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Szerkesztőség és i iadóhivatal
FERF.NCIEK-TERE 2 SZÁM 

Telefon 52.

í belelős szerkesztő és felelős kiadó : í
; 0 r. k » U V U ti ;. j

Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

| Negyedévre helyben és vidéken 6 P
.. . .. í ’ Egy hónapra 2 P

--P5

& Frontharcos Szövet
ség hajai főcsoport

jának taggyíllése 
«1 Központjain.

E h » 13 án, vasáru p délután 4 
óiakoi i.io •', ölét l ;i a Frontharcos 
Szövésig lu j-i (öcs piifj'3 a Köz 
ponti Szál’ > nagytermében. A z el
nökség ezúton kéri íel mindazon 
Iv.páis iifrH is a mvgi-lenvsi e, akik 
nek l-iga/Masa fzidő</ r'nl még ín 
lyain> h.in van, de azok megiJeiié- 
sél is kérik, akik már m<nt tagok 
szer p llek, d« időközben kiléplek.

Az. önkéntes feiajá. lások tovább 
folynak IJjabban a Bajai Magvar 
Bank K i. 50 p?ngós felajánlaná 
val az ediii-J összegyűli összeg 1750 
pengőir enjelked' 11

Nem hagyta jóvá a minisz
térium a város tisztviselő lét
számának megállapításáról 

szóló határozatot.
A közszolgálati alkalmazottak lét

számának megáll pitasárrt vonatkozó 
határozató! Baja város vezetősége 
1935. d<c mber 20 i közgyűlésén 
terjesztette a törvény hatósági bizott
ság elé. A közgyük, a határozatot 
magáévá telte s jóváhagyás vg-tt 
felküldötlék a minis. l; < iiimba.

A közelmúltban rrkezeti Bajáia 
a belügyminiszter értesítése, mely 
ben a szabá yrend. ’et bizonyos 
p )atj ónak módosítását rendelték el. 
A módosítás a legközelebbi köz
gyűlésen fog megtör ténni.

— A városi ülések pontos 
ideje. A jövő he| csütörtökjén dél
előtt fel 11 órára hívták egybe a 
városi kisgyülését, mig a közgyűlést 
délután 4 órai kezdettel folytatják 
le. A közigazgatási bizottság ülése 
18 án a rendes időben délelőtt 11 
órakor lesz.

f’antFsztik^ swdo vet&t ¥@get étötöneif eg? 
tönkrement gazda a Parti-utcában.

Elkeseredésében, hogy tönkrement as agy aiá bújva

< íj ikuS
módját választolt.! ki Franck 
Sándor 52 éves volt ga/da, 
aki jelenleg a Parii utca 7. 
számú ház kan lakott.

Frar.ck Sándor, aki valami 
kor i ;módu gazda volt, az. idők 
foí \amár’ tönkrement. Elkese
redéséhez az is hozzájárni!, 
hogy evekkel ezelöll felesége 
elhunyt és második házassága 
nem bizonyult tarlósnak, mert 
második felesége elhagyta. 
Mindezen körülmények közre 
játszottak abban, hogy elha
tározza, - véget vet életé

A bácsalmási járás vitézeinek Miklós siapi ünnepsége.
Felen.elő ünnepséget rendeztek 

a bácsalmási járás vi’ézei Főm Itó 
ságu Kormányzó Urunk név finn - 
pe alkalmiból. D« c 8 án est.- nagy 
számú közönség gyűlt össze a bács
almási Kath Lég. nyegylet és Leány 
klub h-h i-égében, hogv h dolion 
az alig két héttel előbb fél Euró 
p . állal ünnepel! Kormányzó IJ Il ik 
nak Dr. Kovacsich József j.ir.-i 
vitézi h■«cln így rendezésében lefolyt 
ünnepség sorm a Legényegylet 
üegyeskara s/errpelt, m<jd vitéz 
K. meny Simon : .. N>üy Utunk" c

Alföldi Zöldmez© Szövetség dijazasos

Első Oávod. M
Az Alföldi Zöldmező Szövetség 

mint ismeretes, dijazásos legelőver 
senyt rendezeti Bács Bodrog megye 
bajai járásának közlegelői részére. 
A versenyen 7 község vett részt 7 

nek.
Tegnap délelőtt 10 és 11 

óra között aztán valóra is val
lotta lettéi. Egy kötelet <az ágy 
feiere erősített, ő maga pedig 
az ágy aia bujt, aképen, hogy 
kérészib< feküdve felső teste 
az agy elé került

és az ágy fejéröt leiógó kö
télre aztsn hurkot vetve fejét 
abba beleJeillesxtve,elvetette 

magát.

