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A szervezkedés 
fontossága.

Valahogy olyan napokat 
élünk, amelyekre azt szokták 
az emberek mondani : nem 
ismerjük ki magunkat.

Négy esztendőn keresztül az 
volt a vezérjelszó : a politikai
lag széteső magyar társadalmat 
meg kell szervezni a népi, 
nemzeti politika jegyében és 
meg kell tölteni a krisztusi 
szeretet : az egymásra utalt
ság a sorsközösség tettre vált
ható áldozatos érzésével.

Ám kidőlt az évek óta be
teg őstölgy : vitéz jákfai Göm
bös Gyula s valami mállasztó 
bizonytalanság feküdt rá a ma
gyar közéletre.

Annál üdítőbb és lelkesi- 
tőbb volt dr. Rajniss Ferenc 
országgyűlési képviselő vasár
napi felszólalása, aki párlszer- 
vezkedés szükségességét kül
földi példákkal, de a tömegek 
szervezetlenségéből folyó ká
ros következmények ismerte
tésével is indokolta.

Igaza van dr. Rajniss Ferenc 
országgyűlési képviselőnek : a 
politikailag szervezett nemzet 
tud csak a gazdasági és poli
tikai problémákkal megküz
deni és csak az tudja a kö
zelgő nagy nemzeti kérdéseit 
megoldani.

Az Isten segítsége mindenütt 
jelen van ugyan, de azt mond
ja a példaszó : „Segíts maga
don s az Isten is megsegít.“

Az Isten segítségére tehát 
csak akkor számíthatunk, ha 
mi is mindent megteszünk.

A szervezkedés a nemzet 
önmagán való segítésnek ilyen 
módja, amelyben lanyhulásnak 
nem szabad bekövetkezni.

Dr. Fernbach Bálint főispán közbenjárására 
megindultak az útjavitási munkálatok 
a Baja-Kalocsa-Budapest útszakaszon.

kezelt a kereskedelemügyi 
minisztérium leirata, 

mely arról értesíti a várost, 
hogy a Baja—Kalocsa — Buda
pest útszakaszon a javítási 
munkálatokat elrendelték és 
amennyiben az időjárás enge
di úgy annak javítási munká
lataival még az idén el is ké

város közigazgatási bi-A 
zoltságariak ülésén a betegsége 
miatt távollevő főispán helyett 
dr. Borbiró Ferenc polgármes
ter elnökölt. A polgármester 
megnyitva a közigazgatási bi
zottság ülését, bejelentette, 

hogy dr. Farnbach Bálint fő 
Ispán közbenjárására megér-

Sor kerül a Szent István-tér kövezetének átépítésére 
és az utcák egész sorának kikövezésére.

A kisgyülés elökésiilö hatáskörben fontos városrendezési kérdésekben döntött.
A tegnapi kisgyülés tárgysoroza

tába egv szürke pontot is beiktat 
lak. „Burkolatok fennlartádáhozszük 
séges kőanyag beszerzésére póthilel 
igénylésp." E pont mögött pedig 
városrendezési szempontból egyik 
legégetőbb kérdés rejtőzött ;

a Szent István-tér köburkola 
tának átépítése.

javaslatot előkészítő hatáskör- 
Hirváth Béli műszaki tanác-os

A 
ben 
terjesztette elő A javaslat szerint a 
háztartási löbbbevételek során mu 
tatko/.Ó felesleget nyerskőkocka be 
szerzésére kéri a műszaki hivatal 
fordítani. E< a többbevétel 80 000 
pengő, m-lyböl beszerezhető volna 
3000 kb n. terméskő és 7100 kbm. 
s<ukő A'. igy beszerzett kőmennyi 
.seggel

átépíthető volna a Sient Ist
ván-tér kőburkolata és sor 
kerülhet a Sárkány-utca, a 
Kinizsi Pál utca, a Madách 
Imre-utcának a Flórián utcától 
a Budapestl-utif és a Várady 
Érsek ut Bácska tér útvona

lának kikövezésére.

