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B^JA-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
FERENC1EK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

O r. K M E l Y l E H E L
Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
előfizetési Arak <

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

Hétfőn és kedden veszi át a 
város a szegény tanköteles 

gyermekek téli ruházati 
cikkeit.

A bij-’i tanítóiéit s szegény gyer
mekek leli ruházati cikkeit hétfőn 
és kedden szolgáltatlak be az elké
szítésükkel megbízott iparosok

A kiosztásra szánt 392 pár cipőt 
hétfőn délután, n ruházati cikkeket 
kedden délelőtt veszi át a felülvizs
gálattal megb zott szakbizottság. Aki 
oszlást 16 án szerdán reggel kezdik 
meg iskolák szerint és olyan tempó
ban, hogy meg a karácsonyi szünet 
előtt valamennyi iskola növendékei 
megkaplak leli ruha, illetve cipő
felszerelésüket.

Holnap délelőtt 10 órakor 
nyílik meg a Bajai iparmű
vészeti Társaság kiállítása a 

Nemzetiben.
A Szegeden elért nagy siker 

után holnap délelőtt 10 óra
kor nyitja meg a Bajai Ipar
művészeti Társaság gyűjtemé
nyes kiállítását a Nemzeti 
Szálló nagytermében. A kiál
lító művészek Balogh S. Ká
roly, Czeglédv Nagy József, 
Dercsényi Aladár, Miskolczy 
Ferenc, Puskás Klári, Szom 
mer Géza, vitéz Zsombory Jó
zsef és a Mansz szövőműhelye 
gazdag gyűjteményét adják al
kotásaiknak. A kiállítást d. e. 
10—1 óráig és délután 3—7 
óráig tartják nyitva. A belépés 
díjtalan.

— Tatarozzák a megyeházán a 
hivatali szobákat. A m gyeházán 
serényen folyn ik a hivatali szobák 
tatarozá i munkál itai. Valamennyi 
hivatali szobát átfestik és uj kön- 
lö-b ■ öltöztetik a folyosókat is.

Vakmerő falbontó betörők után nyomoznak 
Bácsalmáson.

Klingler József cipészmester 
feljelentést tett a bácsalmási 
csendőrségen ismeretlen tettes 
ellen, aki vasárnap éjszaka, 
Rákóczi utcai műhelyébe be
tört és onnan egy pár csiz
mát, egy pár cipőt, bakancsot 
és talpbőrt ellopott. A betörő 
az udvar felöli ablakon hatolt 
be a cipészmühelybe és ugyan

A cisztercita alapítványok ügye.
A megye törvényhatósági bízott 

sága, mint ismeretes, a cisztercita 
diákotthonok céljaira az előző re
zsim alatt gyűjtött 260 000 pengőt 
egészségházak, népházak, ku'iurhá 
zak építésére és a faluknak egész 
séges vízzel való el áfására, kutak 
ásatására rendelte fordítani.

A megyének ezt a határozatát 
Horthy István tábornok, örökös bi
zottsági tag, dr. Szabó Szabovljevits 
Dtuán kormányfőtanácsoc, ny. alis 
pán. dr Tnrdai Ányos tanügyi fő 
tanácms, dr. Fehérváry Dezső kir. 
közjegyző megfellebbezték. Leveldi 
Ko/mr Miklós belügyminiszter a 
határozatot jóváhagyta.

Nem tévedtünk. Biztosra vettük, 
hogy a fellebbezők panasszal fog 
nak élni a belügyminiszter haláro 
zata ellen a Kö/igazg itási Bíróság 
hoz.*

Hogy v jjori van e a hozott ha 
tározal ellen panasznak helye, az. 
olyan jogi kérdés, melyet itt eldön 
leni nem akarunk Az bizonyos, 
hogy a 189_'. évi XXVI le. laxativ 
felsorolásából nem találunk kaden 
ciát a panaszra, ámde m<jd meg 
latjuk.

De még sem mehetünk el kritika 
nélkül a jogo’vosl ltok humanitárius, 

csak az ablakon keresztül vitte 
magával a lopott holmit.

