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Szerkesztő :

B!RÖ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

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

Rv 1 “ '''ok g.|< h lkülcle mindig 1 Ám ki ismeri nagy dolgok mö
fc’uÖB Jf hajlik t Ktmaniika fele s !ig 'u , götl működő eiökH?

dui.k i<.m inttkusabb dolgot ■ tkrp j Ki tudja milyen elgondolások ve
* 1 zvlui, mint egv szeleim ből nősü’ő I zelik az angol kormányt s mi van

A/, angol király házassági tetve khá yl. [ a kulisszák meg ti?
olyan világszenzáció, mely haltélbe

Mi magyarok hio-üljük és sze
reljük a rendkívül köz.vetl n termé
szetű angol királyt s őszintén saj
nálnánk, ha birodalma érdekeiért 
fel kellene áldo/ni magánéizcs> it.

a mi f Ifogasunk 
származású — 
családból szár

elvált asszonyt,
venni Az asszony

szorított mind‘-n más eseményt s 
valószínű, hogy hosszu időn kerese
tül foglalkoztat ja még maid a világ 
közvéleményéi-

Aí angol király 
szerint polgári 
n m egyenrangú 
m<7Ó — nőt, 
óhajt feleségül 
azonban az aineiikai sokszoiqs mil
liomosok családjából származik s igy 
az Egyesült Államok felső tízezré
nek tagi > ; ehhez kóp-st magis tár
sadalmi ranggal bir.

A királyok, államfők házassága 
azonban még ma sem magánügy s 
igy természetesen bele'-z >1 a házas 
ságba az angol kormány is.

Jellemző az. angol viszonyokra, 
hogy bár Angliában a kormányok 
sok munkáspárti tagja van, mégis 
az egész kormány ellenzi a király 
polgári házasságát és lemondással 
feoyegelődzik az esetre, ha a király 
le nem mond polgári von.ikozásu 
házassági tervéről.

Azt hinnénk, hogv a munkáspárt 
szükségkép a demokrácia álláspont 
ját képviseli s ötül annak, ha a ki 
rály a polgárság köréből keres ma
gának feleségei ; ezzel szemben lel 
jes erővel ellenzi a házasságot, meri 
a bírod .lom szétesésétől fel. íme az 
Ősi szokások ereje.

Hí valahol nagy az erejük a ha 
gyomáayoknak, akkor Angliában az; 
ennek dacára sem tudjuk elképzelni, 
hogy az angol viligh italom léte 
vagy nem léte egy házasságtól füg 
jön.

Bi/onyára vannak angol kötök, 
melyek előtt népszerűikül az angol 
király házassági terve, de vi zot t 
kídségtelen, hogy a széles népréle 
gek kö'öil csak növelné nép-zeni

Br. MaíschaO Ferenc — fötómivelésiig^i miniszter ?
(Budapesti tudósítónktól.) 

Politikai körökben elterjedt 
hírek szerint dr. Darányi Kál
mán miniszterelnök, aki egy
úttal a földművelésügyi minisz
térium vezetésével is megbí
zott miniszter, a közel jövő

Hasbaszurta vadhőzattársát borotai napszámos
A mentők a hétfői napon 

a közkórházba szállítottak Piti 
kovic ■ Teréz 30 éves borotai 
asszonyt, akit vadházastársa 
Szabó Márton szóváltásból ki
folyólag egy disznoö’ő késsel 
hasbaszurt.

Szabó Márton, aki már hosz- 
szab idő óta élt vadházasság 
bán Piukovics Tetézze! min
den áron szabadulni akart

Meghat a mentőautóban egy a rendőrségről 
kórházba számított ittós érsetaanádi öregasszony

S ombaton <■ ij I az ügyeletes r< nd- 
őr a városháza közelében egy föl 
dön fel. vő öreg rsszonyl talált. A ma
gjáról mi' sem tudó idős nőt a meg 
fagyás elől a rendőrszobába vitte.