Katanics Antal a javaslóhoz szól
va megemlíti, hogv mindenkor azért 
harcolt a múltban hogy csak kiváló 
anyagot használjanak utkövezésre. 
A sorkő másodrei dü anyag, úgy
nevezett ande/itkő Ennek élettar
tama 8 —10 év, mig a bazalté 40— 
50 Nem tartaná helyesnek a Szent 
István tér burkolatát sorkőből fedni. 
Legalább két ut épüljön bazaltkő
kockákból.

Horváth Béla: E igy is van tér 
Egyebekben a munkálatokat 
a' inségrnunka keretében 

végrehajtani E rendezés kap- 
Szentháromság szobrot lép- 

kerités

ve/ V-?. 
részint 
fogjuk 
csán a
csőzellel látják el és a m «i 
onnan lekerül.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
ennek kapcsán felemlíti, mondta ki 
a kisgyülés, hogy a kirakó iparosok 
és kereskedők a rendezés elkészül
tével sátorcölöpeik tészere ne ás 
hassanak le. A város számukra be- 
toncővekekel fog le-'pib n i

vitéz Besrenyői Miklós felemlíti, 
hogv a kereskedőknek az a szó 
kása, hogv áruikat az u CÍra kirak

szülnek.
A közigazgatási bizottság 

tagjai nagy örömmel vették 
tudomásul a bejelentést, mely 
egy régi sérelmet orvosol, s 
amely a főispán megértő tá
mogatásán és fáradozásán ke
resztül végre elintézést nyert.

ják egyáltalán nem városias. Ennek 
betiltását kéri legalább a Belváros
ban.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester: 
Ez -a kérdés a/.t hiszem nem ide
tartozó.

Dr. Flórián Géza : Ezt az Omke 
van hivatva megcsinálni.

Végül is a kisgyülés a beterjesz
tett javaslatot teljes egészében el
fogadta.

Csütörtökön lesz 
a bajai Mansz 
teadélutánja.

t haiti Mansz az idén is meg- 
i teadél- 
első tea-

A 
tartja szokásos havonkénti 
titánjait. Az uj munkaév < 
összejövetele dtaember 3 án délután 
5 órakor lesz műsor keretében, 
mert az elnökségi határozat szerint 
jövőben a teaösszejöveteleket mii- 
sorral kapcsolják össze. A teadel- 
után a Manaz Berényi Dániel utcai 
székházéban lesz s arra a tagokat 
valamint a város hazafias társadal
mát is ezúton hívják meg.

□“KALAPOT Gyapju-Yersey „Htbselyem,,

PICHLER-féle 
remek szabású sl KJT-M—A

PAYAMAST NYAKKENDŐT mesés választékban,

olcsón, szabott áron
Fischer Pál R.-T 

gK gy meleg matlasse, pongyolát, 
különleges finom rllllfsl Doullovert,

I mHHhKJE és belelt keztyüket,
" finom bőrárut, bőröndöket
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áthelyezte üzletét a régi üzlete melleti házba 

Vörösmarty-utca 6 szám alól 4 SZám alá.

További önkéntes felajánlá
sok a bajai frontharcosok 
formaruhával való ellátására.

Az önkéntes felajánlások tovább 
folynak a bajai tronthai cosok fór 
maruhával való ellátására. Az újabb 
felajánlásokkal az egsbrgyült ösz- 
• zeg már tidhrladta az 1000 pen
gőt.

Uiabb felajánlást k : D<ly Géza, 
Takács Vilmos 50—50 P H^hu és 
Klauber 30 P. Szilágyi Dezső 25 P. 
Ackermann Müszövőgyár, Fisch^r 
Pa! r t , Wittenberg Imre 20—20 
pengő, Bajai önsegélyző Hitelszö- 
ve11 eret, Dávid Imre, Hermann 
Aladár, Iszer Henrik, Krénei«z Gáza, 
Ta nczos Ernő és Társa 5—5 pengői, 
összesen 245 pengő. Eddigi 760 P. 
öiszesen 1005 pengő.

Fekete Ignác cég pénzadomá
nyán kívül felajánlotta az Összes 
adományt uhák díjmentes kiszabá
sát.

Físcher Pál R T cég ugyancsak 
pénzadományán kívül a felruhá
zás1.oz szükséges egyéb szükségleli 
cikkeket — mik üzletében vagy ösz- 
szeköttetése által megszerezhetők — 
eredeti gyári árban szállítani fela
jánlotta.