Ugyanakkor hasonló betö 
rés történt Hippich Simon sza- 
bómühelyében is. A tettes va
lószínűleg ugyanaz, aki Kiing 
ler műhelyében járt, mert a 
két üzlethelyiség közvetlen egy
más mellett van. Az ismeret
len tettes a tetőn és a menye-

szociális szempontjaira való tekin 
tettel.

A cisztercita rend panaszát ért-, 
belőnek tartjuk : ellenben úgy kép
zeljük, hogy a többi p>naszt levők 
akkor szolgálták volna igazán a 
megye békéjének és nyugalmának 
és a népnek érdekeit őszintén, ha a 
jogorvoslattól elálltak volna.

A korszellem vaskényszeri• 1 szó 
rilja az emberiséget a síéles nép 
rétegek érdekeit szolgáló szociális 
politika felé. Kétségtelen, hogv az 
egészségházak, népházak ennek az 
uralkodó szociális itáiyzalnak felel 
nek meg s a vele szemben álló fel
fogás konzervatív, szinte reakciós.

Internálusunk, diákotthonunk épen 
elegendő van — ellenben a falu és 
tanya népének egészségügyi érde
keit szolgáló intézményekben szé 
gvenlelesen szűkölködünk.

A falusi és tanyai szegényasszony 
anyasági védelme a nullával egyen 
lő ; a sok tuberku'otikus gyermek 
állandóan fertőzi társait, a rossz, 
ivóvíz okozta betegségekről alig 
kell beszélnünk s mindezekkel 
a bajokkal akar megküzdeni a 'ár 
megye újabb határozata.

A régi rezsim kedvenc jelszava 
volt : n ■ avatkozzunk a hatóság

2eten keresztül hatolt be a 
szabóműhel) be, ahonnan szö- 

I veteket és kész kabátot vitt 
magával. A két üzletből ello
pott tárgyak értéke közel 400 
pengő.

Az ismeretlen tettes kézre- 
keritésére a bácsalmási csend- 

j őrség erélyes nyomozást in- 
! ditott.

i dolgába, mert a h lóság tudja, mi 
kell lenni — sőt az összes számba-

I jöhető tényezők pontos ismeretében 
mindent szüksébképen jobban tud. 
Úgy látszik ez az elv most már nem 
érvényes?

Horthy Miklós kormányzó közis
mert és népszerű gyermek védelmi 
álláspontjával sem egyeztethető 
össze, a panasszal élők felfogása.

De legyünk őszinték : nem is hisz- 
szük el egyik panasszal élőről sem, 
hogy nem lennének őszinte barátai 
a gyermek és anya védelemnek ; de 
kényelmes, jó meleg szobákban él 
vén, nem érzékelik a szegénység és 
nyomor szenvedéseit annyira, i 
azok, akik a szegénységet é'ik 
napról napra szemközt állanak 
nyomorúsággal.

S ha keressük mégis, mi lehel

mint
: és

a

a 
makacs ragaszkodás oka a régi ha
tározatokhoz : a diákotthonhoz és 
internálusokhoz, akkor aiig tudunk 
egyéb motívumot felfedezni az egy
szerű Rechlshabereinál, a „minden
áron igazam van“ hoz való ragasz
kodásnál

Nyugodt lék kkel állíthatjuk, hogy 
a meg\e legszélesebb rétegei: a 
szegények különösen a legéberebb 
figyelemmel kiséf ik az egészsóghá 
zak ügyéi s a tömegéi zés többnyire 
igazságosan ilél és elité1.

„MARS“ 

gyermek-kocsik 
gyári lerakata, eredeti árakon! 
FISCHER PÁL rt. divatüzlete

Br. Eötvös-u. 2.
— ezelőtt 
BAJA,

Lichtman 
és minden 
megbízható

női, férfi 
gyermek

CIPÓT
HÓCIPŐT

házi, téli és vadászcipöt 
FENYVESI ÁRUHÁZ cipöraktárában 

Gr. Zichy Bódog-tér 4.
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Harisnyát 
Pulóvert 
Habselyem, 
Tricó, svájci 
fehérneműt 
Rétik ült

olcsón
REINHARDT

divatcsarnokból Baja, Tel. 188.

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

Hétfőn este:

Mécs László 
irodalmi estje 
a Nemzetiben.