Az as-zony akiről ptasnap reggel 
kiderült, hagy azonos Hec ei Mi 
hályné 70 éves érsekcsanádi lakos 
s.l, mikor felébredt, elmondotta,

Közgyűlés S'ött ® kösiiiá alap költségvetése.
Ml cfélvlöll d‘. Boibiró Ferenc | dec-mb-ri liö'jjyíile-'i előkés ilfs- | <>s köiilyülísnek fontos lárjlysorozata 

pol|»,mester e^yes íí jSyoszlályo . > ügyében. | lesz, melynek ossz, állításé n most
, 16 dóival borszakban értekezett a j A december 17-re teive/etl kis' ; dolomit

ben le fog mondani a földmű
velésügyi tárcáról.

Beavatott helyen tudni vélik 
hogy lemondása eseten utóda

dr. MarschallFerencföldműve
lésügyi államtitkár lesz.

az asszonytól. Az asszony azon 
bán nem volt hajlandó távozni. 
Ebből kifolyólag hétfőn újabb 
szóváltás keletkezett a vadhá- 
zastarsak között,

amikor is Szabó Márton egy 
disznőolftkéssel neklugrott az 
asszonynak és azzal hasba- 

szúrta.
Piukovícs Teréz azonnal 

vértől boritottan esett össze

hogy h vápáira étkezel! Bajára s 
délután a kelleténél nagyobb meny- 
nyiségü szeszt fogyasztott.

Az éjszakai kaland illán H ősei 
né vasárnap reggel eltávozott a 
rendőrségről, decijei ismét bevitték, 
mert ezúttal is az utcán találták 
meg, még pedig h rsonlóan i lumi 
nált állapotban

Dr. Marschall Ferenc nép
szerűségét mi sem bizo
nyítja jobban, mint hogy a 
politikai körökben felbukkant 
hír már maga is általános örö
met és osztatlan megelégedést 

| kellett.

eszméletét vesztve. Beszállí
tása után egy rövid időre esz
méletre tért, amikor is dr. 
Marjay Péter vizsgálóbíró ki
hallgatta.

Piukovics Teréz, aki kihall
gatása után eszméletét vesz
tette újból, ma reggelre 
meghalt.

Szabó Mártont a csendőr
ség őrizetbe vette.

Hélfőn délelőtt az asszony ma
gához. lért, ekkor r osszulléti ól pa
naszkodott Elbocsátani nem lehe
teti s a rendőrségről a mentőkért 
telefonáltak. H-estinél a kórházba 
akarták szállítani, d • még útközben 
meghalt, A vizsgálat megáll pi'olta, 
hogy a h rlált szivbénulós idézte elő.

kalapotBORSaLINO
G Y U KIT S
PICHLER-fele

retnekszabÁüU inget |
PAYAMÁT, NYAKKENDŐT mesés választékban, vv

olcsón, szabott áron g
Fischer Pál R.-T

r u n a i
meleg matlassé p$ngy@iát 
különleges finom

bőr- és bélelt keztyüket, finom bőrárut, bőröndöket

d a y a t ü íJ e t é b e n.
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Harisnyát 
Pulóvert
Hsbse^em, 
Tricó, svájci 
fehérneműt
RHikült

olcsón
REINHARDT

divatcsarnokból Baja, Tel, 188.

Kalapot,
Inget,
Pyamát, 
Nyakkendőt, 
Keztyüt, 
Rövidárut.

Tárgyalni fogja a kis és közgvü 
lés a k<bu i cdtp 1937 évi költség 
v- leseinek tervezete*.

\ s.-ámvevőség <• lői •-1 j-’szléssel 
főidül a törvényhatósági bizottság 
ele a hittartási akp 1936 fvi költ 
ségvetéseb *n újabb pót hitel engedé
lyezése iránt.

A gyűlések elé keiül az 1937 ik 
évi gyámpénztár és egyéb városi 
közpénzek elhelyezése.

Több kegydii, végkielégítési és 
más személyi vonatkozású ügyet is 
a közgvűiés elé terjesztenek.

Mórántffy Zsuzsanna
Nöegyiet teaestje.
A bajai Lórántffy Zsuzsanna ref 

nőegylet december hó 7 én este 8 
órakor I. rtotia a Nemzeti Szálló 
nagytermében szegényei karácsonyi 
felruházására jótékonycélu tárgysors- 
játc-kkal egybekötött teaes'jét.