Az Izr. Nőegylet mű
soros teadélutánja.

E hó 8 án, kedden délután 5 
órakor rendezi meg az Izr. Nőegy
let műsoros teadélul&nját a Nemzeti 
Szállóban. A műsor keretébe i 12 
gyermekszereplővel bemutatási a ke 
rül a „Képsk a lánc tői ténetébol" 
cirnü képsorozat, melyet szavalatok 
köveinek.

A rendezés fáradtságos munkáját 
dr. Grauaug Árminná végzi. Az 
Izr. Nőegylet teadélulánja iránt má
ris nagy érdsklődés nyilvánul meg.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKÁRA.

Tizesztendei fegyházra Ítélte a bajai törvényszék, 
Parczen József bácsalmási gazdát, aki halálra szúrta 

a mulató társát.
Tegnap tárgyába a bajai törvény

szék dr. Linzer-tanácsa Parczen 
József 31 éves bácsalmási gazda 
bűnügyét, aki e'z év október 29 én 
este Bácsalmáson egyetlen késsvu 
rással halálra sebezte Dudás And
rás iparos l< gényt, akivel előzete
sen együtt mulatott és súlyosan 
megsebesítette ennek barátját Tö
rök József. I is.

Az. előzmények szerint Parczen 
József október 29 én Bácsalmás- 
Ós/öllőkben levő lakásáról határát
lépési igazolványért Bácsalmásra 
ment, mert fontos családi ügyben 
Szabadkán lakó édesanyjához ké
szült. Parczen, akinél 380 pengő 
pénz volt, az. igazolvány megszer
zése után a dé’ulán folyamán több 
vendéglőbe is ellátogatott Bácsal
máson.

Mutatás a Kucsera ven
déglőben.

Délután 5 órakor bevetődött Ku
csera Mátyás vendéglőiébe, ahol 
rántottál és tojást rendelt. Hat óra 
után földmiveslí-gényekből átló öt
tagú társaság jött a vendéglőbe. A 
fiatalemberek : Miklós István, Laka
tos János, Török József, Mamuzsich 
Antal és a szerencsétlen áldozat 
Dudás András jókedvűen énekel
getve poharazgaltak.

Parczen közéjük ment, a fiatal
emberek szívesen fog->d’ák és Őt is 
megkínálták borral, későbben likőrt 
is hozattak.

Parczennel barátkozik a 
kocsma szépe .. .

Nem sokkal ezután az asztaluk
hoz jött egy fiatal nő, aki Parczent 
tüntette ki b-Hátságával s akit Parczen 
később haza is kisért.

Parczen ezután újra visszament a 

Kucsera vendéglőbe, ahol éjjeli szál
lást akar*. Dzsida István csapói a 
Refl féle vendéglőbe irányította, 
mondván, hogy ott kaphat ejjelre 
lakás*.

A halálos dráma.

Patczcn elment, útközben elha 
ladtak mellette a fiatalemberek, de 
nem.szóltak hozzá, azután elebe 
kerültek. Parczen attól va'ó félel
mében, hogy pénzét elveszik, bezör
getett a szomszédos Riesz István 
kapuján, a többiek utána mentek s 
itt történ*, hogy Parczen — állítása 
szerint dulakodás közben — bics
kájával védekezve, megszurta Du
dást és megsebesítette Törököt.

A dráma a vakgőtéiben gyorsan 
pergelt le ; a fiatalemberek észr*> sem 
vették Dudás sérülését. A könyeb 
ben sérült Török volt, aki felkiáltott 
—' Jaj, megszurtak I

Parczen menekül a Hur
káiéi után.

Parczen futni kezdett vissza a 
Kucsera vendéglőbe és Dzsidát, ; ki 
barátja, kérte hogy rejtse el Laka
tos- és társai elől, mert azok üldö 
aik ől és fél, hogy megverik.

