Ára 8 fiifér.

Baja. 1936. december 8. Kedd

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
FERENC1EK-TERE 2 SZÁM.
Telefon 52.

Életuntságból felvágta erei*
a Szentjánosi utón egy
gyaú munkás.

Szombaton a késő esti órák
ban a mentőket kihívták a
Szentjánosi útra, ahol az egyik
pádon felvágott erekkel feküdt
Kalmár János 24 éves Han
gász utca 16. szám alatt lakó
gyári munkás.
A mentők az öngyilkos em
bert beszállították a közkór
házba, ahol bekötözték sérti
léseit.
Kalmár János kihallgatása
során öngyilkosságának okát
életunlságában jelölte meg.
Állapota nem súlyos.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

9 1.

a N E Z V

IV. évfolyam 283 szám.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Negyedévre helyben és vidéken
6 P
Egy hónapra „
„
. 2 P

Szerkesztő :

8 1 Ríj LÁSZLÓ

L f Ki l

A város és a megye vitézeinek nagyszabású
műsoros esti® a kormányzó névünnepe aikaimábóL
risták „Hiszekegye", vitéz. Hódy
A vitézek műsoros t-sMye mii ■ ’
Sói aikoiast nyújtott városi és me I Gyöigy lelkes „Nagyurunk" szava
gyei hazafias közönségünk in k, amely lata es a baj i Daloskor pompás
a s/i> ház.at •zsúfolásig megtöltő nagy „Imája" méltóan vezették be az
estét. Vitéz Temessy Ákos ny. ez
számmü es a kivétel nélkül meg
jeleni világi és ' gyházi vezetőik redes s/ékkapitány pedig történet
irói ludassal, szakavatott mélységgel
élén és a katonai előkelőség k kö
zott jelent meg.
és hallgatóit m-gáv I ragadó meg
Maga a rendezés és program ösz- győző erővel az ő nagy vezérét, a
szeállilása egy szerencsés művészeti történelmi nagy magyar hőst még
mozaikot képezett, amelyet a kiváló magasabbra tudta íolenn-hii, mint
előadok beszedés csillaggá vará sokan eddig elképzelték.
Dornerné Mátrai Gréte íenségr s,slizsolta k.
Az. eleven, nyilllekinlétü polgá- lusu előadása és beljizelgően cs ngö

hangja ; vitéz Hódsághy B-'la f;-miliárisan elégikus csattogó versi ii bensőségesen és kedvesen szavaló Vilma leánykája szivünkhöz vitte,
ugyanígy Zákái-v Ida lendületes és
mégis végtelen bájos szavalata ; nem
különben Szántó Jenő zeneszerző
hegedővirtuóz és uritársadalmunkból alakított impozáns és nagykészüitségü zenekara nemcsak őszinte
tapsokat váltottak ki, h nőm bizony
ságot leltek arról is, hogy ez a mű
soros est .esemény? marad az idei
; szezonnak és hogy a bácskai vité[ zek egyúttal művészek.

I
I
i
|

Oysnus haláleset
Hadaráson.

A rendőrség bárom zsebtolvajt állított elő
a tegnapi vásárról.

Szivszél'tüdés vagy széngázmérgezés ölte e meg Stubovszki
Vendel madarasi pék feleségét?

A zsebtolvajok vezére Fiíló Imre körözött egyén volt. — A rendőrség fokozott ébersége
biztosította, hogy a vásár bűncselekmény nélkül folyt le.

A szombiti napon értés lés étke
zett a b jai ügyészségre, hogy Slu
boszki Vendel madarast pékmester
felesége széngázmérgezés követkéz
lében meghalt.
A később megejtett vizsgálat azon
bán már arra engedett következtetni,
hogy a pékmester feleségét nem
széngázmérgezés, hanem szivszél
hűdé* ölhette meg.
A Stubovszki házaspár ugyanis a
kora esti órákban nyugovóra léivé
az éjszakát átaludt* és a rvgge’i
órákban Mébredő férj megdöbbenve
észlelte, hogy felesége élettelenül
fekszik ágyában.
Stubovszki hzeririt a szobában
szénszag volt észlelhető és szerinte
ez ölhette meg feleségét, aminek
elleni látszik mondani az a lény,
h"gy a férj is ugyanabban a szó
bábán aludt és neki semmi baja
nem történt.
Az ügyészség a halál okát meg
állapítandó elrendelte S’ubovszkiná
holttestének (elboncolását.