R1CZ Káro’y ref. lelkes/, szívhez 
s megn\i(ó beszédeben a szü 
k"" "dó rmbeii'ég megsegítésének 
szükségességére s különcsen a mai 
ka.ikus világban a keres/, ényi hu 
maniiás tevékeny kedésére hívta fel 
a szép számmal megjeleni közönség 
figyelmét.

A műsor kiemelkedő része volt 
Miié Elek egyetemi rn. tanár ,,A 
magyarság Kelet és Nyugat határán” 
c magasszárnvalásu előadása. Tör 
ténelmi példákkal és gyakorlati lé
nyek felsorakoztatásával bizonyította 
a riagyműveltségü és sokat utazott 
piofesszor a magyarságnak a mull* 
bán teljesített misszióit alapján an
nak a jövő kialakulására ugv kul- 
tu-a'is, mint poliúkai, társadalmi és 
gi dasági viszonylatban való donlö 
befolyását.

Kedves és bensőséges hangulatot 
keltett Rácz Magda bájos és kecses 
mozdulatokkal ellejtett diszpalotása. 
És szinte fel villanyo/.ólag halott 
Szántó Jenő hegedűművész játéka. 
Lendületes magával ragadó techni
káját már löbbb alkalommal cso
dáltuk és méltattuk. Most is az elő 
adott négy szám közi a lassú von
tatott m -lységes panaszos Véracin — 
Szántó Largójab.in a lelki megmoz
dulás minden skálájával szólt hoz 

zánk. Vécsey ,.Holdfénye” a misz
tikum ábrándjait varázsolta »lénk 
Rím ky - - Korsakov „Hytnnusz a 
naphoz” beszédes ütemeivel es Se 
ras-ide Andalusiai románca a naivitás 
és íideség színezetével a sikert tel
jessé tette s a hallgatóságot s/űnai 
nem akaró tapsokra késztette.

A hegedű játékot Karig Emil a

A Frontharcos Szövetség bajai főcsoport
jának Mik.8ós-r?api vacsorája.

Hétfőn este ( irtotta meg a Front- 
h.ros Szövetség bajai főcsoportja 
Miklók -r api v csóréját a Ziech féle 
vendéglőben. A vacsorán közel 
120 an vettek részi.

A vacsora v geztével vitéz dr. Baj- 
siy Ernő elnök emelkedett szólásra.

— A melegszívű lovagias magyar
| népnek, — kezdette beszédét, — 

kedves szokása, hogy azt, aki szi 
véhez nőit, azt akár magánlakásban, 
akár egy nyilvános helyiségben ösz- 
szi jövetelen szokta ünnepelni. /Xz. 
egész országban tegnap es ma egv

I embert ünnepellek nagybányai vitéz 
Horthy Miklósi, Magyarország Fő-

‘ méltóságú Kormányzóját (A jelen- 
' levők a Kormányzó nevének halla 

tára felemelkedtek és a beszéd lo
I vábbi részét állva hallgatták végig.) 
I Ezért jöttünk mi is ma össze. Az

Ö neve, tettei, szolgálata közísmer- 

I Rum és Likőr kivonatok a s, a,f, ,ub Ü
legnagyobb választékban RflPIloIWll 

'APOLLÓ ILLftTSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán ||| 

jif Illatszerek és piperecikkek |

Karácsonyra és újévre 

legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletét 

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

szeszgyárában.

Liszt Ferenc Kör igazgatója zengő 
rán kísérte a iőle megszokott mes 

i t ri alkalmazkodó
pontossággal.

I A hangvers; ny 
j nyereménytárgyak 

kedélyben a késői ejféli órákig 
együtt tartotta a közönséget. rj.

képességgel és

befejeztével a 
kiosztása dei'Mt

I tek. Amikor legmagasabb személye 
| iránt a legmélységesebb hódolattal 

eltelve adózunk, minden teltünk
ben, cselekedetünkben gondoljunk 
Rá és úgy hiszem mi akkor adóz
hatunk legs ebben, ha az el.-ő disz 
század megalakulása után airól egy 
fényképfelvételt terjesztünk fel, lég 
kegyesebb, n kérve annak elfogadó 
sat. E jeu Magyarország Főméltó 
sagu Kormányzója nagybányai vitéz 
Horthy Miklós!