Kevéssel ezután Lakato^ék \aló 
bán bezörgeltek, hogy Parczen két 
társukat megsebesítette. A ■ sérülte
ket dr. Pápa Arnold részesítette 
első segélyben, társaik pedig a 
csendőrségen jelentették a dolgot, 

J1 Rum és Likőr kivonatok a ifaí>haiÁ8r
| legnagyobb választékban KflPllalUrL
" APOLLÓ ILLATSZERTAR cégt. Sebestyén Jolán 

jjj Illatszerek és piperecikkek
>□

Karácsonyra és újévre 
legkedveltebb és legolcsóbb ajándék a 

RUMÉÍ LIKŐR
Legfőbb minőségű finom szesz Spltzer Károly és Fial 
szeszgyárában kapható 1 literes és ’|2 literes palackokban

ahol Dzsida kíséretében éjféltájban 
jelentkezett Parczen is, Porczen úgy 
adta elő a dolgot, hogy önvédelem
ből kétszer szúrt, nem tudja azon 
bán kit talált el.

Elvérzett az áldozat.

A kihallgatására csak másnap ke
rült sor, utána Parczent elbocsátot
ták. Parczen elment Szabadkára és 
november 7 én tért haza, ekkor 
tudta meg, hogy Dudás meghalt. 
Parczen azonban nem a Göndörök
nél hanem az ügyészségen jelent 
kereti.

A törvényszék előtt

Szándékos emberölés büntette miatt 
emelt* k vádat Parczen ellen ; ki 
azzal védekezett, ho^y a legények 
követték, támadóiig léplek fel s ő 
pénzéi féltve védekezett bicskájával. 
Ki ha liga Ilik az elhunyt Dudás And
rás társait, akik azt vallották, hogy 
Paiczen minden előzmény nélkül 
siurt.

Egész sereg lanut, közöltük a 
nyomozó csendőröket is kihallgatták. 
Dr. Haranghy László egyetemi m. 
tanár, törvényszéki orvosszakértő 
megállapítja, hogy a halált elvérzés 
okozta ; a halálos szúrás a tüdőt és 
a mellcsontot érte.

Dr. Gál Károly ügyész a vádat 
változatlanul fenntartja.

Dr. Knózy Lehel védő a vád su
0

Hallgassa meg a legújabb

rádiókat BRUSZT-nál! 
ORION. PHILIPS, STANDARD és TELEFONKÉN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. 
RÁDIÓ-SERVICE!
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osságára való tekintettel a tisztázat
lan körülmények megvilágítására uj 
vizsgál atot éa védencének a jogos 
védelem ciinéo való felmentését 
kérte.

TI* évi fegyház.

A törvényszék szándékos ember 
ölés bűntettében mondotta ki bü 
nősnek Parczen J izsefet és tizesz- 
h nd» i fegyházra Ítélte.

A vádlott és védője fellebbeztek.

Három évi fegyház lett, 
a rossz kerítés miatt szurká- 

lássál végződő garat 
szomszédháboruból.

Heneráry Mihály és Zuck János 
furái gardák régóta hiragos viszony 
bán voltak egymással. A két s/om 
szád gyűlölködését Zuck János rossz 
kerítése okozta, amit Hneráiy is 
niételt sürgetésére sem j .vitolt meg. 
Emiatt valóságos szomsz.édháboru 
dőlt közöltük.

Október 19 én este 6 óra tájban 
Zuck és Heneráry Zuck János ka 
púiéban összeszólalkoztak. Zuck ál
lítólag leütötte Heneiáry kalapját, 
aki erre kirántotta a bicskáját és 
Zuck oldalába vágta, akinek egyik 
bordája is eltörött és a tüdeje is 
nieg’étült.N igv vérveszteséggel vi: ték 
a bajai kórházba, ahol hetekig su 
lyos betegen feküdt.

Heneráry Mihály szándékos enj 
berölés bűntettének kísérletével vá 

URÁNIA

December 2-án,
December 3-án,
December 4-én,
December 5-én,
December 6-án,

Hunyadi Sándor színda
rabja nyomán filmen

HÁROM SÁRKÁNY
SZEREPLŐK:

Lázár Mária, Bállá Lici, Rajnay Gábor, 
Juhász József, P. Márkus Emma, 

Berky Lili, F. Sziklay Szeréna, 
Rózsahegyi Kálmán, Kabos Gyula, 
Gózon Gyula és Pethes Sándor.

