Barna Ferenc nagybaracskai 
földműves 2 és f*-l éves kisfia. 
A ki-Jíu vasárnap délben egye
dül maródi a lakásban és meg 
itt i apja orvosságát. A haza
térő szülők azt hittek, hogy a 
gv’-rek be van rúgva és ezért 
l fektették. Csak órák múlva 
vették észre, hogy az orvos- 
sá.ms íiveé tartalma hiányzik. 
Azonnal értesítették a mentő 
ke>, ak’k a görcsökben felren
gő ki-f ut a bajai közkórházba 
szállították. Állapota súlyos de 
nem élet veszélyes

Ma tárgyatiíi a tör
vényszék a gyilkos 

Jézsef bűn
ügyét

Parczen József bácsalmási 
gazda ez év november els- jén 
szóváltásból kifolyólag szíven 
szúrta Dudás András szegi di 
iparodegényt, aki röviddel a 
hajai kórházba való beszállí
tása után meghalt. Parczen 
teltének elkövetése után át
menekült a haláron, de ké 
söbb visszatérve önként jelent 
kezett az ügyészségen, ahol 
letartóztatták.

Ügyét ma tárgyalja a kir.
i '’ényszék Linzer tanássa. A 

vádat dr. Gál Károly kir. 
ügyész képviseli, míg a védel
mi t dr. Knézy Lehel látja el.

Bír. raHISS FERENC:

Gömbös korunknak legnagyobb magyarja volt.
A Move Gömbös gj,'ásziinnei5e a Központi színháztermében. — Ezres tömeg hódolt 
az ország néhai miniszterelnökének emléke elölt.

Vitéz dr. Bsjsay Sjsjíj alispán beiktatása a Move kerületi 
felügyeled tisztségébe.

Tegnap délután I rto'la meg a 
Move Ív-jai és megyei szervezete 
Gömbös Gvula gyász ünnepét a Köz 
ponti S'alloda színháztermében. A 
zsúfolásig megtelt szinházleremtv. n 
olt láttuk a város és megye ve.-e 
tői', kívül közéletünk sok kiválósá 
gát és a megye községeinek népes
számú képviselőit.

A gvás/ünnepségre érkező vitéz, 
dr. Bajsay Ernő alispánt és kísé
retében érke/ő dr. Rajniss Ferenc 
O'Sz. gv.i'ési képviselőt a csávolyi 
Move zenekara induló hangj i nwl- 
lelt fog dia.

ö nép sokat követei 
ma vezetőitől.

A gyászünnepség a Himnusz h-ing 
jóval vett" kezdetet, maid a csá 
volyi Move dilátdi elénekelte a 
„Volt nekem egy jo hajtársam . .“ 
kezdető d ll. Zugó taps fogadta a 
szinp d.'.- lépő dr. R ji.iss Ferenc 
őrs/ gyűlési képv selőt

— Az emberi rendeltetés és sois 
kifürkész hitetlen, — kezdi* gyász- 
beszed t dr. Rajniss Ferenc Biz.o- 
nyilji ezt az is, hogy ami kot cgv 
i ben : 'le'ie’ii B >jár > jöveteleinél, 
Ugyanakkor repülőgép repített Műn 
chenbe, ah -I egy szanatórium sze
gényes ágyán hült teteme feküdt az. 
ország miniszterelnökének. N ?m

Vitéz dr. Bajsay Ernő ünnepélyes beiktatása kerületi felügyelői tisztségébe.

A gvás ünnepet kövelőleg a Köz 
ponti i cinében választmányi íi'és 
t trióitok a Move hajai és bácsine 
gyei './.-rvvpi’i. Tomboló taps és 

voltam pártjának tagja, de fana
tikusa voltam az ő m rgyaisagának.

-4- Az ö munkájának eredménye 
a kormányzó roma’ o‘j 1 . . .

A kormányzót a v* ufóit s/inház 
közönsége e szavaknál peicekig ün
nepelte.

— ,\ nép sokat követel veze’ői 
tő! ni , — folytait 1 e-ntan dr Rt 
nis;. És az ő legnam. óbb dicsérete 
az, hogy nem volt b :lkáni politikus, 
mert h 1 azt mo; (!■> la ; ig n, — eire 
szövetségesei és b rál.-i építeni tud 
lak.