így taialtak rá a házbeliek', 
akik azonnal értesítették a 
rendőrséget.

alkalmi költi m nyét vitéz Hódy 
György szavalta «! nagy hatással. 
Kudela: Mia yánk ját nagy ének 
technikával adta elő Mojzes Ferer e 
káplán, az egy|, t elnöke BarthBe 
nedek felkérésére ezután vitéz Te 
mrssv Ákos, ezred -s, székkapitánv 
tartotta m<’g „Novara hőse" c. elő 
adását, mely nagy od-klődésl és 
I Ikesídést váltod ki a nagy szám
ban összegyűlt közönségből. A 
„Hungária" c. élőkép és a vegyes
kar Himnusza zárta be az előadást.

A műsor a kall). Legényegylet

legetöversercye.
ladik Hsrczegszántó. Harmadik

I gelővel
A legelő verseny döntőbizottsága j 

hétfőn délelőtt tartotta meg ülését | 
vitéz di Bajsay Ernő alispán j-den- ■ 
1 ’téb-n A döntőbizottság először I

akssaíotta íeÉ

A kiszállott rendű’i bizott- 
sag mar cs-’k a beadói • halait 
tudta konstatálni. Megállapí
tást nyert azonban, hogy 
Franck Sándor mielőtt az ön
gyilkosság eme fantasztikus 
módjához folyamodóit volna, 
előbb in- gpróbálkozott a vil
lanyvezető zsinórzattal, de az 
ugylátszik leszakadhatott alat
ta, mert azt elszakadva talál
ták a lakásban.

Franck Sándor holttestét 
kiszállították a közkóihaz htil- 
laka marójába.

és L'-ány Klub kullurnivójál ebeséri.
A Kát L^ányklub fára-.ii) dalian 

elnöknőiének, dr. Kovacsich József- 
nenck irányítása mellett serényen 
folyik a szociális és kulturális munka 
a szegények Karácsonyának akció
jára.

Meg kell még emlékeznünk dr. 
Kovácsiéi) József járási vitézi had
nagy far idhatatlan munkásságáról 
ia, aki úgy vitézeinek, mint a sze
gény eles< tt magyar f: jtár.knak 
m gelhelését, szerény eszközeivel 
m gkónnyileni igyekszik magyar 
lelkének minden rezdülésévé!. (*KS)

Bátmonostör.
megállapította a verseny végső ered 
ményét, megállapítva, hogv & bocs- 
megyei legelők az ország leggondo
zottabb legelői közé tartoznak.

A kihirdetett rredmenv szerint

Lichtman 
és minden 
megbízható 

női, férfi 
gyermek

házi, téli és vadászcipöt
ezelőtt FENYVESI ÁRUHÁZ cipöraktárában

BAJA, Gr. Zichy Bódog-tér 4.

„mars" 
gyermek-kocsik 
gyári lerakata, eredeti árakon I 
FISCHER PÁL rt. divatüzlete —

Br. Eötvös-u. 2.

CIPÓT
HÓCIPŐT



*»•! .0. d c/rnb r 11.

Harisnyái 
Plottert
Habselyem, 
íricó, svájci 
fehérneműi
Retikült

olcsón 
REINHARDT 

divatcsarnokból Baja, fel. 188.

Kalapot,
Ültjét,
Pyemát,
Nyakkendőt,
Keztyűt, 
^övid-irút.

1. Da\<d közsrgi h gelő 80 2. 
H» rc» i.S7fii 16 75 3 Bátmonostor
68 4. Gata 64 5 Vaskút 60
6. Szeremlei L 4 ;.-tési Társulat 
53 7. Csálalja 50 Pont.

A z ■ Isö dijat, az aranyok h ve'et 
és egy láncboionat i< hál Dávod 
nyerte, a versenyben második H«i- 
ceg^zánfó ezüsloklevelt I kapott, 
miit a harmadik, negyedik és ölö 
dik helyen ponlo/otlak elismerő ok
levélben részesültek.