A bajai államrendőrkapilányi ság bűnügyi osztálya a tegnapi
' vásáron kitűnő fogást csinált,
j A vásár forgatagában feltűnt
a detektiveknek három gyanús
égvén forgolódása. A detektí
vek rövidesen előállították
őket, amikor is kiderüli, hogv
három Szegedről átrándult
zsebtolvaj került rendőrkézre.

A banda vezére Filló Imre
egyebekben körözött egyén is.
Kihallgatásuk során beval
lották, hogy zsebmetszések
elkövetése miatt jelentek meg
a tegnapi vásáron. Mindhár
man lopáséit többszörösen
büntetett egyének, akiknek
őrizel bevétele biztosította, hogy
a szokatlanul nagy népességű

országos vásár szinte bűncse
lekmény nélkül folyt le.
A déli órákban mindössze
egy károsult, Jankovics Béla
hátai gazda jelentkezett azzal,
hogy télikabát zsebéből erszé
nyét 125 pengő pénztartalom
mal kilopták.
A rendőrség ebben az ügy
ben a nyomozást megindította.

Magyar öntudattal ünnepelte Baja város közönsége
a kormányzó névnapját
Lelkes hangulatban, nemes ma
gyár öntudattal ünnepelte Baja vá
ros hazafias közönsége a Miklósnapot Magyarország ős/beborultan
is daliás kormányzójának névn'pját.
Középületeken, de a tnagánhá ak
nagyrészén is a nemzeti színű zászló
lengett és ünneplő ruhába öltözött
emb r- k ezrei siettek a különböző

egyházak templomaiba, ahol min
denütt ünnepi istentiszteletek voltak
Az ünnep alkalmából az iskolák
ifjúsága is külön emlékezett a nap
jelentőségéről. A kaszinók, olvasó
körök lársasvaosorákat rendeztek.
A Nemzeti Kaszinóban megtar
lőtt ünnepi vacsorán, melyen meg
j -lent dr. Fvrr.b eh Bálint főispán

is, dr. Fehér Lőrinc ügyvéd, Zoinbor város volt polgármester e l.1 tolta
az tinin pi beszédet.
A Tóth Kálmán Polgári Kaszinó
ban dr. Borcczy Kálmán ügyvéd
emlékezett tartalmas beszédben az
égést magyar nemzet s még inkább
megszállás jármától fe - abadilott
ddi végvár hamfias lakosságának
ünnepéről.

„MARS“

Lichtman
és minden
megbízható

CIPŐT

gyermek-kocsik

női, férfi
gyermek

HÓCIPŐT

házi, téli és vadászcípöt

gyári lerakata, eredeti árakon I
FISCHER PÁL rt. divatüzlete
Br. Eötvösu. 2.

—

ezelőtt FENYVESI ÁRUHÁZ cipöraktárában

BAJA,

Gr. Zichy Bódog-tér

4.

AA •

doowü*** 8.

•

olcsón
REINHARDT

Harisnyát
Pulóvert
Habselyem,
Tricó, svájci
fehérneműt
Retikűlt

divatcsarnokból Baja, Tel. 188.

Jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott a Frontharcos Szövetség
intézőbizottsága Maver Miksa
vezérigazgatónak felajánlá
sáért.