— Gömbös munkássága most tel
jes d lt be, amikor a kormányzót 
(éljenzés) álomszer Ü . i> fogadta az 
olasz nemzet királya és császára és 
a Duce. (Taps és éljt nz.és ) Ez az. ő 
munkája volt.

És a haiott könnyes 
útja hazafelé több voít, 
mint a lég? agyobb din
pompa.

— Gömbösről akármit is beszél 
nek, szegényen halt m ’g És bár 
meghallhatott, de a múló idő meg 
fogja tartani emlékét a jövő szá
mára, A magyar sors nagy átka, 
hogy na íy emb •: valaki csak h«lá 
Iával I' sz.

— És mégis kérd in. mi az, ami 
miatt Gömbös a magyar halh.Jalla 

éljenzés fogadta a belépő vitéz, dr 
Bajsay Ernőt, aki székfoglaló bes/.é 
dében többek között az alábbiakat 
mondotta ;

nők közé két ül?

Korunknak legnagyobb 
magyarja volt.

I — Gömbös Gyűli a kot szerű 
magyarság képviselője volt Abból

j t frontharcos fajtából, »-.l.ik meg
érezték, hogy van valami má<, va-

' lanti ami a legszegénye hi t, a leg- 
gizdagabhal kell, hogy c.s->L-p

I csolja, ha meg akarunk élni Eu»ó-
1 pában. A lejáró politikai rendsze

rek helyett megérezte, hogy jön egy
| uj reform gondolat, melyhez hozzá 

kell alakulnia a magyarságnak, mint 
ahogy ezer évvel ezelőtt az ország 
a kereszténységhez állott. Megérezte 
a tervszerű gazdálkodás szükséges-

1 ségét.
— Ez egy uj világ volt. És hogy

1 nem mindenben valósult m^g
ar nem a reakció felé mutat, 
hanem a jövö népi szabad 

Ságét jelzi.
— Gömbös korunknak legn- gyobb 

magyarja volt. Az ö érdeme, hogy 
ki merte mondani hív: latosan ezt a 
szót : revi/.ió.

Tomboló taps fogadta dr. R-jtiiss 
szavai', ami után elénekelték a 
Move indulót, in-tjd /Xsbólh Ferenc 
Move előidó szavalt.

A m gható és lélekemelő ünnep
ség a Hiszekegy zsolozsmás hangjai 
mellett éti véget.

— Kedves Barátaim és magyar 
Testvéreim! Éi aki nem vagyok jó 
szónok nigv zavarban vagyok, ami 
kor dr. Rajniss Ferenc u’án (;<ps)

ti „MARS“ Lichtman 
és minden 
megbízható CIPŐT

4 gyermek-kocsik
• 1 1 1 Jl * ' 1 »-z-x ■*-» Igyári lerakata, eredeti árakon ! 

F1SCHER PÁL rt. divatüzlete
Br. Eötvös-u. 2.

HÓCIPŐTnői. férfi 
gyermek

házi, téli és vadászcipőt 
ezelőtt FENYVESI ÁRLJHÁZ cipőraktárában

BAJA, Gr. Zichy Bódog-tér 4.
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REINHa^DT DIVATCSARNOK
áthelyezte üzletét a régi üzlete mellet! házba

Vörösmarty-utca 6 szám alól 4 SZáffi alá.
kell felszólalni m. Mikor először 
szólok, mint a Move kerületi felü
gyelője (peicekig tarló lap') egy pár 
keresetlen szót akarok mondani a 
M- ve-ról.

E'.ulan ismertette a Move célki 
tüzeseit, megalapításának történetét 
is megállapítja, hogy amilyen szük
ség volt rá 1918 bán, annál nagyobb 
szükség v n arra ma

— Én is azt mondom, — foly
tatta ezután az uj kerületi í- lügyelő 
hogy sajá< erőink megfeszítésével 
termeljük ki az akaratot Ebben a 
megcsonkított megyeben sokkal szo
morúbb a helyzet, mm! a csonka 
oiszáoé

De ne sokat beszéljünk 
hanem cselekedjünk,

mert a szervezés biztosítja a fe
gyelme !. (Élj enzés.)