A dijak odaítélése után az idő
szerű minőségi állattenyésztés prob 
lémáit vetették fel.

Sárffy Elek gazdasági felügyelő 
ismertette az e téren mát megtett 
lépéseket s örömmel állapította meg, 
In j>y az ors'ág 9 tehenészeté
ben 4 l'..C'1-o ’ili : s/et foglal
helyet. A maga ré-z ró a legelő
vei 1innyek rendszeresítései javasolja.

Dr. Piukovics Antal az Alföldi 
Zöldmező Szövetség alelnöke szerint 
a leg.-lőverseny csak az. első lépés 
a minőségi állattenyésztés fokozó 
sára. A v. rseny maga nem cél, ha 
nt.n es d. eszköz Előbb a legelőkul 
lírát kell kifejleszteni s csak akkor 
építhetjük erre, mint alapokra a 
minőségi állattenyésztés . Szerinte 
legelső és legfontosabb teendő az 
érdekelt egyesületek közös nevezőre 
hozása. Vitéz dr. Btjsay Ernő al 
ispán szerint ez egyelőre lehetetlen, 
mivel Szabó Szabovljevits Dusán ny. 
alispán egyelőre még ne.n mondott 
le bizonyos elnökségekről s igy le
hetetlen az egykézhevevés gondo
lata.

A bizottság ülése azzal ért véget, 
hogy az országos legelőversenyen 
való részvétel közelebbi részleteit, 
teendőit egy későbbi ülésen vitatják 
maid meg.

A mélykúti zárda 
növendékeinek jóté- 
konycélu előadása.

A mélykúti zárda növendékei » 
zárdafőnöknő rendezésében 8 án 
délután 5 órakor jótékonycélu elő
adás keretében mutatták be A lour- 
desi pásztorleány, — Isten utai cső 
dálatosak ciinü ötfelvonásos drámai 
színmüvet. Az előadáson megjelent 
dr Ortay Jó/s-f kir. tanfelügyelő,

! Az OMKE elnöksége
mély tisztelettel értesíti a vásárló közönsé
get, hogy az üzletek e hó 10 kezdödőleg 

egész karácsonyig esti 7 óráig nyitva tarthatók.

akinek kíséretében vitéz Epres Li 
pót népművelési titkár es Szemző 
Antal balmonostoii ig. tanító kör 
zeti iskolafelügyeiő voltak.

Dr. Ortay József kir. tanfelügye
lőt Bánhegyi Lia üdvözölte kere 
sellen szavakkal, majd kezdetét 
vette az előadás. A szereplők kö 
zül játéknU. i ii óiilí.-. Zdíiipszki 
Kató, Dóczi Ilonka, Tubán.-.?! i Mar

Dr. Marschali Ferenc föHd ;?öeiefugyi 
államtitkár kerületben.

Marschall Ferenc dr. földművelés 
ügyi államtitkár, országgyűlési kép 
viselő szombati n délután választó 
kerülete székhelyére Jánoshalmára 
érkezett. Az állomáson Szalay Ti 
bor dr. járási fós/olgabiró és Iványi 
Dániel főjegyző várta, akikkel egye
nesen a Gyümölcstermesztők Egye 
sületébe hajtatott, ahol a Nemzeti 
Egység nagy választmányának ülésén 
vett részt.

Másnap vasárnap Jánoshalmára 

Ajándékot
KARÁCSONYRA 

vásároljunk 

MAJTINSZKY-nál 
A Tóth Kálmán szoborral szemben.

git, Binszki Erzsi, Gyetvai Vera, 
Bánhegyi Lia és Lipka Juszti.

A zsúfolásig m gtelt terem kö 
zönsége, melynek soraiban ott üllek 
dr Horváth Alajos esperesplébános, 
Jávor Ferenc káplán es Bánhegyi I 
János ig tanító, áhitatos lélekkel 
hallgatta a dar.ibol, a végén zajos 
tapssal ünm pe've a szereplőket.

érkezett vitéz dr. Bajsay r.tnő alis
pán is, hogy lés/tvegyeii a megren
dezett útügyi értekezleten, melyen 
úgy a népszerű képviselőt, mint az 
agilis alispánt a megjelentek meleg 
ünneplésig n részesítették.