A Bajt Bácska közlese nyomán
min' ismeretes a Bajai Posztó és
Takarógyár R T. a bajai fronthar
cosok formaruhával való ellátására
100 pengőt ajánlott fel. Mvst a Ba
jai Posztó és Takarógyár R. T. ve
zérigazgatója Mayer Miksa a készpénzfelajánlásán kívül felajánlotta a
formaruhákhoz szükséges anyagnak
gyári áron való szállítását is.
A Frontharcos Szövetség bajai
főcsoportja legutóbb megtartóit in
tézőbizottsági ülésén ez utóbbi fel
ajánlásért jegyzőkönyvi köszönetét
szavazott meg, melyet a Szövetség
kivonat utján juttat el Mayer Miksa
vezérigazgatóhoz
Az Izr. Nőegylet holnap esti

műsoros teadélutánjat

nagy

Érdeklődés előzi meg.
Holnap este rendezi meg az Izr.
Nőegylet a Nemzeti Szálló nagy
termében műsoros teadélutánját.
Mint már jeleztük a műsor kereté
ben bemutatásra kerül „Képek a
tánc történetéből" című képsorozat
dr. Grauaug Árminná rendezésében
akinek ötletes prologját fogja Teleki
Juliska az. est megnyitójaként elmondani, A képsorozatban egy bá
jós cis leánykoszoru élén az ügyes
és bájos kis Révész Marika szere
pel es mellette Bencze Lilla, H>hn
Migda, Polgár Éva, C/.ukor Anna,
Fazekas Éva, Ingusz Lilla, Fehér
Anna, Grauaug Franciska, Siet n
Panni, Rózsa Panni, Holczer Gizi
és Szenes Klári szerepelnek.
Teajegy ára 1*50 pengő, diákjegy
ára 50 fillér.

Feltűnően jól sikerült Baján a decemberi
országos vásár.
Tegnap volt Baján a decembeii
Miklós napi országos vásár. Mind a
kirakó mind az allalvásár forgalma
várakozáson felül sikerült különösen
a kirakóvásárnak volt kitűnő áru
forgalma.
Az. allalvásár is jó volt, a felhaj
tást azonban csökkentette az, hogy
vidékről sokan nem jöttek el abban
a tudatban, hogy a nemzeti ünnep
miatt a vásár elmarad.
Gazdát cserélt a vásáron 174 ló,

157 szarvasmarha, 339 sertés, 2
szamár és egy kecske
A vételárak magasak voltak. Vá
lasztási malac párja 18 24, süldő
malac 65 — 75 pengőért kelt el. Hi
zott sertés kilója 80 95 fillér volt,
vágó ló darabjáért 120 160 pengőt
kértek Jóminőségü 200 400, gyen
gébb minőségű marha 200, jobb
minőségű 500 pengőért kelt el.
Budapestre és Csepelre 1 1 vaggón vágómarhát szállítottak.

cT^ARUFuT^^AJA

Egy kártérítési per bonyodalmas útja egy
büntetőperen keresztül, amikor aztán egy
benyújtott ígénykereset alapján vált bizo
nyossá a kártérítésre kötelezett személye.
Bonyodalmas kártérítési per ért
Kaufmann Pál a traktorról le
véget anapokban. Ez év tavaszán idb.
esett és pedig oly szerencsét
Tárnái Mihály dávodi gazda traktort
lenül, hogy a gép alá került
vásárolt. Aratás után a gazda meg
és a traktor mindkét lábát
bízta fiát ifi Tárnái Mihályt es gé
tőből leszakította.
pészét Kaufmann Pált, hogy a meg
Kaufmannt sikerült az életnek
vásárolt traktórt Vaskutról hozzák j megmenteni, aki aztán felgyógyulva
Dávodra.
ügyvedje dr. Kiéin Mór utján kár
Ifj. Tárnái Mihály és Kaufmann térítési pert indított idb. Tárnái Mi
Pál át is mentek Vaskutra. Átvé ve hály gazda ellen.
a traktort megindultak azon Dávodra
Ezt a pert azonban megelőzte a
mikor feleuton
büntető per, rrtelyel az ügyészség
| a «=s :-=» «=£ g==a»
ss» «e»

yl
■

legnagyobb
APOLLÓ

y

kivonatok a
választékban

Rum és Likőr

j,anha»Ál/
KaPlialOK

ILLATSZERTAR

cégt. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek
Karácsonyra és

újévre

BR. EÖTVÖS-U. 2.