Utána T.ilian József rendőr főfel
ügyelő mondotta el nagyhatású 
beszédét.

1926-ban a Duce szemlet tartott 
a bir. s balila zászlóalj >k felett. És 
a Duce ekkor egyik kezébe puskát, 
a másikba könyvel fogott és ma
gasra tartotta, míg a balilák elvo
nultak előtte. Tegyünk összehason
lítást. Volt egy időszak a magyar
ság életében, amikor csak könyvet 
láttunk a nemzet életében.

Az ország lakossága nem fogadta 
meg az elhunyt vezér tanácsait és 
ennek következtében koravének let 
tünk, nem gondoltunk arra, hogy a 
tétlenség, petyhütség a célok el 
érése előtti meghátrálás; nemzeti 
átok.

Ennek az átoknak hatását érez
tük Bácskában, amikor egy évvel 
ezeŐtl kezdtük a Move szervezete
ket megalakít ;ni.

És most nem tagadom, bizonyos 
jóleső meghatottságot érzek, amikor 
az Alispán Úrral szembenállók, ami
kor személyeben nemcsak egy nagy- 
multu megye első tisztviselőjét, de 
egy Move kerületi felügyelőjét is 
vanszerencsém üdvözölni. (Taps. 
Éljenzés.)

Alispán Ur mozgahms életritmu 
sát érzem ebben a teremben. Tisz
telet és nagyrabecsülés azért az el 
határozásért, hogy oda állott annak 
a menetnek az élére, amelynek üte
mes zaja az élet morajlá-át árasztja 
szét megyeszer le.

Dicsőséges életre vágyó, munkára 
lelkileg megérett felelősségtudattal 
rendelkező Move tábor hálásan te
kint Alispán urra, akinek még né
zése is szuggeszliv «iőt, bizalmat 
sugároz magából Úgy tekintsen 

bennünket, mint annak id< jér. haic 
ba induló ka'onait, hogy százak, 
ezrek dolgoznak parancsszavára 
most es a jövőben is becsülettel a 
Hazáért ! (Nagy t.ps és éljenzés.) 

A vál.isztmányi ülés további vi 
tájában r sztvettek S/ilvölgyi Mikii s, 
Asbóth Fn er e. Tuiy József, Sas 
vári György, Iványi Dezső, Simon

Józsefvárosi Olvasókör tüntető gyűlése 
a bsisevista veszedelem ellen.

Bogya János volt orsiággyűíési képviselő a szociális prob
lémáknak a Quadragesimó Annó szellemében való megol

dását sürgette.
Dr. Reményi Schneller Lajos Baja város országgyűlési kép
viselőjét határozatban kérte fe! a gyűlés a munkanélküli
ség és az állástalan diplomások problémái megadásának 

sürgetésére.
Népi s gyűlésen tiltakozott a Jó

zsefvárosi Olvasókör közönsége az. 
i egész világot fenyegető bolsevista 
I veszedelem el'en.

Az ünnepi szónok Bogya Jónos 
■ v. országgyűlési képviselő, a írató 

likus világ szemlelet exponált poli 
tikusa volt, alti megrázó szavakkal 
mutatott rá ./.okra a veszedelmekre, 

i amelyek a boisevizmus uralomra 
‘ jutása esetén az egész civilizációt 

fenyegetik.
A vallásos élet mélyítését, a szó 

cialis problémáknak a quad-agesimo 
1 anno szellémeben való megoldását 

sürgette, mini a bolsevista veszede
lem elleni egyedüli hatásos ellen
szereket.

Ku!C’ár János, a gyűlés elnöke 
köszönte meg Bogya János v. orsz. 
gyűlési képvio lő előadását, majd 
határozati j ivas'a'ot terjesztett elő. 
melynek pontjait a gyűlés egyhangú
lag elfogadta.

Ezek szerint a gyűlés kéri, hogy 
a kormány szüntesse meg a Buda 
yesti szr)vj<*lkövelségp| ; sürgő sen 

Mint „a" b@tü az abc-ben 
FÖLDES első nyakkendőben!

Az elegáns, ízléses és finom 
nyakkendő ruhájának szép
ségét legelőnyösebben juttatja 
érvényre.

Tekintse meg új kirakatunkat!
Baja, Vörösmarthy-u. 1. sz.