A megjelent előkelőségek reggel 
résztveltek a kormányzó névünnepe 
alkalmából tartott ünnepi misén majd 
délben azon a társasebéden melyet 
tiszteletükre rendeztek.

Délután 4 órakor a vármegye

I—I—II-
I HDCIF-0

SPDKí
CIPÓ

HAZICIÍ^

ar - ,,j

OIPÖÁRUHÁZ ‘
BW. EÖTVÖS-U. 2. T

autója vitte át Halasr • .11
államtitkárt Bajsay alispA' • . . i
kíséretében levő hölgyek) . I Itt ■ieg- 
tekintetlék a csipkeházal es Fekete 
Imre dr. polgármesternél lellek lá
togatást.

Mécs László
irodalmi üstje.

A Bajai Liszt Ferenc-Kör 1936. 
j dec. 14 én, hétfőn este fél 9 óra

kor rendezi a Nemzeti Szálló hang- 
■ versenytermében 87 oviivá os rend

kívüli hangversenyként a sZ -gé iy ze
neiskolai növendékek segélyezésére 
Mécs László irodalmi estjét Tordai 
Ányos dr., S'ánló Jenő, Lukácsné 
Váczi Jolán és a bajai Daloskor 
közremüködé' ével.

költésze-
2. Mécs

Műsor: 1. Mécs László
léről : Tordai Ányos dr.
László költeményeit mondja. Szünet.

I 3. Hegedüszámok : Előadja Szántó 
I Jenő, zongorán kiséri Lukácsné

Váczi Jolán 4, Mécs László költe
ményeit mondja. 5. Farkas Nándor : 
Ima. Gyula diák verse. Énekli a 
Bajai Ddoskör; vezénvel Sas Jó
zsef. Az irodalmi est fél 9 órakor 
kezdődik.

Jegyárusítás dec. 12 tői, szombat 
reggel 8 órától a Wagner könyvke
reskedésben.

Jegyárak : Mindenkinek egyfor
mán 1 50, 1 P , 70 fülét ; diákjegy 
30 fillér.

Legszebb karácsonyi ajándék egy Óra, vagy ékszer.
De (gaz öröme csak úgy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.
Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.



Üveg, porcelán, csiúár, alkalmi ajánsiékok
a legnagyobb választékban, ©|g§Ő áfakOR

F 9 I* k 3 S Mihály üvegkereskedőnél.
Alpacca evőeszköz. /. képker^tezés.

NYILTTÉR.*
’’ s Ba|án. 

Nagyságos Asszonyom!
Mély hálámat tolmácsolom azért a 

kedves véleménynyilvánításáért, ame
lyet hallomásom szerint 

kötöttáruim minőségére s elegan
ciájára, valamint a kellemes ki 

szolgálat 
vonatkozólag baráti káréban megtenni 
szives volt.

Végtelen megelégel'semre szolgál 
ama tény, hogy egy jó ízlésről ismert 
úrhöigy eképen nyila rázott cégemről, 
amelyért ismételten hz’.ás köszönete- 
met fejezem ki.

öszint i;.ríyr<flö~c'. issei 
k eii csókolja.

Föl ESI5-3 E, 
az „EXl<s$SÍ.V gy 1 1 v >k

' j ye .l . u -itó 1
*) E rovatban közöl:-,;.. .•: .1 o.csziő- 

ség felelősséget mm Hal

HÍREK
— Dr. Fernbach Rálint főispán 

és vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 
Budapesten. Dr. F»-rnbach Balint 
föi-pán és vitéz B.íjsay Ernő alispán 
a tegnapi napon Budapestié utaz
tak.

— Izr. istentisztelet. Pénteken 
délután az istentisztelet háromnegyed 
4-kor kezdődik

URÁNIA
8-án, kedden, 9-én, szerdán,

10-én, csütörtökön

A Metró Gála évnek legszebb filmje.