Nagy örömmel fogadta a város 
kö/ör.s-ge a hirt, hogy a Liszt Fe
renc Kor rendezésében Mécs László 
a kiváló papköllő irodalmi estre 
rándul le Bajára Az ő meleg és 
merészen újszerűén szárnyaló, s a 
vers szelíd köntösében fájó igazsá
gokra rádöbbentő és az. emberi lel
kiismeretet felébresztő lírája már 
belopta magát a közönség szerető
iébe. Mécs László irodalmi estje 
iráni. — melyen dr. Totdai Ányos, 
Szántó Jenő, Lukácsné Váczi Jolán, 
és a bajai Daloskor is szerepelnek, 
— máris városszerte nagy érdeklő
dés nyilvánul meg Jegyek Wagner
nél 1 50, 1 P, 70 és 30 fill. árakon 
már válthatók.

Lopásért elítéltek egy sze- 
retetházi ápoltat.

Bányik Ferencet ki jelenleg sze 
retelbázi ápolás alatt van azzal vá
dolta az. ügyészség, hogy ez év jú
liusában özv. Bagi Ferencnélöl l 
tis/tinadrágot lopott és azt 3 P-ért 
eladta Huzovics Mihályné bajai la 
kósnak.

Az elnök azon kérdésére, hogy 
az.óta lopott e azt mondta, hogy 
nem, mert azóta ágyban fekvő be
teg.

A magával majdnem tehetetlen 
agg Bányik Ferencet ki m ország 
különböző helyein már jccskán volt 
büntetve, a bajai törvényszék joge
rősen 2 havi fogházra ítélte.

A kiskundorozsmai 
tanyakongresszuson Szeder 
János orsz. gyűlési képviselő 
a közlekedés megjavítását 

sürgette.
A Duna Tiszaköz.i Mezőgazdasági 

Kamara Kiskundorozsmán megren 
dezett harmadik tanvakongresszusán 
Szeder János országgyűlési képvi 
selő tette szóvá felszólalásában a 
közlekedés terén fennálló példátlan 
állapotokat. Beszédének erre vonat

kozó részében megállapította, hogy 
a kecskeméti tanyavilág lenyúlik 
csaknem Bajáig. Az olt Ittkó lanvai 
gazdának, — folytatta később, — 
ha valamely ügyét el akarja intézni, 
akkor

Bajáról fel kell utaznia Bu 
dapestre és Innen vissza 

Kecskemétre.

Már száztíz embert állított munkába a 
hóeltakaritásnál a város mérnöki 

hivatala.
Hivatalosan még mindig nem kez

dette meg a város mérnöki hivatala 
az inségmunkákal, mivel a minisz
tériumnak az inségmunka államse 
gélyre vonatkozó leirata még nem 
érkezeit Bajára. Azonban a hirtelen 
beálló téli időjárás szükségessé telte 
a hóeildkaiitásokat és a héten már 
meg is történt az első osoport fizi

A nagybaracskai vásár cigánytolvajai 
a törvényszék előtt.

Fáraó népe felvonult a „rokonság* támogatására — Nem 
kell a jegygyűrű, keress magadnak másik asszonyt, — ja- 

jongott a cigányasszony, akit elítéltek.

N-Hv zsivaj, lárma ülte meg teg
nap a törvényszék folyosóját A 
legutolsó nagybaracskai vásár cígányr 
tolvajai vonullak fel ismét és minit 
az ilyenkor már elmaradhatatlan, a

Ajándékot!
KARÁCSONYRA

f vásároljunk 

MAJTINSZKY-nál 
A Tóth Kálmán szoborral szemben.

Ép e/ért a közlekedés megjavítá
sát sürgette, hogy ezek a lehetetlen 
állapotok végre megszűnjenek.

A kongresszus egyebekben ki
mondotta. hogy a kormánytól fel 
ir.ililag kéri, hogy í. megalkotandó 
uj tanyatörvényben tegyék kor 
mányzati feladattá a tanyai köz
pontok hálózatának kiépítését.

| kai munkanélküli alkalmazása.
A húsz, állandó városi utcaseprő 

i mellé harminc hólapátolót állítottak 
és a külső utak lendezésére hetes 

'turnusokban öt ven-hatvan embert 
helyeznek munkába. Ez.l a létszá
mot értesülésünk szerint a szükség
hez mérten emelni fogják.

vádlottakat, — Kolompár Annál, 
Petrovics Juliannái, ifj. Kolompár 
pár Máriát, Petrovics Lászlót és 

I Sárközi Jínost az egész dádé família 
i és nemzetség elkísérte.