Richárd, Ultich József. Turim z< y 
István, Berec Gyula és dr. Bánkulhy 
László, majd ismét dr. R- jniss Fe 
renc szólalt fel kívánva, hogy ez 
a vármegye legyen kiindulója egy 
nagy országos mór dalomnak.

A választmányi ülés ezzel véget 
ért, mód társasvac-ora következett.

hozasson törvényeket, melyek a 
| n'-rnz*-t szociális sebeit meggyógyi 
; tani alkalmasak ; különösen a csa- 

ládvídehm terén gondoskodjék a 
sok gyermekes családok védelméről ; 
felkéri a gyűlés dr. R- ményi Schncl 
l.r L'jos országgyűlési képviselőt, 
hogy sürgesse a kormánynál; mun
kanélküliség és az állláslalan diplo
mások problémáinak megoldását, 
a kettős állások megszüntetésével; 

I az állásoknak nők helyeit férfiakkal 
i való betöltésével; a szakszerveze- 
I teket államosítását pedig nemzeti 

érdekből kéri.
A határozati javaslat minden 

egyes pontját nagy lelkesedéssel fo 
gadták el, de különösen melegen 
tüntetlek dr. Reményi Schnelkr La 
jós képviselő felkérésére vonatkozó 
indítvány elfogadása alkalmával.

— VásárSükOsdön. Sükösd köz 
ségben 1936. évi december 11 én 
pénteken oiszágos állat és kira
kodó vásár lesz. A vásárra vész 
mentes helyről mindenfél jószág 
felhajtható. 

Két napnámost buza- 
lopáson ért tetten a 
rendőrség az egyik 

dunai uszáfeon.
A tettelek a buzaelszállitá- 
sára szolgáló nákokaft is lop* 
iák. — összefüggés a siker
telen vagónfehörés tettesei 
és a mostani lopás elkövetői 

között ?
Az állam rendőrkapitányság 

bűnügyi osztálya a szombat
ról vasárnapra viradó éjszaka 
jó fogást csinált. Az éjszakai 
órákban buzalopáson tetten 
érte Bállá Gyógy és Csuma 
István Hangász utca 29 szám 
alatt lakó napszámosokat.

Az éjszakai szolgálat közben 
a bűnügyi osztály két detek- 
tivje a Dunaparlon a Nostra 
raktárház közelében arra lett 
figyelmes, hogy két egyén &z 
egyik ott horgonyozó uszály
ról meglömölt zsákokat hord 
a partra. Figyelni kezdték a 
két ember munkáját,

akik búzával töltötték meg 
magukkal hozott zsákjaikat.

A detektívek közbeléptek és 
a tettenért két buzatolvajt 
azonnal bevitték a központi 
ügyeletre, mig az uszályról lo
pott búzát biztonságba helyez
ték.

A két ember nem tagadta, 
hogy az uszályt feltörve bú
zát akartak lopni, sőt azt is 
bevallották, hogy a magukkal 
vitt zsákokat is lopás utján 
szerezték

A rendőrség a két tettenért 
napszámost letartóztatta.

Ennek kapcsán a rendőrség 
újabb nyomozást indított a 
pár nap előtti, ugyancsak buza- 
lopás kísérletének ügyében, 
amikor ismeretlen egyének az 
állomáson egy búzával telt

1 FűzŐ„°sX.
J MELLTARTÓ 
j Czeizler Jenőmé
2 fűző készítő mester
0 szalonjában

Ijl BnJA> KAPAR UTCA 10.SZ.
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vagont törlek fel, az illetőket 
munkájukban megzavarlak és 
így menekülni kényszerültek.

| A rendőrség a kísérelt és a
i most elkövetett huzalopás 
| ügyeben összefüggést lát. Cipők, harisnyák,

nyakkendők, ridikülök
Gróf Zichy Gyűld kalocsai érsek látogatója 

a Zichy-házak Bakóinál.
A Katholikus Egyesülés bolsevista front ellenes liceális elő

adásán a föpasztort melegen ünnepeltek.
Gróf Zichy Gyula Kalocsai érsek 

vasárnapi bajai látogatása során 
meglátogatta a Zichy házak első 
lakóit is.