TELEFON: 206

idb. és ifi. Tárnái Mihály ellen inditottt ez ügyből kifolyólag. E tárgyslás során idb. Tárnái Mihály az
zal védekezett, hogy neki az. ügy
höz semmi köze nincs, míu'án a
traktor fiáé ifj Tárnái Mihályé. Ez
alapon a kir. törvényszék idb. Tár
nái Mihályt felmentette ifi Tárnái
Mihályt pedig elmarasztalta.
A továbbiak során az ügyvédi
költségek beh > jtásakc r dr Kiéin Mór
lefoglallatla a gazda fiának vallott
traktor cséplőszekrényéi, amikor
aztán
Idb. Tárnái Mihály a foglalás
ellen igénypert nyújtott be.
kijelentve, hogy a traktor és
igy a cséplőszekrény is az ő
tulajdonát képezi.

így vált valósággá a gazdának a
büntetőper során tett vallomásának
tarthatatlansága, amiállal most már
a kártérítési per során idb. Tárnái
Mihályt havi 15 66 pengő fizetésére
kötelezték Kaufmann Pál élete
fogytáig.

legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletét

Eriesiiein dóg(,imel és a kö

Finomított szeszből

2Önségel, hogy üzletemet folyó hó
1 tői a Nemzeti Szálló során levő
Bajavidéki Bank épületbe helyeztem
át. Kérem a nagyérdemű közönség
és tisztelt vendégeim további támo
gatását.
Osztheimer Ernő
fodrász.

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

mélyen linziéit ven-

Kalapot,
Inget,
Pyamát,
Nyakkendőt,
Keztyüt,
Rövidárut

Kisgyülés és köz
gyűlés a városházán.
E hónap második felébeu a város
törvényhatósági bizottsága is köz
gyűlést tart. A közgyűlést előrelát
hatólag e hó 17 éré fogják össze
hívni és Ugyanaznap lesz a kisgyü
lés is. Az. eddigiek szerint másnap
18 án tartja ülését a közigazgatási
bizottság

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓfS, vagy éfcSLSr.
Telefon: 2—93.

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

Sziklai Martos; órás, ékszerész

Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.

i936 december 8

óAJA-BACÓKA

1670 pengB az eddigi önkén
tes felajánlások összege a
bajai frontharcosok formaru
hával való ellátására
Nap nr<p mellett folynak az ön
kéntes felajánlások a bajai front
harcosok formaruhával való ellátá
sára. Újabban az alábbi önkéntes
felajánlások étkeztek be. S/ekely
Alfréd és Leó cég 50 pengő, dr.
Makray László 20 pengő, Ltsz’ó
Márk 5 pengő. Összesen 75 p*ngő
Eddig befolyt 1595 pengő Ö eszesen
1670 pengő.
A további felajánlások is Ács
Nagy Zoltán titkárhoz, vagy Csihás
János pénztárnokhoz jelentendők.

Amikor szerb nő
kormányozta
Magyarországot.
/Ma amikor a magyar-szei b meg
értésnek jeleivel találkozunk a ma
gyar és szerb sajtóban egyaránt, la
Ián nem lesz érdektelen megemlí
teni, hogy volt idő, amikor szerb
származású kirá ynő kormányozta,
mint régens Nagymagyarors/ágot,
vagy talán helyesen igy fejezhetnénk
ki: Magyarországot akkor, amikor
területileg legnagyobb volt.
Nagy Lajos királyunk felesége
Erzsébet ugyanis szerbiai szárma

3

zású volt s amikor Nagy Lajos két
leánygyermek hátrahagyásával meg
halt, a nagyobbik leány : Mária
örökölte a trónt s kiskorúsága alatt
szerbiai Erzsiből vezet e az orszá
got egészen addig, amig Marteli
Károly meg nem fosztotta Máriái a
tróntól.

HÍREK
— A kormányzói pár üdvözlése.