__ __ I______IL
HÓCIPŐ 

SPORT 
cipO 

HAZICIPŐ

CIPÖÁRUHÁZ BAJA
BR. EÖTVÖS-U. 2. TELEFON- 206

Bent a tárgyalóteremben az el
kobzott bűnjelek. 9 pár cipő, 1 pár 
papucs, 9 pár harisnya, 1 vég szö
vet és 1 fazék. Fájdalmasan tekin
getnek feléje Fáráo ivadékai.

Dr. Linzer tanácselnök, mint 
egyesbiró vezeti a tárgyalást Mi 
kor ifj. Kolompár Mátia születési 
éve után érdeklődik, az épen jelen
levő idb. Kolompár Máriához for
dul.

— Mikor szülelelt a lánya ?
— Ez kezsit csókolom, — és egy 

pólyába csavart szipogó alig féléves 
porontyot emel magasba. 1897 be 
nagyságos tekintetes főbíró ur

Nem akarja megérteni a kérdést 
és forgatja, kevergeti. Végre mégis 
kibőki a nagy titkot.

A vádlottak után a sértetlek ke 
rülnek sorba. Schlésinger Samuné, 
akitől a szövetei, Jungábel Ferenc 
és Reile Márton, akiktől a cipőket 
lopták. A cigányok váltig rázogat- 
ják a fejüket, hogy a sértettek fel
ismerték a bűnjelekben sajátjukat.

Végülisakir. törvényszék a bízó 
nyitási eljárás lefolytatása után va
lamennyi vádlottat bűnösnek mon 
dotta ki és ezért Kolompár Annát 
6 hónapi börtönre, Petrovics Juli
annát 3 hónapi, ifj. Kolompár Má 
riát 15 napi, Petrovics Lászlót és 
Sárközi Jánost pedig bünpártolá 
sért fejenként 1 hónapi és 15 napi 
fogházra ítélte. Ez utóbbiak bünte
tését a vizsgálati fogsággal kitől 
lőttnek vették.

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓT3, vagy ékSZSI*.
De igaz 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.
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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árak 011

F a F k 8 S Mihály íivegkereskedónél.
Alpacca evőeszköz. Modem képkeretezés.
Az ítélet kihirdetése után Kólóm 

pár Anna és Petrovics Julianna zo
kogni kezdettek. Csak úgy ömlőitek 
könnyeik. Kolompár Anna még szép 
diszgyöngyeit is leszaggatta magá
ról a nagy elkeseredésben. Majd 
lehúzva jegygyűrűjét vadházastársa 
Sárközi János előtt a földhöz vág a.

— Úgysem kell már —-jajongolt. 
Keress magadnak másik asszonyt.

De nem sokáig tartott a cigány
muri Kivonullak a dádék és iva
dékaik. A jogerősen elítéltek pedig 
elvonullak büntetésük kitöltésére.

— Reumás fájdalmakban szen
vedő egyének igyanak reggelen 
ként felkeléskor egy pokár termé
szetes ,,Ferenc József" kesprüvi/et, 
mert ez a gyomorbélcsatornát ala
posan kitisztítja és méreglelenili, 
anmkivül az emésztést és az. anyag 
cserét hathatósan előmozdítja

HÍREK
— Huszonkét Iskolás gyerme

ket ruházott fel a kiscsávolyi Ol
táregylet. Megkapó ünnepsége volt 
Kiscsávolynak. Szabó Sámuelné el 
nők agilitásából a kiscsávolyi Oltár 
egylet huszonkét iskolás gyermeket 
teljesen felruházott. Az ajándékozás 
az ovoda Mikulás délutánja ke.-ete-

December 12-én,
szombaton 

Afranciafilmgyártás legragyogóbb újdonsága

PIERRE BENŐIT 
világhírű regénye nyomán

ben történt s a bemutatóit kis mű
sornak nagy sikere volt Kalász 
Margit óvónő, akinek kisdiákjai nyúj
tották a programot, halas szavak
ban emlékezett meg Maliig E'vin 
plébános és S/abó Sámu-lné áldo
zatkészségéről Az. üdvözlésre Sza- 
bóné válaszolt, majd kiosztották az. 
Óvodások közöli a Mikulás ajándé 
kait.