Vasárnapi alö.dások fél 3, fái 5. fél 7, fél 9 órakor.

H-i-r-a-d-ó

dolva állott tegnap a törvényszék 
előtt. A vádlott védekezése után 
kihallgatták a séiletlet én több la 
mii, valamennyien terhelő vallomást 
tettek lleneráiyra

A törvényszék a vád alapján há 
rom évi (egyházra Ítélte Heneráry 
Mihályt, tiki dr. Huber János vé
dővel együtt fellebbezett az Ítélet 
ellen,

A kisgyülés elutasította 
Ferró József fellebbezését. 

Gács Tibor aljegyző fegyelmi 
ügyében.

Gács Tibor aljegyző az I fokú 
iparhatóság vezetője annak idején 
fegyelmi vizsgálat elrendelését kérte 
maga ellen. A fegyelmi vizsgálat 
Gács Tibor aljegyzőt teljesen tisc- 
tázta és a legutóbb megtartott 
közgyűlés a fegyelmi vizsgálat rneg- 
szüutelését tudomásul is vei'?.

F* rró Józef ezt íi közgyűlési ha
tározatot megfellebbezte. A kisgyü
lés, most előkészítő hatáskörben a 
fellebbezésnek (örvény szerint helye 
nincs, miután azt nem az alakiság, 
hanem a közgyűlés elhatározása el 
len adták be. Ezt p dig megfrl'eb 
beBni nem lehet.

— Hevas bőrviszketésnél és 
csalánkiütésnél a gyomor és a 
béllraktus reggel felkeléskor egy po
fi ír természetes ,,Ftren< József" 
keseriivizael feltétlenül kitisztítandó. 

Cipők, harisnyák, 
nyakkendők, 

nagy választékban

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon: 523.

bérletmeghossza
bitás vitája a kisgyűlésen.

11'

Egy mátéházai

A kisgyülés dr. R-.-iser Antal gaz 
dasági tanácsnok előadásában tár
gyalta Poth János és neje csávolyi 
lakosoknak a városhoz benyújtott 
berlelmeghossr.abbilás iránti kérel
mét Pólh Jinos és neje a Máté- 
ház.a V. majoiból kiszakított 48 hol
don gazdálkodnak és a jövő évben 
lejáró bérletük további 8 évre való 
meghosszabbítását kérték az eddig 
fizetett 100 kg. búza és 200 kg. 
morzsolt tengeri helyébe felajánlva 
holdanként 100 kg. búzát és 240 
kg. morzsolt tengerit.

Milkó Mátyás sokalja a bérleti 
időtartamot, mert a földkezelés ge 
neralis megoldására lesz, úgyis ha
marosan szükség Szükség lesz ugya 
nis a kisbérietek további kiépítésére.

Klauber Lajos szerint ez a bérlet 
meghosszabbítás nem akadálya a

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
garantált

HABTEJSZINT,
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehet jól 
vásárolni, — B A J A, 
Mátyás király-tér 10.

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok I

HÍREK.
— Beteg a főispán. Dr. Fern 

bach Bálint főispán könnyebb meg 
fá/ás ól kifolyólag ágyban fekvő be 
lég és igy sem a közigazgatási bi
zottság, sem a kisgyülés légnapi 
ülésein nem elnökölhetett.

— Kórhási kőltséghozzájárulás. 
Balony Gvuláné szül. Keresztes 
M irgit volt kisegítő iskolaszolga 
gy.Sgykczeltelési köllségeihei a kis 
gyűlés 162 40 pengő kiutalását sza
vazta meg.

hócipők,
ridikülök

oksón kaphatók

isbérletek további kiépítésének.
Dr Reiser Antal ÍH megjegyzi, 

hogy a bérlők iul« jdonképen 6—8 
évre kérték a szerződés me gh osz- 
szabbitását.

Dr. Fehér Lőrinc: Adjuk akkor 
6 évre bérbe.

Milkó Mátyás: A városnak há
rom feladat vár megoldásra.

A mátéházai főldhaszonrend- 
szer átépítése, a vízvezeték 
és csatornázás kérdésé és a 

főtér rendezése.

Az első kérdésnél megállapítható, 
hogy a városnak nincs tanyavilága. 
A tanyavilágot pedig meg kell te
remtenünk.

