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s.ig, ezt az. e’különüiésl sohase
használtuk fel olyan cor.<, amelyek
ns-k keserű levét egészen bi -.-yoSan mind a két oldalon mcgiss.'Hk.
A mai időkben különös ti nrml.roí.íszlikus.'in hangoznék • - i.<>- !• be
átvitt fel-kezeli villongásra k még a
logh-il vá >>yább akkordja is.
Állítják nagy gondolkodóink, hogy
nincs az. a rossz, amelyből ne le
hetne a jövő számára vak-mi jót
kihámozni. Ez. a Ívzárult ügy szol
gáljon tanulságul arra nézve, hogy
nem szab.d bántani egym.'S vallási
érzékenységét. Tekintsük egymás
ban a sorsközösségben élő közös
célok után haladó magyar i. ó .(-t
s ha ide eljutottunk, nem volna «
furcsa, hogy egymás hitéletét fesze
gessük.

Békét a felekezetek között,
\z egész, ország közvéleményö zi te ölömmel értesült a minisxl: i im'.k pn Innenii itijel-i.lc.se és
az. elhangzóit nyilatkozatok után
arról, hogy az összes illetékes lé
nyez.ök hozzájárulásával véglegesen
elintéződött az a kérdés, ami az
u’óbbi napokban olyannyira f. lir,gáttá a hitf» lekezelek közöld békés
h .ngulalof. Lezárult ügyről v-n szó,
nem célunk annak további feszege
té:-a.
Számos politikai küldésben t lálko/ik ma a közvélemény a mi ab
bői a helyzetben vagyunk, hogy a
D irányi komiányl működésében
Iái'i"’ íjuk, meil piogr-.m'ál helyes
i. k es célravezetőnek farijuk.
Azt hisszük az egész, ország köz
véleményének osztatlan ötömét fe
j> zzük ki akkor, amikor eliminállatolt az a félreértés, amely alkalmat
szolgáltatóit a Llkek békéjének
megbontására. Mos! már semmi ok
sincs ami, hogy továbbra is a közvélemény elő'.í maradion ez a min
eh r.' i által elitéit vitaanyag, de po
litikádig sem pvrlraktálható tovább,
mi it a legilletékesebb részről meg
tudlak találni minden oldal felé a
b ke és a megérté* útját.
Soha nem tett jó szolgálatot a
köznek az, aki követ dobot! a tár
sadalmi és felekezetik közötti bé
kesség csendes vizébe. Éppon ezért
helyeseljük Szdranya vs/ky Sándor
házelnök férfias magatartásai, aki
h lylelenül megfogalmazott és félre
értés ’■ alkalmat adó kijelentéseit
már azok megtétele után h marosan
korrigálta, kiemelvén, hogy koránt
sem volt szándékában általánosítani,
d ■ az. egész kérdésn. k végleg- s el
i o/ésére mégis az a nyilatkozata
s/< I.- i tatott alkalmai, amelyet Hó
in.- Bálint vallásügyi miniszter elölt
t 'I s amelyet a hétcegpi imás is
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tud másul \<J|.
Fél: p- i lések lehelnek l ö öttünk,
de ereknek az elint '/ ése férfiasán
kell hogy nievlót ténj’ék. Ez követ
kezel! mosl b-, mikor S Irányítvs-ky
Sándornak nyilatkozata meglétek
kor sikerült olyan légkört teremte
nie, amelyből az. ó f 'f üs magatar
tás. lírai ki. Különös- n ki kell
em< künk a rom. I.alh. egvház ve
zető kö'eiriek s elsősorban Serédi
Jus/limán hercegprímásnak nobilitásál, aki magas egyházi és közjogi
méltóság,-b in egy pillanatra sem
tévesztette szeme elől azt a valcb-n
keresztény szemléletei, amelyik az
ilven férfias megnyil;:>l.<»áM>k során
nem helyezkedhet mereven a sútő-
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dés és engps/t- < i \ns g áhás
pon'i-tr: . Az ms/ág I o• v >|, ménye
megnyugodva látja ■ záród-i ezt a
kínos és napokon át irritá-ó békét
lényegi tünetet s ö« inién örül en
nsk, hogy ez a kellemetlen incidens
nem produkált f-. h-ke.i te közötti
villongást s nem h í. pódz.olt el any
nyíra, hogy becsapta v-lna a meg
egyezés, megbék* les es • gymásta
találás kapuiát.
Hagyjuk abba imrnát véglegesen
a magyart a m.'gvai ral szembr-álli ó
oktalan problémák feszpg.-l« set. Ha
bekövetkezett történelmünk során
ax az immár helyteho/hatatlan csa
pás, hogy v.Jiósi iéten megoszlott
az. amúgy is csekélys/ámtl magyar