— Helyesbítés. „Egv kártéiitési 
per bonyodalmas u’ja egy büntető
peren keresztül, amikor aztán egy 
benyújtott igénykeresel alapján vált 
bizonyossá a kártérítésre kötelezett 
személye" című hétfői lapunkban 
megjelent cikkben elírás folytán azt 
ittuk, hogy a kárlétilési kötelezett- ' 
séget db Tárnái Mihállyal szemben 
állapították meg. Ez téves, miután 
a kártérítési kötelezettséget ifi. Tár
nái Mihállyal szemben mondotta ki 
a törvényszék.

— Ha túlsók gyomorsavától 
okvetlen meg akar szabadulni, 
úgy ne mulassza el reggelenként 
egyn>-gytd. esetleg fél pohár lermé 
szeles ,,Ferenc József" keserüvizét 
éhgyomorra inni. Orvosok is ajánljákt

— Mikor lesznek ajővO évben 
Baján a vásárok. Gács Tibor \á 
rcsi aljegyző az 1. fokú vá«ár-ren 
dészeti hatóság képviseletében az 
ipiros és kereskedő érdekképvise
letek mégha Ugatása után előterjesz-

December 13-án,
vasárnap

Cipők, harisnyák, hÓCÍPŐk( 
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.s
aziránt, hogy Baján 

1937 évben az országos állat és ki 
rakodó vásárokat február 14 én, 
áptisis 18 án, julius 18 án, szeplem 
bér 19 én és december 5 én, csak 
országos állatvásárt a vidéki kira
kósok kizárásával p dig juniu** 5-én 
és október 30 án tartsák meg.

— Ellopták a sátorbontásnál a 
télikabátját. A vasárnapi bajai vá
sáron az egyik árusátor lebontása 
kőiül segédkezett Mandily Gyula 
Budapesti ut 92. sz. lakos 8 a mun
ka végeztével ve te észr , hogy 
időközben el'oplak fekete hosszú 
télikibáfját a b-iu.e levő 3 20 p n- 
gővel együtt. Mándily ma jelentette 
a lopást a rendőrségen.

— Bácsbokodi részleges tago
sítás. a szekszárdi kir. törvényszék, 
mint úrbéri birósátj P 2018—1935 
4. sz. alatt elrendelt és dr Koncz 
Jenő m. kir. törvsz kiküldött biró 
közreműködésével, 1936. dec 10 én 
d. e. Bácsbokod községházán meg 
tartott u. n. „Megeng“dhe'őségi és 
birtokrendező mérnök választási" 
tárgyaláson, a bokodi és főleg vas
kuli lakós érdekeltség a tagosítást 
nagy birtokarány többséggel meg
szavazta és S'tikits János bajai lakós 
birtokrendező mérnököt egyhangú
lag megválasztotta.

I

— Aki 57 tyúklopást ismert be. 
A jánoshalnni csendőrség eljárást 
inditotl Kiss Ferenc jánoshalmai la
kós ellen. Kiss Ferenc nemcsupán 
arról ismert, hogv ősszel lugkövet 
ivott s azt álli'olla, hogy a felesége 
meg akarta mérgezni, Inneni bizo
nyos tyukügyekben is súlyosan ér 
dekelve van. A nyomozás soráo 
ugyanis nem kevesebb mint 57 
tyűn eltulajdonítását ismerte be. Az 
57 lyuk eltűnését vagy 6 gazda 
s jnália, a következmények viszont 
Kiss Ferencet fogják sújtani.

Karácsonyra
legprímább minőtégü 
német gyártmányú 

PHOENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos .

KOENIGSMARK
Egy királyné nag\ erelmi regénye 16 felvonásban

Főszereplők :

Elisa Landi, John Lódén.

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

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

Színes zenes film. FOX hangos híradó I Tekintse meg új kirakatunké ’
Baja, Vörösmarthy u. 1. «z.
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GYÓGY 
Ij HASKÖTŐ.

Czeizler Jenöné 
fiizökészitő mester 

Szidóniában

A BTSE vezetősége ez utón hívja 
meg a versenyre a testnevetési ve 
zelőket.

