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Az Orsik yos 
Gyermekvédő Liga 

helyi bíwKségának 
megalakuiása.

Az Országos Gyermekvédő 
Liga helyi bizottsága e hó 
18 án délután 5 órakor tartja 
ünnepélyes megalakulását a 
városháza közgyűlési termében. 
Az alakuló ülésen dr. Feinbach 
Balint főispán fog elnökölni. 
Az alakuló ülésen megjelenik 
Petri Pál ny. államtitkár és 
dr. Petényi Győző egy. m. ta
nár. Az alakuló ülésen érdek
lődőket is szívesen látnak.

fi fegyelmi eljárást 
elrendelték Kantsár 
Lásxiónagybaracikai 

tanító ellen.
A közigazgatási bizottság, 

dr. Oriay József kir. tanfelü
gyelő referátuma alapján fe
gyelmi eljárás megindítását ren 
déllé el Kantsár László nagy
baracskai tanítóval szemben. 
A referátum szerint a tanilo 
kötekedő és összeférhetetlen 
természetű és ez év október 
23 án a községi vezetőjegyző 
hivatalos helyiségében durva 
hangol hasznait és tulajdonba 
vette a község 16 szál desz
kája!, amit többszöri felszóli- 
tás dacára sem volt hajlandó 
visszaadni.

A fegyelmi eljárást már csak 
azért is el kellett rendelni, 
mert azt Kantsár László maga 
is kérte.

Adótörlések. A pénzügyig z 
giló elöierjeszlésare a kö/ig » 'g.«tási 
b'< iisáj Jánoshalmán 26 tételben 
1987, M 'd íráson 39 (éleiben 2586 
p-n-ő b haj'h-rta’lan adó törléséi 
i'od he el

Bv. IFmbach főispán eré§y®s kijelentései 

szokatleo és furcsa feiszólaiás sorM 

t>r. Mojzes János bizottsági tag feiszélaiása a itösigatgaiasi iiúoitság ülésén.
Dr. Mojzes János országgyűlési 

képviselő a közigazgatási bizottság 
togia a tanügyi jelentés során szín
ién felszólalt. Felszólalása ezúttal 
sem szolgálta azt a beket, melyntk 
szorgalmazója épen ő volt.

A b két szerintünk sémii.iképen 
s m szolgálja az, hogy miirdtnl, 

i személyeket, intézkedéseket a pofi 
likai pártállás szemüvegén kérésziül 
nézzünk, mert akkor a végén az 
derül ki, mint ahogy ki is derült, 
hogy egy sérelmezett beadványa 
ép n az ellenzék pártján ik főkoti 
feusai szerepelnek aláírásukkal.

Ezúttal a felszólalás egy tiszlvi 
selő in 1 gánlénykedesét akarta láva 

i lalos szirrezt t mázába Öltözötten a 
vita keretébe vonni. Dr. Moj/.< s 
János felszólalásában azt a kérd-st 

I tette fel ugyanis, mi a népművelési 
j titkár hatás és munkaköre, tűnek 

kell, hogy hz. utasításait köv -ss - és 
a népmü t lesi titkár houn-.n kapja 
fizetését? (Nem merjük feltételezni, 
hogy mind zekel dr. Moj/es Já<i> s, 
attól függetlenül, hogy törvényhozó

Medveczky Károly: ál! a Báesőimásra tervezett középfokú
gazdasági iskola ügye?

Dr. Fernbach Bálint főispán: Megvalósítható voína, ha ügyet, 
mely ezt célozza nem rángatnák mesterségesen 

a Közigazgatási Bíróság elé.
Tegnap tartotta a vármegye köz 

igt/galasi bí-ollsógi ülését, melyen 
dr. Fernbach Bálint főispán elnö 
költ. A i I oitések során a tanügyi 
jeleid Petje/ ej-őm k Mtdvec/ky Ká- 
io'y g'/disagi főtanácsos szólott 
hoz/á

— X j I ütés kapcsán az iránt 
érdeklődöm, — mondotta többek 

is. ne tudta volna.)
Dr. Oriay József kir. tanfelügyelő, 

a ll-rdésre adott válaszában kije- 
: lenit it -, hogy a népművelési titkár, 

lul.i jdottképen nem más, mint egy 
i erre az állásra kirendelt tani!ó. Mint 
| tanító élve i fizetését is Ulasiláso- 

k il a népművelési bizottságtól kap, 
i mely bizottságnak elnöke az alis

pán, ügyvezető elnöke a tanfelügyelő. 
’ Feladata az. iskolánkivüli lanfolya- 
■ mok szerve őse és ellenőrzése, nép- 
i könyvtárak, dalárdák létesítése, 
| színdarabok rend zése . .
I DrMojzts János: És királyi ügyé

szek munkájának elit nőn ésével is
! foglalkozik.