Betörtek egy sze^tistvám kereskedésbe.
A téli idők beálltával a be
törő szezon is újra virágzás
, nak indult. Ezúttal nem a ba
romfiak a favoritok; a csirke
fogók üzletbetörőkké léptek
I elő. Az elmúlt napokban Szent-

került is elvinnie a különböző
rövidéiu cikkeket és a Miku
lás dolgokat.
A rendőrség a betörés ügyé
ben megindította a nyomozást.

! istvánon betörtek özv. Unger
Lajosáénak a Kárpát-utcában
levő üzletébe. A betörő felhasz
nálta az éjszakai sötétséget
célja keresztülviteléhez és be
törte a kirakatot . honnét si

Fronttal Szövetség feajm föcseportjénak
i?@té£őbizoitsá@i üíésérá kiegészítették
a főcsoport tisztikarát.
A Frontharcos Szövetség Baja- biz. elnöke : Katanics Antal vállal
Főcsoportja f. év november 26 ón kozó. Vigdmi biz. elnöke : Huny; d>
tartott iuiezöbizotlsági ülésen fis>'i- János ny. csendőrliszlh -l\elles. Kör
karát az alapszabályok értelmében | zelliv* k ; dr. Fisehl Ferenc ügyvéd,
Kiss G D-*zsö deleklu felügyelő,
a kővetkezőkben egészítette ki:
Törvényh■!< «ági bizottsági tagok Kocsis Károly vállalkozó, B-mr Au
tói m.gáozó, S eghilnti József tégla
ebu ke: dr Flórián G-'za ügy ved
Fegyelmi bizottság elnöke : Temessy mester, Ágos'on Vér e I tanár, Bischof József M-f'er munkavezető,
Ákos ny. ezredes. Jogügyi bízott
Halmos Géz* keménys* prő, Kar
ság elnöke: dr. Fi-cher Jákó ügy
licskó Mátyás kereskedő, Go döcs
véd. S .hó és propaganda biz el
| nöke : Hódsághy Béla tanár. Jóléli F renc OTl tisztviselő, Felvidéki

„MARS“
gyermek-kocsik
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gyári lerakata, eredeti árakon I
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FiSCHER PÁL rt. divatüzlete
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István áilanirendőrségi
detektív,
H.igiltai Lajos tanító, Loosz Mi
hály földbirtokos, Maros József női
sz.ibó, Kovács Sándor püi. irodaigazgató, Vukováry Béla vármegyei lb
főjegyző, Evetovics Pál hentesmester,
Eperjesi József szobafestő, Weidin
ger Pál magántisztviselő.
A htjai főcsoport most már a kiegészített tisztiké rral megkezdi nagy
szabású munkaprogramját, mely a baj
társi szellem kiépítését fogja ered
ményezni.

líchsmsn
és mintien
megbüható

CIPÓT

női. férfi
gyermek

HÓCIPŐT

házi, téli és vadászcipőt

ezelőtt FENYVESI ÁRUHÁZ cipőraktárában

BAJA,

Gr. Zichy Bódog-tér

4.

d«c*má»« 5.

olcsón
REiNHARDT

Harisnyát
Pulóvert
Habselyem,
fdcó, svájci
fehérneműt

divatcsarnokból Baja, Tel, 188,

Hetikült
A kormány megszüntette a
gy ülástílalm a t.

A kormány kiadott rende
letével az életbe léptetett gyű
léstilalmat a tegnapi nappal
megszüntette.
Az eiröl szóló hivatalos je
lentés igy hangzik:
— A tn. kir, minisztériuma
gyülekezési jog korlátozásáról
szóló 5800-1936. M, E. szá
mú rendeletét hatályon kívül
helyezi. Ennek megfelelően a
6070 — 1933, M. E. számú ren
delet újból azonnal életbe lép.
Téli gazdasági tanfolyam
Katymáron.