Háromszoros éljen volt a felelet 
az e'riök s Ívből jött, keresetlen sza
vai' a.

Utána vitéz dr. Baisay Ernő el 
nők, vitéz Temessy Ákos ny. ezre 
de-i vitézi székkapilány és Farkas 

I Andor ny. alezredes társelnök kísé
retében. dr. Major József vezető 
tiszt kalauzolásával asztalról-aszlalra 
felkeresték a megjelenteket és ba
rátságosan elbeszélgetve, a bajtár 
sias szellem ápolásával emelték az 
est hangulatát.

I II

I HÓCIPŐ
SPORT

CIPÓ

HAZICIPO

otT)áruház~baja
BR. EÖTVÖS-U. 2. TELEFON- 206

Pályázati hirdetmény.
Csonka-BácUvodrog vármegye Ál 

talános Ta> itó Egyesülete pályázatot 
hirdet a következő tételek Írásbeli 
kidolgozására :

1. A népiskola hatása a kereső 
képesség fokozására.

2. A népiskolai testnevelés uj 
I iránya.

3. A dal hatása a gyermekre. 
(Óvónők részére.)

E három tétel közül bármelyik 
kidolgozható azzal a megjegyzéssel, 
hogy a harmadik tétel az óvódás 
gyermekekre vonatkozik. A kidol- 

, gozás terjedelme legalább 4 iv: 
16 oldal gépírással. A pályázat ha
tárideje 1937. február 28. amikorra 

I a munkák posta utján az egyesület 
I elnökségéhez (Baja, józsefvárosi áll. 

el iskola) küldendők be. A később 
érkező pályamunkát nem vesszük 
figyelembe. A pályamunkák díjazá
sára az egyesület 60 pengőt ajón 
lőtt fel, amelynek eloszlására a bí
rálóbizottság lesz, javaslatot. A mű 
vek tárgyi és pedagógiai szempon
tok alapján kerülnek elbírálásra. A 
jutalomban részesített pályamunkák 
az egyesület tulajdonai lesznek

B.j., 1936. dec. 7.
Detre Gyula Novay Ferenc

titkár elnök.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

Legszebb karácsonyi ajándék egy vagy ékSZtl*.
De igaz öröme csak »gy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.
Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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Üveg, porceilán, csillár, alkalmi ajándékok 
a legnagyobb választékban, @|CSŐ árakOíl 

Farkas Mihály üvegkereskedőnél.
Alpacca evőeszköz. »» Modem képkeretezés.

Az Izr. Nöegylei 
nagysikerű műsoros 

teadéí^ánja.
Az Izr Nőegylet műsoros leidéi 

utánjára zsúfolásig megtelt a Nem 
zeti Szálló nagy terme, A mindvégig 
hangulatos és a színes képekben 
vállakozó műsor nagy és őszinte 
sikert araiolt.

Teleki Juliska prológja, majd az 
egyes képek bevezetője a kor és 
hanguhl tükrét láda a közönség 
ele, melynek köreiében pergeti le. a 
„K^pek a lánc történetéből" című 
képsorozat. A b<jos kis Bence Lilla 
szavalata és a kis tánccsoport ősz 
szes tagjai Hahn Magd • , Polgár Éva, 
Cz.ukor Anna, Révész Marika, Fa
zekas Éva, Ingusz. Lilla, F> hér Anna, 
G'auaug Franciska, Stern Panni, 
Rózsa Panni, Holczer Gizi és Sze
nes Klári korukat meghazudtoló 
ügyességgel leitelték az egyes lanc- 
számoka', színes csoportjaik min 
den egyes kép kapcsán fokozva a 
sikert jelentő tapsokat.

Go'.dschmidl János egy Kosz'o 
lányi és egy saját sz-'rzeményü ver
sének előadásával ért el sikert.