Négy óra körül indult el az. ér- 
s k dr. Borbiró Ferenc polgármes 
ler kíséretében látogatásának meg 
ejtésére. Először a vaskuli vámhaz- 
r>ál épült Zichy bárhoz vezetett útja, 
majd sorba következtek a többi k.

Az érsek látogatásai során lát
ható elégedettséggel szemlelte a 
reflektorokkal megvilágított házakat. 
M jd minden egyes házba betérve, 
elb. szélgelelt a meghatottságtól 
könnyező lakókkal, egyenként meg 
áldva a gyermekeket és a szülőké*.

E látogatások végeztével gróf 
Z'chy Gyula kalocsai érsek a vár
megyeházára h'jtalolt és olt dr. 
Fernbach Bálint főispánnál tett Iá 
logatást.

Több ezer főnyi közönség önlu 
dalos megmozdulása volt Tg ap 
este 6 órakor a Központiban az 
anlibolsevista front meg alakítása.

Dr. Borbiró Ferenc polgármesh r

! ivl az elen a város egyházi tarsa 
dalmi tényezői csaknem teljes szám 
inai megjelentek a gyűlésen, melyet 

i M Himnusz eléneklése után dr.
Gonczlik Kálmán apálplébános meg 
nyitó szavai vezetlek be.

Dr. Knébel Miklós' papai kama
rás oroszországi élményeiről tartott 
érdekes előadásában a szovjet rend 
szer d- liuáló én jét f> jleg-tle.

Huszár Károly v. minis/le, elnök 
n tgyhatásu beszédéh- n az anlibolse
vista front megalakításának okaira 
mulatott rá. Beszédét mindunta|.<n 
zugó taps szakító la felbe, legvégül 
p-ic ki-n át t-rtó tomboló lapsor- 
kan követte.

Dr. Máté Tóth Jenő szavai után 
gróf Zichy Gyula érsek főpásztor 
emelkedett szólásra.

A főpapot már a terembe lépésé 
| kor óriási taps köszöntött; ugyan-
| c«ak lelkes ováció mellett zárta he 
i a bajai gyűlést, melynek során öröm- 
. me| állapítja meg, hogy Baja min

den veszedelemmel szemben lege- 
lősebb fegyvernek bizonyuló kérész-

Szombat, vasárnap, hétfő.

3 napig n,%ae,i(ik
Bolváry Géza filmjét

LeánylntÉzet
Egy királyleány romantikus regenye.

Gyönyörű színes zenés film és

H-i-r»a-d-ó

nagy választékban olcsón kaphatók

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

tény szerepeiről tett hitvallást nem 
Csak az. impozáns gyűléssel, dJ az 
z.al is. hogy felépítette a Z’chy há
zakat Ezek az alkotások a szere
tet müvei és az. igazi szeretet az. 
mely megmenti az embert. A fő 
pas/lor b-.széde végén áldását ad
ta a város mii d- n nemes küzdel
mére. A főpásztor leit hatatlan me
leg ön • plé*e nl/»n a pápai Hun 
nnsszal f. j ződölt be a tiltakozó 
n így gyűlés.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

vatrrágap 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

260 Pengő
(részletre is)

HomtOilmofnái

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások,

a máj és az epeulnk bániul mai, 
gyomor és bélhu/ul. aranyeres ba-

, jók és a végbél megbetegedései ese
tén a természetes ..Ferenc József** 
heseriiviz g- orsan és biztosan meg

\ szünteti a hisiszervb pangását. 
Sok évi h /házi tapasz tolat igazolja, 
hogy a Ferenc József viz haszná
lata a bélmüködésl kitünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása ka 
velkezlében sou.inyi'ó burákra is 
igen alka'mas.

— A Reformnemzedék Orszá
gos közgyűlése. Holnap tar j-i H 
Reformnemzedék Budapesti n orszá 
gos közgyűlését. A bajai csoport 
Sch^rer Antallal képviselted magái 
a közgyűlésen.

— Áthelyexés. Bocskói Ferenc 
| számvevőségi tanácsost, szolgálati 

érdekből Nyíregyházára helyezlek át.
— Gazdasági élet. Holnap k.d 

d?n délután 5 órakor a Felsővárosi 
Ol vasi kor b. n a Duna-Tiszaközi Me- 
zőgazd i-ági K i.ii ii . Kiküldöttje gaz
dasági szakelóidast tart.