Mini minden évben,- úgy az idén
is kezdetét vette a három hónapos
téli gazdasági tanfolyam. A tanfolyamot az idén Katymáron rende
zik.
A téli gazdasági tanfolyamnak 45
h "/ lója van és főelőadója dr. Dén*-s Ferenc oki. mezőgazda, aki
mcib.tt az oktatást a helybeli tan
éi ők látják el.
A tanfolyam sikeres elvégzéséről
a résztvevők bizonyítványt kapnak.

Karácsonyra
legprímább minőségű
német gyártmányú

PHOENIX varrógép
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
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kivonatok a
választékban

Rilin és Likőr

ajanhaftfcb
KaJJlaŰlvlí

ILLATSZERTÁR

cégi. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek

a
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Karácsonyra és

1= S3

újév

legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletet

Finomított szeszből
mely kapható literes és félliteres palac
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI
szeszgyárában.

— Tömegesen lápnek be a
bácsalmási Moveba.
Túr mez.ey
István főjegyző vezetése alatt mő

ködő bácsalmási Move a napokban
tagloborozást tartott. Hétfőn este
17 en léptek be a Moveba.
— Elveszejt 1 drb. bulon plali
nába foglalt 2 drb brilliánskővel.
Felhívom a megtalálót, hogy a tör
vényes következmények teihe alatt
az. ál1 .mrendő’kapitányságra szol
gáltass i be.

Tamás „Igazságot Magyarois/ ágnak"
pilyadij nyertes versét szavalta el.
fényi Mái in cigányzene kísérettel
kél hatásos irredenta nótát énekelt.
Kiemelkedő száma volt a műsornak
Eudrcy Ölti, Káposzta Nelly, Weisz
Magda és Tényi Mária magyar
tánca.
A műsort Tallián Józsefné a
Mansz. kulturális szakosztálya elnö
kének hatásos zárószavai fejezték
be, aki Szabolcska Mihály „Köszö
nöm, Neked, hogy magyarnak szü
lettem" versével nagy sikert aratva
vágede mond >nivalóját.
A tartalmas műsor után a Mansz
összejövetel résztvevői kellemes órá
kat töltöttek együtt az illatos tea
mellett.
Felhívás a frontharcosokhoz.

Befejezték az értelmiéi! népszámlálást
Báján.
Min! ism«tcbs Baján is összeír
ták az értelmiséget a november
5 iki állapot szerint. Az. értelmiség
ösBzeszámlálásával most végeztek és
összesen 1351 egyént Írtak össze.
Az értelmiség városrészenként i;y
oszlik meg : Belváros 836, József
város 98, Islvánmegye 20, Katona

| vá os 68, Kiscsávoly 64, Rókusvá
ros 72, Szállásváros 68, Homok vá
i ioi 55, Szentjános 40, Stentistván
j 25, Kültelek 5, ami azt jelenti, hogy
| ennyi diplomás, érettségi-élt, tanító,
' luníónőkép. ő, vagy óvónőképző
intéveOt, I ö/.épfnku gazdasági és
egyéb főiskolát és szakiskolát vég
i vett férfi', illetve nőt Írlak össze.

Szépen sikerült a Mansz miisoros teája.
Illusz.tíis keretek között tegnap | ben tartalmas műsornak lehel tulaj
tartotta meg a bajai Mansz ezideí donilani. A Mansz Berényi u’cai
első teaestjét. A hangulatos össze székházában este 6 óra előtt kez
jövetel kitünően sikerült, amit az dődött a műsor Pap Váry Elemérné
ügyes rendezésnek es a nemkülön i Hiszekegyével Pvtyerity Rózsi Falu

(részletre is)

Horváth Vilmos

Kalapot,
Inget,
Pyamát,
Nyakkendőt,
Keztyüt,
^övidárút.