Bácsalmás kepviselőtes ü ete megtar
tott üléséből táviratilag köszöntötte
a kormányzói párt római és bécsi
útjáról történt szerencsés visszatéterése alkalmából.
— Az állástalan ifjak nagysi
kerű estje Jánoshalmán. Tegnap

oste tartottak a bajai állástalan ifjak
hazafias és kabaréesljüket János
halmán nagy és őszinte sikerrel.
Zsufolá ig meglelt az Ipartestület
nagyterme, mely miadvégig a zajos
tapsok színhelye volt. Tizedikén
Bácsalmáson a Corz.ó Mozi helyisé
gében tartják meg előadásukat. A
csoport vezetését Czirom Károly
vette át.
— Adósverésért egyhavi fog
házra Ítéltek egy ügyvédjelöltet.

Étdekes bünperben hozott ítéletet
a kecskeméti törvényszék. L"is La
jós dr. kecskeméti ügyvédjelölt

URÁNIA

anyagi ügyekből kifolyólag össze
különbözött anyósával és a vereke
dés hevében oly súlyosan megütötte
anyósát, hogy annak orrcsontja is
eltörölt. A kecskeméti törvényszék
a bizonyítás után kihirdette ítéletét
és Leis Lajos doktort egy hónapi
fogházra ítélte. Az Ítélet nem jog
erős
— A Lorántffy Zsuzsanna nöegylet műsoros tombola estje. Ma

este tartják meg a Lorántlfv Zsu
zsanna nöegylet müsoios tombola
estjét » N mzetiben

Karácsonyra
legprímább minőségű
német gyártmányú

PHÖENIX varrógép
(HIMÍZÖ, GYORSVARRÓ)

8-án, kedden,

9-én, szerdán,

260

Pengő

(részletre is)

10-én, csütörtökön

Horváth Vilmos n<i.

A Metró Gála évnek legszebb filmje.

Rose Marié

Meghűlésnél,
nálhalázná1, (orokg\ ulladásnal, mán
dolalobnál, fülbatarrusnál, valamint
idegfájdalmaknál és szaggatásnál
naponta fél pohár természetes
„Ferenc József" beseriiviz nagyon
jót tesz, mert a gyomorbélcsalornát
alaposan biliszlilja és desirificiálja,
azonkívül pedig megfelelő emésztést
biztosit. Egyetemi orvoslanár oh vé
leménye .szerint a Ferenc József viz
hatása gyors, kellemes és megbíz
haló, s ezért h isználala járványok
idején is igen célszerűnek bizonyul,

— Ellopták a disznót disznó
ölés reggelén. Kellemetlen meg

lepetésre ébr» dt ’asárnap teggel
Zalt'ár István vasúti őr, aki csa
ládjával Sz.eks,á d határában a 178.
sz. MÁV őrházban lakik. Vasárnap
kora reggel I Ipon volt már az
egesz ház, di-i/nóöl sre készüllek,
de amikor ho. záakai tak fogni a
disznóöléshez, megdöbbenve látták,
h >gy a disznóól üres. Amint a rend
őit-ég később megállapította, isme
retlen lettesek vasárnapra virradó
éjszaka beosontak és fejszével fej
b.-csaplák s ott tö el raktak és meg
is pörkölték. A rendőrség nyomozza
a tolvajok-t

hÓCÍPŐk,

Cipők, harisnyák,
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN

Kiegészítés :

HITELBANK PALOTA

Többet ésszel, mint erővel

Telefon : 523.

Színes zenés film. F0X hangos híradó!

ajándékok
Ol^SÓ ŐTökOP

üveg, porcellán, csillár, alkalmi
a legnagyobb választékban,

Farkas Mihály
Alpacca evőeszköz.

üvegkereskedönél.
Modern képkeretezés.