Rose Marié
Kiegészítés :

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

- üj nevet kap a polgári fiú 
iskola. Holnap dán-lőtt f>l 12 órára 
dr. Puskás Dezső h pidgarmes'er

' elnöklétével bkolaszeki iilcsl hivak 
egybe Ezen az ülésen dől <■!, hogy 

1 a v. rusi polgári fiúi-kóla milyen 
nevel kap. Az eddigi számításba 
vett nevek Mészáros Lázár, Tóth 
Kálmán és Széch nyi István gróf 
Valószínű, hogy a választás Més/á 
ros Lázárra esik.

- Éltesebb emereknél. akik 
gyakran fel vannak fuvódva ugv 
az alhasi pangást, mim az em.sz-

1 t s ren>h ségét egy egv pohár i<-r 
m>s,e es „Ferenc József keserű 
víz. reggelenként hévévé rendszerűt 
hitnar megszűntéd, a rekeszizom 
emelkedését csökkend és a magas 
vérnyomást mérsékli.

— Miklós nap az Alsóváros! 
Olvasókörben. S/ép és hangulatos 
Miklós nrpi vecsorát rendeztek de 
cember 6 ári az Alsó városi Keresz
tény Olvasókörben. A vacorán szép 
számbm veitek részt nemcsak az 
Alsóvárosiak, hanem írás kerület 
beliek is. Az egybecyült ünneplő 
közönség lelkesen ünnepelte Ma 
gvarors/ag Főméllóságu Kormány- 
z.óját. A vacsorán az Olvasókör vi
lági elnöke vitéz. Ócsai József mon
dott hatásos beszédet. Meghaló volt 
az eb oki beszédnek az a része, 
amelyben az. elnök P Jugh Miklós-

HITELBANK PALOTA

Telefon: 523.

Cipők, harisnyák, h Ó O g) Ő l(, 
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsón kapha*ók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

ról, sz. A sóváros közs/.météiben álló 
volt ferences piob Hios ircl emléke
zett meg. p Jilgh Miklós az Olvasó 
körnek egyházi • Inö e volt és a 
Miklós n; p alkalmából ávirnli! g 
üdvözölte az Olvasókör < gybt gyüll 
tagjait. Mikor 'iéz. Óc-ai ’siner vte 
Miklós piter táviratát, a v csora 
közönsége hosszan tartó fap-sd és 
kitörő lelkesedéssel ünm p he volt 
plébánosát. A vr-c-orán i eszi vr vök 
üdvözlő ivet körö lek <s küldtek 
Jugh pátnrn. k, aki most Mohácson 
működik. Az 0 vasókör t.'gjM ra
gaszkodó szeretetnie jeléli'az elnöki 
asztalnál jelképesen űr. -en hagyták 
azt a székei, amely -n P. Juyh Mik 
lós szokott ülni az Olvasókörben.

Beverték Fenő József abla
kait. Fér ró Józs I cipészm st r 
törvényható-ági bi.o tsági tag I je
lentést teli a rendőrség n i-.-i 
len jóakarója elun, aki P ak o 2U 
számú házának utcai <b ■■. be
verte. A vagvonrongáb> • : yomozá 
sára megtettek az i " -zkt d >-(. 

—- Miklós nap Nagymacskán. 
A Nép nagybaracskai választmánya 
nagy lelkesedéssel ünnepelte Ma
gyar ország km mányzó/át névünnepe

alkalmából. Az ünnepi beszédet 
Variba László Inni.. a Nép oiltmi 
vezető titkára tartotta A választ- 
mányi ülésen ezután dr. Knézy 
Lehel ügyvéd beszélt szervezeti kér
désektől.

— Elhunyt nyug, vármegyei 
árvaszék! kiadó. Kekezovits János 
nyug, vu megyei árvaszéki kiadó 
kedden életének 66 ik. házasságának 
35 ik évében meghall Temetése ma, 
csütörtökön délelőtt a lelkiiidvéét t 

I d. e 9 ár ikor bemutatott szentmise- 
| áldozat után volt a R >kuskápolnából.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PHUENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

26ö Pengő
(részletre is)

Hor v<lh y ilmoi „á,.

rámákat
BRUSJ.T-nAI!

Halhassa meg a 
legújabb



4 ^AJA-tiAUbKA 1936. d-cember 11

Veoyesbixcttsági ülés. Szmn 
haton d-. iu’án 3 óruko. a vaioshá- 
/ári vej»ytsb;ze'i'áj>i ért ke/nl lesz, 
urvlyen dr Bo hn. po'^ármcslfr 
elnökI. -«■v-! d b •: i khgy illés
As kö^giiiíe* t. r.:> or«»z-dán-.k elő 
készítéséi el fnQdi ikc / ••ói..