Az előadás fárasztó és nehez ren
dezői munkáját dr. Grauiug Ár
minná végezte, — aki egyben a 
prológot és az egyes képek beve
zetőjét is irta. A műsort hangulatos 
tánc követte a kora reggeli órákig.

URÁHJA
8-án, kedden, 9-én, szerdán,

10-én, csütörtökön

A Metró Gála évnek legszebb filmje.

Kosé Marié
Kiegészítés :

Többet ésszel, mint erővel
Színes zenés film. FOX hangos híradó!

Mindazon mérgezés; esetek 
lekiirdéséE'.él, 

melyeket romlott ételek okoznak — 
tehát főleg husmérgezés vagy gom 
bamérgezés előfordulásakor — a 
gyorsan haló természetes 
,,Ferenc József" keserűiül azonnal 
használata rendkívül fontos seged 
eszköz. Híres or vosludományi köny
vekben felemlítik azt is, hogy a 
Ferenc József víz olommérgezésnel, 
mint specifikus ellenszer, teljes mér 
fékben beválik.

A Liszt Fe?efU-Kör 
karácsonyi ajándéka 

a kultiiFavegetö 
társadalom részére.
Mécs László irodalmi estje.

A bajai Liszt Ferenc Kör kö/ó 
hajt le'j sil, am'kor decen her 14-én, 
hétfőn «ste megrendezi Mécs Lá«z 
ló ,,emberszivek d dós harangozó 
jír-ak” irod dmi estéjét, amelynek 
bevezetőjében Tordai Ányos dr. 
tanügyi főtanácsos, ismerteti a nép 
szerű költő költészetét. A páratlan 
érdekessel í; és szépségű estéről hol
napi számunkban részletesebben 
it unlc.

Cipők, harisnyák, h Ő C í P Ő k, 
nyakkendők, ridikülök

nasjiy választékban olcsón kaphatók

A közeljövőben megalakul a 
bajai frontharcosok első dísz

százada.
Vitéz, dr. Bajsay Ernőnek a Fi ont 

harcos S-övelseg bajai főcsoportja 
elnökének székfoglaló beszéde dús 
vetésnek bizonyult. A frontharcosok 
formaruhával való ellátására meg 
indult önkéntes felajánlások mái is 
olyan jelentős eredményt érlek ■ I, 
hogv az első dis/század felállítása 
máris biztosítva van.

Újabban az alábbi önkéntes fel
ajánlások érkeztek : Halmos Géza 
5 pengő, Preisz. Béla 25 pengő, 
összesen 30 pengő. Eddig 1670 P. 
Összesen 1700 pengő

HÍREK
— Aranyérmes vitér. halála. 

Vi éa Halas Lvos ny honvéd 
tiszthelyetli s vasárnap reggel elköl 
tözölt az. élők sorából. A d-rék 
vitéz a hudéren szerzett lorokb'ja 
következtében hosszas szenvedés 
u’án hunyt el. Kiváló katona volt, 
a-- összes legénységi vitézség! ér- 

; m- k tulajdonosa volt. Arany, nagy- 
' ezüst, kisezüst és bronz érmei mel- 
; !• tt ezüst szolgálati ker-szt, Károly 
| cs-patkereszl es sebesülési érem di- 
j sziielte a mr-l <•’, Torokb i ■ ellenére 
I is mindig aranyos lodelyü b. j árs 

vo't Felesége es kél arvája maradt
I u ána. Femelesp hétfőn dé'u'án volt, 
i U olsó útjára elkísérték az. összes 
: bajai vitézek, vitéz Temessy Ákos 

ny. ezredes, szé.kkapiiány vezetésé
. vei. A sírnál vitéz dr Szikra Dezső 

mondott megható gyás b svédet, e|
1 búcsúztatva a távozó bajlársat.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú

PHOSNíX varrógép
(HÍMZŐ. GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos .

Mint „a" betű az abc-ben
FÖLDES első nyakkendőben

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

Tekintse meg űi kirakatunkat!
Baja, Vörösmarthy u. 1. s/.
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r 1110! haskötő. 
MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

íüzőkészilő mester
Szidóniában

BAJA, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

— Kínában is materem a kecs
keméti barack. Gömöry p. l, kecs
keméti szü elesii misszionárius érde
kes levelet irt Kínából a kecskeméti 
parókiára Köszönetét mondott azok
ért a kecskeméti gviimölcsfaágakért, 
mit postán küldik számára. Beol 
tolla vele kínai misszióskertjének 
iáit és az oltások megfogantak

Cukorbetegségnél, elhájaso- 
dásnál és köszvénynél, cxaluria 
és phosphaturia képződésénél, 
hu?ysavas sók lerakódásánál --g 
gélenként éhgyomor r a ege pohár 
természetes ,,Ferenc József'* kese- 
tiiviz ja vilid a gyomor és a b^lek 
működését s az emésztést és az 
anyagcserét tartósan előmo'dil'a

M 0 ZJ
Rose Marié.

Rom-tr.likp, d r. szetrb'm. Ez. az 
<>Lpja ei nt -k .< tündén filmnek.

Egy üiid- p I' ■ilághirü n.íicésznő 
>Ő ps egy dalos jku csőkos k na 
dai emb .rvhdaszról szól <•/ a tor 
lénet. A világváros kór ligetéből a 
siker tetőfokáról a vadn-u^h • ér-

Rt uce 
szere- 
kiséri 
Egy

k--zö művésznőt megszereti 
a líiválft csendőr. Viszont 
bilire talál s ez a szerelem 
őket egészen a ImppY endig
sz.eiü, majd em szimpl < Nin
cs. n l< benne hingzati s mű-zen á 
ciók. Ez a film más V. l-.mi < xp.o - 
siv erő .árad belőle. Pillanatok alatt 
hatása alá kerülünk. Tiszta művé 
szét. Csak e lragad'»IássíiI I* bet róla 
beszélni. R gyogóan tiszta hangok, 
tökéletes enekludás jellemzik a két 
főszereplői J am ile Mac Don Időt 
és Nelson Eddyl. Ro-e Marié hz 
igazi szép-r‘g és művészet filmje.

Hangszer-
sz A KÜZLEI 

készít y T K y

HANGOL FERENC

hangsxerhészitö mester
BAJA, KOSSUTH LAJOS ü. 2.
(Dreschcr-ház I 

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 
dac 7-161 dsc 146 19.

GYARMftTI EMI).
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

Zománcozott és fekete

tűzheti’.
Minőségért, sütésért garantia!

™ Könnyű és nehéz vas- | hí hitelezés! 

szerkezetek készítése! íi> fiutógénheflesités!

i ülés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45 A 

$ T ' f'- 525
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Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLŐ K 
HÁLÓ K 
URISZOBÁK

Baja, Kossuth Laios utca. 
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
sturlios nyár 
fűz

lágyfa q-ként

I2 száraz
(

aprított akác, tölgy-, szil- és
HÁZKOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: HJnaldu. 13. Falelep: Szenljánosi-ut 7.
Teleim: : 42 (Suüovica peri) Telelőn : 195.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZmT,

tej- és tejterméket
DOBÓ JENŐ 
teiÖzvmeben lehet |<l 
vásárolni. — B A J A, 
Mátyás kitalv-lér 10.

Tejet megrendelésre házhoz 
szellitok!

H «a-~ -■ :=-=w» S

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

! OOROGIanaaKO^SI

a- ■a

Kiadó 
üzlethelyiség * 

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában 

Búzás Lajos cég 
ü zlet heh hege 

átköltözés miatt 
azonsaira kiadó!

a «T—-X ckt- —X te-ja- B
» «==r ssw «e=sr «s=s »

I 
I 
§v—... 

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! 

j í tojásszén
J 0@rO0Í diószén
| Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva, 
j Mohot és Társa bTjaTM

Hemzeti Száöé

 

Szoba fűtéshez:
Pécsi tata
Pécsi tojásszén
Pécsi diébsitat (szurokmentes)

Legmagasabb höértékü magyar szén ésscéntermékek.

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

Képviselet: S 6 fo Ő « Ó S B 3 j 3 í 
BAJÉ, Haynald-utca 13. Telefon 26.