A kisgyülés ezután meghozta 
döntését és a bérlet további 8 évre 
való meghosszabbítását fogadta el.

— Aranyérnél és az ezzel járó 
béldugálás, végbélrepedés, kelés, 
terhes vizelési inger, májduzzadtság, 
derékfájás, mellszorulás, szívdobo
gás és szédülési rohamok'3esetén a 
természetes ,,Ferenc József** kese 
rűviz használata csakhamar kelle
mes megkönnyebbülést eredményez.

— Talált tárgyak. Találtak egy 
darab zsákot, egy kalapot és gyer
meksapkát A rendőrség felhívja a 
jogos tulajdonosokat, hogy a tár
gyakat kellő igazolással az állatn- 
rendőrkapitányság 52 s/áinu helyi
ségében a hivatalos órák alatt ve 
gyök ál.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
nemet gyártmányú 

PH0EN9X varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos , «i
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GYÓGY 
g HASKÖTŐ, 

j MELLTARTÓ 
m Czeizler Jenöné
M füzőkészitő mester
m sza Ionjában

I
I

Baja, KADAR UTCA 10.ÍZ. .1
— Antlbolscvista oltadéi a 

Kiscsávolyi Katolikus OlvasökSr- 
ben. A vasárnapi anlibolsevista elő 
adasok sorába illeszkedett bele dr. 
Máté Tóth Jenő kormányfőtanácsos 
előadása a Ki c«áv<*lyi Katolikus 
Olvasókörben. Dr. Máté Tóth Jenő 
a kalocsai ellenforradalom egyik ve 
zére súlyos igazságokkal és bwl- 
dönthelellen tényékké I viágiiolta 
meg a bolseviztnus aggasztó Itrhó- 
dilását egész Európában. S/ép és 
valóban értékes előadásért Máhig 
Ervin kiscsávolyi plébános mondott 
köszönetét

Folytatálagosan kiépítik 
a Uarady Érsek-ut most 
elkészült kisköburkolatát.
Elkészült a Várady Érsek ul be- 

lonalapos kiskőburkolatának a va
súti sorompótól a kiscsávolyi temp
lomig (erjedő kiépi'ése. Mosta mü- 
s-aki ügyosztály annak folytatólagos 
ki'-pitését javasolta kiadni a val’al

kozó Gergity András kövező mes
ternek, aki a további munkálatok 
elnyerése esetén a bazallkőegység 
árából őt százalékos engedményt 
ajánlott fel.

Dr. Mamusjcb József a további 
útépítést bituminkiönléssel kéri ki
építeni és a javasolt 15 cm es alap 
helyett 20 cm es alappal, a kisgyü 
lés azonban az. előterjesztett javas' 
latot fogadta el és javasolja elfoga 
dását a közgyűlésnek is.

Laptulajdonos ;

Dr. KNlZV LEHEL.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadói

Hangszer*
1 "SZAKÜZLETI 

készít ii T B V 
JAVÍT
HANGOL FERENC
hangszerkészítő mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
|Dre»cher-ház )

j Zománcozott és fekete

tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

™ Könnyű és nehéz vas- | ni kk eiezést 
szerkezetek készítése I f AutAgénhegesittsí

Kombinált szobák nagy választéka!

(Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45.

Telefon : 525.

I s1 I
í II

POLLII
URISZOBÁK ■ V&lfefiil

bútorárúház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.
b aKJiiffiOii

Nyomait.ti Baa.mek és Goldberger könyvnyomdájában. Buján.

I- 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 pari) Telefon : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGIssmiKOKSZ
A Fütsünk-főzzíink dorogi sajtolt koksszal 1

| D0l*09Í tojásszén
J DOFOfli diószén
5 Kemény ét iágy tűzifa ölben ét aprítva.

és cetnentárugyárban 
Telefon 160.Grünhut ét Tana

A Nemzeti Szálló

Szobafütéshez:

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei)

Legmagasabb höértékü magyar szén ésszéntermékek. 

—■ = Kérje mindenütt. ~ 1 —

Képviselet: S c h ő n és Bajai!
BAJA. Haynald-utca 13, — Telefon 26. j