baja-bacska

4

Se iát termelésű tűzifa

— Közbelépett a rendőr s első
kérdése az volt, hogy hol lnkil< ?
Eddig a lakások \ állozlalásánál
üj vélni kelti- < i art a, hopv vál'óát tniu
rádió ni jdor o<. C'tik váltóáramú
J MELLTARTÓ
lakást) > köitözzöi) Ma mára PHILIPS
univerzális ládicnál tincsének ilyen
r Czeixior Jenőné
gondolt, nini az úgy váliós, mint
füzőkészilő mester
egyenar <■ niu lak. sokban kiiünően
H
szalonjában
működik.
— Elveszett egy darab 10 pen
B3JA. ÓDÁK URA 1Ö.SZ.
gős bmkjegy. Felhív jak a iu»’g xla
I hl, lo>. y a törvényes köveik< /me
nyek ( the átall az álltmr.-ndőrka— Reimhola Lajos volt János
pílányságra szolgait.••■s > b

g Fűző,

hasab és dorong

akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
l fűz
aprított akác, tölgy*, szil- és lágyfa a ként

la szárai

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb náci áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia

halmái adóvégrehajtónak egyik
büntetése jogerőre emelkedett.

Reiiuholcz La os mt j n osh timai
td'>\éjírehüjtot, a b-tjai töivenys/é
ken azért, unit házigazdáját meg
verte, 2 h napi íugbizua i!é:lek.
Fellebbezés folytán a pécsi Tábla
most tárgyalta Reirnholcz. üg\ét és
a kiszabott büntetést jt v ihujji !a
—• Kiutasították az ország te
rületéről Beslin Milivojt. A vár

megye hív tál >s lapját ak decemberi
száma elrendelte B síin Miliioi,
Buja városnak a sz.r rb megszállás
alatt vök gazdasági tanácsnokának
körözését, rneti jogerős kiu asiló
véi>ha!ár<-zat al pjan rn *t r overnber
19 en el keileit volu > hagynia ; z
ntszád leiül* t t, d - Iá'■<./(■ sáról a
Kíi földieket E'l nőoő OoZÁgoHia
tóság niég értés-est nem kapott és
igv fellehető, hogy még az őrs. ág
terűi*-téu tartózkodik.
— Az agy, a szem, tüdő vagy
szív felé irányuló vértódulások
elhárítására igyék reggelenként éh
gyomorra egy pohár természetes
„Ferenc József** keserűimet.

FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hainald u. 13.
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42

Hangszer-

-.ssssssss SZAKÜZLET
készít

y r» y

JA V I T *** ü
B
HANGOL FERENC

reggel fél 8 óráig é«
vasárnap d. u. nyitva
dec. 7-161 dvc. 146 lg.

GYARMATI EMII.
Dr. MAKRA? LÁSZLÓ
gyógyszertára.

Minőségért, sütésért garantia!
és

vés-

<’

Nikkel ez és!

készítése!

?„

Autógénhegesztés!

nehéz

t‘ szerkezetek

iElés György

|

tejüzemében lehet jól
vásárolni. — B A J A,
Mátyás kiralv-tér 10
Tejet megrendelésre házhoz
szállítok!
a K2B «g==?: 2S> «C=5Í 2=S»

|||

l

A Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában

Búzás

Lajos cég

üzletheh isége
átköltözés miatt
azonnalra kiadó!

3 «C==-X
2F=3»
: £=□»«===£
«Ezax

■OCE-Z 3===3» «==X S

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGI^KOKSZ
m

g

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

EW0«|Í tojásszén
Beragi diószén

J Kemény és lágy tűzifa ölben es aprítva.

J Grimhut él Társa
a Nemzeti Szálló

kádfürdői

BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45

naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

T-kfon: 525.

rendelkezésére állanak!

p———
Kombinált szobák nagy választéka!

i
i
5
í
I
í

DOBÓ JENŐ

j

tűzhelyek.

Kiadó
üzlethelyiség

Garantált MBTEJSZINT,

tej- és tejterméket

Éjjeli
szolgálatot tart

(Sugovica pari) Telefon : 195.

Gazdaasszonyok
figyelmébe!

híngsierUOzitö mester
BAJA, KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Drcschcr-ház )

Zománcozott és feltett*

$ Könnyű

1936. december 8

EBÉDLŐK
HÁLÓK
URISZOBÁK

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.

-----

— Kérje mindenütt. —

- —

Képviselet: S C h ö 11 Ó S Bajai
BAJA, Háynald-utca 13. — Telefon 26.

a or-—-t
Nyomatott Bal.anek és Goldbcrgcr könyvnyomdájában, Baján.