— A Mansz műsoros teája. De
cember 3 au csütörtökön rer dezi 
meg Bereuyi Dániel utcai székházá- 
bm a MANSz műsoros leadélután- 
jv, amelyre tagjait és vendégeit ez
úton is meghívja. A leadélután 5 
órakor kezdődik.

Rum és Likőr kivonatok a !,Ó
* legnagyobb választékban összPiBaaWsí e
'lj APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégf. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek jlj

W Ili

Karácsonyra és újévre w 
legkedveltebb és legolcsóbb ajándék a

B II

Legjobb minőségű finom szesz S?iízsr Károly és Fiai 
szeszgyárában kapható 1 literes és'j2 literes pVackokban j
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— A Reformnemzedék bajai 
csoportja dr. Rajniss Ferenc 
orsz. gyűlési képviselő előtt. Dr. 
Rajniss Ferenc oisz guiKG képvi 
selö elölt, — a Mnve Gömbös 
gyászÜD '.ep.|y.• után — tisztelgett a 
bij.i R íornm. m/É dék liz I gu luil 
döilsége. Dr R jniss Ferenc a kül 
döllséggel hosszabb megbeszélést 
folytatott az időszerű gazdasági kér- 
d kről.

Ga zdaasszonyok 
figyelmébe!
garantált

HABTEJWNT.

tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehel jól 
vásárolni. -— B A .J A, 
Mátyás kitalv iér 10.

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok!

K -- -s . --» dRir- e—L» £5

Ifi Zománcozott és fekete 
ifi M mÍr

i

— Főbelőtte magát egy csát- 
aljai gazda. Staller István 27 éves 
csálaljai gazda tegnap délután 2 
ór’k-r fób.-lőtte magát. Az eszni? 
letlen fiatal ga?dat a m* oiók szál 
lilollák a b j i közkót Itá/b .. Á'ia 
prila súlyt-s.

Harminc bácskai Move lö
vész sitanfclyamra megy Ausxtri 
ába. A M(>V ■ ot szagos vli.ökségé 
nek intézkedésére bármire bács- 
megyei Move lövész megy február 
hó folyamán A uszít iában lendezendö 
siiaofolvatnt a.

I- szárai

Hangszer-
SZAKÜZLET| 

készít y f jg y 
javít
HANGOL FERENC 

hangsseskésrüö raester 
BAJA. KOSSUTH LAIOS-U. 2. 
(Drescher-ház.)I 9

□

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
s«ui‘ios nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel SáFJor és Fia 
RÁTERHELŐK ÉS FAKERESKEDŐK

Iroda: Hajnald u. 13. F Telep: Szentjánosi-ut 7.
Telrfon: 42 (Sufovica p»H) T. I.fon : 195.

230 «e=^f x~» «CÉ==Í OE^SI <K=iS S~» 2=

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

vek
Minőségért, sütésért garantia!

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

Dorogi tojásszén
Dorogi diószén

Kemény él lágy Cüxlfa ölben éj apritvs.
á Köswü és nehéz vas- » 5*1kwLe.‘,Yií!l 

szerkezetek készítéseI t S’XXusi

iN
ülés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45.

Tel. fon : 525.

B iemiGíi SiáKó

- kát essi rdö
naponta reggel 8 órától este 10 ó atg a közönség

rendelkezésére állanald

íTáP GB

a «==£ «S2X

Éjjeli 

szolgálatos tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasámaf. cl. u. nyitva 
nov. 39 161 dec. 6 ig.

Or. GEIRINGEíí JÁNOS
gyógyszertára

1S33J*r «£==? 2=£3» «==- B

Kiadó 

üzlethelyiség 1 

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában 

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

Kombinált szobák nagy választéka!
EBÉD LÖK 
HÁLÓ K 
URISZOBÁK

cg

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei)

Legmagasabb höértékü magyar szén Ésszéntermékek. 

.... ~ ZZ Kérje mindenütt. ~~

Képviselet: S C h Ő R SS Bajai
BAJA, Haynald-utca 13, — Telefon 26.

Nyomatott Bakanek és Goldbcrger könyvnyomdájában. Baján.