- Talált talpbfir. T-h uk egv 
pár tclphőrt. l; ••!.> ■ jtk j-'g' s tulaj 
d................ Jy h ,*l ó ig ? lássál h
.■i-fdófH ( i- my ig 52 s/.amu hel\i 
.. L ;.. u ' h:vabrlos órak .dalt.

— Reumás fájdalmakba s en- 
védő egyének igya i k r ■ 4 - 
fel keléskor > g\ pr hál • .’
,.Ferenc József' k< >< .vi/ , 
ez a gyomO« b<- ics-tc’i nát alapos >i 
kitisztítja r.s mér. gt- 1 i'i. a/oi.ki 
vül az em-s/tést és az anygcvnl 
hh •t' - >■ lőinozdi i ■

A sürü köd miatt egy teher
autó kidöntötte □ csávolyt vám- 
SOrömpÓt. • i ein n' i 
ugy a 1‘ üu’eli, mint a k> ő e ti 
óíákb.n síirü köd tette láih t-lan 
ná az nt,.k ö. Igv !öi lén’ ■ .
hogy vasárnap leggel a vá árra 
igyekezve egy budap- ’i l» he: ; ti’ó 
robogott Bajára, Csávolv it \.;b i 
é az autót vezető soífőr a ködtől 
nem hlta a leeresztett váinsoiompót 
Az autó teljes in. n> t" bességg- I ro 
hant neki a vámsorompónak és 
nemcsak a.t, d annak tartóoszlo
pát i kidöntötte. Az eljáiás n • g- 
induh.

Hangszer-
. SZAKÜZLEI^g 

: készít (J t & y

’ hangol FERENC 
I hanevrerkászitá mester 

BAJA. KOSSL'il-í LAJCS-lí. 2.
s_ ip.. rhe.-há.1__________________

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
dér. 7-től de<. 146 is.

GYARMATI EMII. 
Dr. MAKRA" LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Ga daasszony ok 
figyelmébe!
Garantált
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ
le íi/t-ii pb n ivh- i j»: I 
vásár i — B \ •! A, 
MálV^** Kit alv tér 10

Tejet megrendelésre házhoz 
sí/ IHtok !

üzleW^iség i
A Magyar ÁBalár.os Hitelbank 

Hajai p.íiotáiábin a voh
Búzás Lajos cég 

ii/e: bek isége 
átköltözés miatt 

a z o » Bt a í r a k i a tí é ’
3 - ■—=3* «-•- ■: s~B*» C

n ^3» £=£□» CTSS ^S=3» St=£30 «=s ■ - ~ *r~~—

Rum és Likőr k ivonatok a a0 •♦.p&ÍA r> 
legnagyobb választékban

APOLLÓ ILLATSZER TÁR cégi. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek

ű 
I 
I 

..... „8
Karácsonyra és újévre

® legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletet »& 

| Finomított szeszbe! | 
iro mely kapható literes és félliteres palac- p 

kokban SPITZER KÁROLY és FIAI | 
szeszgyárában.

í 
I 
J
Q£

a T-=--3fc s.^3» «ES~C «G=~-. ®XL_- ~ í=í=3» ~^Sr D
Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a | 

| DOROGIrsssuKOKSZ | 
L Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal 1 m 

|| OöíOOÍ tojásszén j
J Bwöii diószén j
| Kemény éj lágy tüzsfa ölben ér aprítva. íj 
| tSHlnhut él Tárlak a j
U «=:«E39rz=~i «E~<S=3» 0

AJNemzetL SzáNó

ní-.ponla reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

re n dal I? esésére áHsnak!

Kombinált szobák nagv választéka!

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK POLLAKí

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Szó baf ütéshez:
i Pécsi koksz
Pécsi tojásszén

! Pécsi dióbrikett
í Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

-...... — Kérje mindenütt. . —

I Képviselet: S C h Ő 11 ÉS Bajai
BAJA. Haynald-utca 13. Telefon 26.

Nyomatott Bakának és Goldberger könyvnyomdájában. Baján