Mint „a" betű az abc-ben
FÖLDES első nyakkendőben!
Az elegáns, ízléses és finom
nyakkendő ruhájának szép
ségét legelőnyösebben juttatja
érvényre.
Tekintse meg új kirakatunkat!
Bája, Vörösmarthy u, 1. sz.

Az Országos Frontharcos Szövet
ség Bajai Főcsoportiának vezető
tisztje felkéri azon bajtársakat, akik
a f. hó 5 én a Kormányzó Ür Öföméllósága tiszteletére a Vilézi Szék
állal rendezett hangversenyen meg
jelennek,
jelvényüket tűzzék fel,
hogy ezáltal is kifejezésre jusson a
Frontharcos Szövetség tagjainak bajtársias szelleme és együttérzése.

síkos utcán elesett ős
súlyos combtörést szenvedett
egy bajai matróna.
Alig esett le Baján az első hó,
máris megkezdődtek a balesetek a
háztulajdonosok lelkiismeretlensége
következtében síkos járdák miatt.
Tegnap délután 4 órakor súlyos
szerencsétlenség történt a Kölcsey
Ferenc utcában, özv. Koch Antalné

73 éves bajai lakos Honvéd-utca 5
számú lakásáról a Kölcsey utcába
igyekezett. A síkos járdán azonban
elcsúszott és elesett, mégpedig oly
szerencsétlenül, hogy jobb combját
eltörte.
Az idős asszonyt a járókelők
emelték fel a földről, majd nyom
ban a mentőkért telefonállak.
Eszméletlen állapotban szállították
a kórházba. Állapota magas kora
miatt is, igen súlyos.
Az esettel kapcsolatban felhívjuk
az illetékes halóság figyelmét, hogy
az utak és járdákon a biztonságos

Legszebb karácsonyi ajándék egy Óra, vagy ékSZ® .
Telefon: 2—93.

De igazi öröme csak úgy lesz,
ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz

Sziklai Márton órás, ékszerész Baja. Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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üveg, porceííán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OSCSŐ á 1*31(0

F3Fk

0 S Mihály üvegkereskedőnél.

Alpacca evőeszköz.
közlekedést a legnagyobb szigorral
ellenöi izzék, mert éppen a lorgalmás belvárosi utcákon és az üzletnegyedeken néha valósággal életve-

szélyes a közlekedés. Soh helyen a
hóellakarilással vagy egyáltalában
nem gondolnak komolyan, vagy fel
hinteni felejtik el a járdákat.

Az OTI felemelte a háztartási alhalmazottak dijait.
A Budapesti Közlöny közli a
belüg',minisztériumnak a háztartási
alkalmazottak után fizetendő beteg
ségi, biztosítási járulék mértékének
ui időleges megállapításáról szóló
rendeletét. Az OTI önkormányzata
a belügyminiszterhez intézett felter
jesztésével azt kérte, hogy a minisztér a háztartási alkalmazottak be
tegségi, biztosítási járulékát a jelen
legi napi 10 fillértől 12 fiilétre, ille
tőleg a mostani havi 3 pengőről
3 60 fillérre emelje fel.

Modem kég>kere!ezés.

mhi

Cipők, harisnyák, h Ő £ Í $ Ő Bt,
nyakkendők, ridikülök
nagy választékban olcsón kaphatók

Megfontolva a miniszter a bizto
sítás alapjául szolgáló átlagos napi
bérnek a vidéki munkavállalóknál
való esetleges leszállítását és ennek
következtében a háztartási alkalma
zottak betegségi, biztosítási járulé
kának méi léket az önkormányzat
javaslata mértékéig felemeli, du csak
az. 1937. ev december végéig ter
jedő hatállyal és egyben utasítja az
érdekelteket, hogy az üzletág eset
leges á-szervezésein z szükséges ta
nulmányoka' és előmunkálatokat
haladéktalanul kezdjék meg.