Baja és bácsalmási válogatott 
asztali teniszversenye. Érdek.s 
élményben Itsz. részé vasám -p de - 
után a bajai asztali hmiszsport hí* 
veinek. D.’lu'áii 3 órakor a bács
almási valogalo'l asztali tenisz csa
pat a bajai vá ogalohal méri össze 
erejét. Minthogy egyenlő erők mer 
kőzesoíöl van szó, a küzdelem ig» n 
érdekesnek ígérkezik.

B5JA. KÁDÁR UTCA 10.SZ

Hangszer-
-r~^—~~ SZAKÜZLE1

készít ii f r y 
javít
hangol FERENC
hangsserkészitö mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(!>.eseber-há? )

Éjjeli 
szolgálatot tart 

röggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 
det. 7'101 dec. 146 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRA/ LÁSZLÓ 

gyógyszertára

SPORT. ’ 
Turul jelvénysierxö 

tornászversenye.
F. hó 13-án vasárnap délután 3 

órakor a Tanítóképző tornaiéi mé 
ben keiül megt endezést e a jelvény 
szerző torn >szverseny a köz-pisko- 
Iák e.s leveritek tornászai között. A 
vers-n en B ján kisül Sztks/ard 
és Bácsalmás tornászai veszn* k részt 
Ezen a versenyen az elmúlt év< k 
kel szemben már nemcsak vas es 
bronz jelvényekéit folyik a kti<• d*--- 
lem, hanem első izb n kerüljek ki 
osztásra az ezüst jevényk az arra 
éidemesek kö.-öll. Mig a? elmúlt 
esztendőben csak 69 volt az indu
lók száma ez a kálómmal már 95 
nevezés erke/eli fs az emelkedő 
s/ám ángy m zc’ny m llelt nagv 
küzdelmeket s ig r es garantál szép 
versenyt. Mint minden esztendőben 
ugv az idén is a B-tiaí Turul S E t 
I zta meg a MOTESz a verseny 
r endezésével

i. Rum és Likőr kivonatok a Ú
legnagyobb választékban “ *

APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégi. Sebestyén Jolán [J

Illatszerek és piperecikkek

$ Karácsonyra és újévre
wó legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletet

Finomított szeszből
™ mely kapható literes és félliteres palac- 

kokban SPITZER KÁROLY és FIAI
X® szeszgyárában.
« 11!
a-

8
I
I
I
f
8
I
8

Kombinált szobák nagy választéka!

"SÍPOLLAK
!
8
1
I 
í
I
5 
II

Nyomatott Bakanek és Goldbcrger könyvnyomdájában. Baján.

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa qként

(

P száraz
aprított akác, tölgv-, szil- és 

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesei Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: H inaid u 13 Falelep: Szentjánosi-ut 7. •«
Telefon : 42 (Sut'ovica pár •) Telefon : 195. $

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZ9NT, 
tej- és tejterméket

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

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok !

Kiadó 
üzlethelyiség I 

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt 

Búzás Lajos cég 
üzlethelyisége 

átköltözés miatt 
a z o n n a Ir a kiadó!

á Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGI ohKOKSZ | m Fütsünk-fözzűnk dorogi sajtolt koksszal ! m 
| OOfOOi tojásszén j
| BOíOfi diószén j
j Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva. fj 

[ Grünhut és Tárta 3^^“^ j

A Nemzeti Szálló

kádfürdői
.naponta reggel 8 órától este 10 óláig a közönség

rendelkezésére állanak!

■ IlIrfOdffl11nníCfifftlI11ItnOMn11IiiríBnTn IUniMiffilI!fflSSiil1!IIlifrSÍTIii1ITrrfWiWl11ni?fBÍTÍI11ntMarníl11lirrftMill11lliníwiíl 'MjM

Szobafütéshez: '
Pécsi koksz |
Pécsi tojásszén * 
Pécsi dióbrikett szurokmentei) ÍB

= Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 1

Kérje mindenütt. - —
Képviselet: S C h Ó 11 Ó S B B j a í í 

BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.
í IIIÜOSÜI11 yüífiöül I iiu^jm.i 11 imtgwiii 11 iiuHswii i n i iiuqwj 1111 moun 1111 nwwii