UJ DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN
HITELBANK PALOTA
Telefon : 523.

tányság föpostai kirendeltsé
— A bácsalmási községháza
gén árusítanak jegyet. Hol tisztviselői kara Move egyenru
nap szombaton délelőtt 11 — 1-ig hát CSlnáltst. A bácsalmási köz
Csak egy nap választ el estje az eddigieket is megha délután 5 órától kezdve ugyan ségháza tisztviselői kara elhatározta,
már bennünket a Vitézi Szék ladó sikerűnek ígérkezik. Te csak a pénztárnál szolgáltat hogy testületik g Move iuhát csinál
tat.
nek a Központiban jelzett kintettel a nagy érdeklődésre, nak jegyet.
— Az agy, a szem, tüdő vagy
szombat esti előadásától. A a rendezőség felkéri az esten
szív felé irányuló vértóduiások
nívós est programja az általá résztvenni szándékozókat, hogy IS fíac
melyen tisztelt ven
dé^jmel
n kö
elhárítására
igyek
i eggelenként
nos érdeklődés központjában jegyigényüket idejében jelent
áll, amit az igen sok gonddal sék, mivel jegyet már csak zönségef, hogy üzletemet folyó hó éhgyomorra egy pohár természetes
1 töl a Nemzeti Szálló során levő „Ferenc József** keserüvizet.
és hozzáértéssel összeállított korlátozott számban tudnak Bajavidéki
Bank épületbe helyeztem
műsor és valamennyi szerep kiadni. Elővételben a Virágvi át. Kérpm a nagyérdemű közönség
— Az Alsóvárosi Keresztény 01
lője megérdemel. A Vitézi Szék lágban és a Vitézi Székkapi és tisztelt vendégeim további támo vasókör is megünnepli a kor*

Holnap lesz a Vitéai Szék bajai estje.

gatását.
Osztheimer Ernő
fodrász.

HÍREK
December
December
December
December
December

2- án,
3- án,
4- én,
5- én,
6-án,

Hunyadi Sándor színda
rabja nyomán filmen

HÁROM SÁRKÁNY
SZEREPLŐK :

Lázár Mária, Bállá Lict Rsjnav Gábor,
Juhász József, P. Márkus Emma,
Berky Lili, F. Sziklay Szeréna,
Rózsahegyi Kálmán, Kabos Gyula,
Gózon Gyula és Pethes Sándor.
Vasárnapi elfi.dásolr iái 3, fél 5, fél 7, fél 9 órakor.

H-i-r-a-d-ó

—• Hálaadó istentisztelet a bal
városi templomban. A bajai bel
városi plébánia templomban decem
ber 6 án a kormányzó neve napján
délelőtt fél 11 órakor hálaadó isten
tisztelet lesz. A szentmisén a hely
őrség, a hivatalok és a testületek
valamint a társadalmi egyesületek
vezetői is részi vesznek.
— A frontharcosok Mlklós-napi
vacsorája. A bajai frontharcosok e

mányzö névnapját. A- Alsóvárosi
Keresztény Olvasókör szombaton,
— december 5-én este — hal va
csora k> relében ünnepli a kor
mányzó ii<-vi)apját.
— Áthelyezik a Várady Érsek
úti Vámházat. A Várady Érspk-ut

I r- udezésével kapcsolatban a Vásár
tér környékét és bejáratát, is ren
dezik. z\ rendezés avval kezdődik,
hogy a vámházat áthelyezik a má
sik old.ilra Evvel megszüoik ott a
kanyar s áttekinthetőbb s nyilegvei nesebb lesz a Váradv Érsek ul.
— 23-asok emléknapja

Buda

pesten. A 23 ások hősi halottainak
| • miékére dec. 13-án rekviem lesz
j Budapesten. E»<e az ezred volt liszlhó 7 én este 8 órakor rendezik meg j jei bajtársi találkozóra jönnek össze.
Miklós-napi vacsorájukat a Ziechí le vendéglőben. Felkérik a bajtár- Gazdaasszonyok
snkal, hogy akik még nem jelent
keitek a vacsorára, de azon részt figyelmébe!
venni akarnak, jelentsék azt az
garanti.lt
újonnan megny ill irodában.

— Mikulás délután a zárdában.

A bajii zárda óvodájába ma dél
után látogat el a Mikulás bácsi,
hogv a jó gyermekeket annak rendje
és módja szerint megajándékozza.
A program műsorral kezdődik; az
óvódás gyet mekek hálából szebbnél*
szebb jelenetekkel szórakoztatják a
Mikulás bácsit.

HABTEJSZINT,
tej- és tejtermékei

DOBÓ JENŐ
I. Jlzv .> ben lehel jól
' sir ■ — B AJ A,
Mitya ki’Aly-lér 10.
Tejet megrartdelésra házh&z
SJ. IlitoU I

1936. december 5

haja-bacska

4

Gyomor- és bélhurut, érés
bomlási és erjedési folyamatok
a yycmorbélhuzamban, bélbuhté
riuni- é.s gyomorsavliillengés a tér
meszelés ,,Ferenc József** keserű
víz használnia állal — reggelenként
felkeléskor egv pohárral véve —
igen gyakran rövidesen megizün
nek. Orvosok is ajánlják I
— Talált fülbevaló. TJált-k egy

FűzÖ^X.
MELLTARTÓ
Czeizier Jenöné

I

füzökés/itő ni este;
szalonjába ti

í

B'JB, KADAR UTCA 10.SZ.

I

UET.'Í

— Állástalan műkedvelők gar
dájának előadása Bácsalmáson és
Jánoshalmán. Az állást
n érett

ségizellekből alakult műkedvelő cső
port legközelebbi előadásait dec> m
b r 5 én Bácsalmáson a L ■ _ény< p.y
lel és 6 á:> Jánoshalmán az Ipar
testület helyiségében este fél 8 órai
kezdettel i-.iija meg.
— Pályázat a garai községi
irnolii állásra. Dr. Vojnits László
főszo g-ibiró pályázatot hirdet Gora
községnél üresedésben levő községi
irnoki állásra. Pályázati határidő
december 15 ének déli 12 órája. A
pályázóihoz végzettség, erko:cá tna
gauitelel, valamint a kommun alatti
magatartást igazoló okmányokat és
születési anyakönyvi kivonatol kell
csatolni.
— Száz pengő a
kaíymáti
I4GVE noil. Kuy’tia oa >gpu el-nk

Move munka i. dűli meg A tornász
csapat felruházására ne gajánlásck it
:'\üilen<k. Bi recz Gyula k tymáti
f >i ■gyzö erre a célra s/.-z pengőt
adományozott.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
I

darab at.it.y íülb.-v.dol, F. Ibivjak a
jogos lul.dd.mosat, hogy kellő i.a
Botossal az állmniei>dőrkt<pilái yság
52. számi hehhégéb.n a hiva'olos
órák alatt vegy.- ál.

iES» XE=5»B

'J*

BBEff.’SS

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fsa

i ,apf iíktjdoíjos :

Öt. HHlU UHU

FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: H .inaid u. 13
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

a«c.7

!

akác
kőris
a
szil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgv-. szil- és lágyfa q ként

Kiadó
iixiethelyiség !

(Sugovica pari) Telefon: 195.

Tel* fon : 42

A Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában
Bruszt

Lajos

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

cég

üzlethelyisége

DOiOGi«H®nK®KSZ

a zc nn a Ir a kiadó!

Hangszer_'7

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal 1

SZAKÜZLK'IHM

készít ia

OOfOgí tojásszén
DÓrOSI diószén

t O ¥

JAVIT U ’ ” ‘
HANGOL FERENC
hangsierkésntö mester
BAJA, KOSSUTH LAJOS-U. 2.

IP.escher-ház )

!

í
I

i Zománcozott és fakete

Kemény el lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Graohut és Társa

b^ja“^

QXEH3»í£235«SÉZA -

A Nemzeti Szélié
Minőségért, sütésért garantia!
Könnyű és Re'ae^ vas- | Nikkel ez és!
szerkezetek készítése! I
^£1

wW

.

illés

naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

György 9

rendelkezésére állanak!

BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45 !ffl
T. I. fon : 525

W

EBÉD LÖK
H Á L Ó K
URISZOBÁK

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi áióbrikett

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Legmagasabb ítüérUkü magyar síén és széntermékek.
—,--- ■

HE Kérje mindenütt. -■

Képviselet:

Sebőn

és

.. - —

Bajai

BAJI!, Haynald-utca 13, — Telefon 26.

Nyomatott Bakanck és Goldberger könyvnyomdájában, Baján.

■■■■Hí

Szobafütéshez:
Komiéit siobáh nagy választéka!