Di. F rnb-ch Bálint főispán: Ezt 
m in tartom valószínűm k. Királyi 
ügyészt nem tudok elképzelni, aki 
ilyet tűrne és ne Enne arról jelen 

I test.
Dr. Mojzes János: Himisvád

i emelésével is foglalkozik.
Dr. Fernbach Bálint főispán : Ál 

lampolgári kötelességét ő épen úgy 
teljcsi’heti, bárki, amiért lermésze 

közö t, — hogyan áll a Bácsalmásra 
tervezett gazdisági középfokú iskoia 
felállításának ügye, tekintve, hogy 
a gazdaérdekeltségek azt nagy ér
deklődéssel várják.

Vitéz dr. Bajsav Ernő alispán: 
Egyelőre ez ügyben nem tudok 
nyilain ózni.

B.rlh Benedek: Az elmúlt na 

sz.- tesi n teljes egészéb n 'áilalnia 
is kell a felelősséget.

0e nem értem mennyiben 

tartozik ez ide ?

Dr. Mojzes J mos erre hirtelen a 
dr. Bittner József érdekében bea
dóit kérvényről és az idairásszer- 
zésről kezd ti el beszélni.

Dr. Fernbach Bálint fói pán : Ez 
az ügy kivizsgálás végeit a f-’-zolga- 
biróriál van, mert épen

a bizottság: tag űr pártjának 
vezetőemberei szerepeinek 

egyrészt azon aláírókén*.

Meg akarok győződni hogyan ke
rültek ez» k oda De megjegyzem : 
különben is az aláírások nem ér- 
n k ebb n az esetben semmit sem.

A főispán szavai véget is vetet
tek a szokatlan és furcsa felszóla
lásnak és a bizottság a tanügyi je
lentést elfogadta.

I pókban Bácsalmáson járt dr. Zá- 
i vodszky Levente tanügyi főtanácsos, 
’ egy miniszteriális kiküldöttel. Meg-
I tekintették az iskola céljait szolgáló 

épületet és a tantermeket. Egyben
; bir'okol kerestek megvételre, vagy 

bérbe az iskola céljaira, mert mint 
kijelentették a kul uszkormány az 
iskolát minden körülmények közölt

h°áy kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de 
oJc$ö árj6ÍZéSS@S akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg

kéilöntegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk! 
Divatárut Játékot. Cipöféiéket

Fischer Pál r. t., Baja
Este 7 Aráig nyitva.

Cipöraktára
Gróf Zichy Bódog-tér 4.
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K a r ác s o n y u n k-r a
j? ajándékot

Reinhardt Divatcsarnokból
BAJA. - Telefon : 188.

m.'U valósítani
ás azt legkésőbb a j#vö év 
szeptemberében rendeltető 

sének ói is akarja adni.

Mécs László irodalmi estje a Nemzoisber 
„Ért a zengő királyfi előtt harsona vagyok", — 

mondotta bevezetőjében dr. Torday Ányos.

1. 1 IIhócipő
Di. Fvrnbach Bain! főispán : Igen, 

ez akkorra megvaló-űiható is volna, 
ha • ?. ügyet, mely ezt m gvalc.si- 
laní akarja,

nem rángatnák mestersége
sen a Közigazgatási Bíróság 

elé.
Hí nem L sz. meg az. iskola időre, 
az érdekeltségek köszönjek ezt meg 
azoknak az uraknak, akik ezt oda
vittek es igy húzzák az elintézést.

Vuz dr. Bajsay Euiő alispán: 
A panasz nem is helytálló

I) Fernbach Bálint főispán: Én 
a m- iíi> részéről pedig a pénzhez 
ad<Lg nem engedek hozzányúlni, 
mi j a végső döntés el nem h ng'ik.

Medvtczky Károly felszólalása és 
az arra adott válasz rávilágított, 
hogy a mindenáron való fellebbe
zés a vármegye szociális és kullu 
rá!" fejlődését mint gátolja. Bízó 
ny ' ideig ez leh.-'.séges is, bár a 
végső eredmény nem !• hét vitás.

A Duna-Tiszaközi Mezőgazda
sági Kamara a kisbériét! 

rendszer ellen.

A köz-
László

szó; ti*.

A kecs* eméli G-'zdakamtra most 
tarlo’ta meg közgyűlését Szentjóby- 
S-atib Elemér elnökletével. f 
gyűlésen Gs.’lelyi Nagy 
igazgató szociális reformokat 
telt és hangoztatta, hogy az 
kiágazd tk mai gazdálkodási 
szere sürgősen átalakításra 
Á i isi foglalt az alföldi nagyvárosok 
halaráb-n szokásos ki»b5ileli rend 
s/t eíh n, amely nem gazdaságos 
és nem szociális. A jelentés* k és a 
költs.'gvelési előterjesztések letér 
gyalási után a felszólaló gazdák a 
szövetkezeti mozgalom megerősíté
sét, az adókéi dósuk rendezését és 
a gazdáknak olcsó oi*óanyaggal 
való ellátását kívánták. A Kamara 
jen ntése szerint egyébként 
padékos őszi időjárás igen 
helyzetet teremtett, mer- megkéstek 
a talajmunkák. Baja. KÁDÁR utca io.sz.

Legszebb karácsonyi ajándék egy ŐO, vagy ?
B® igaz öröme csafe úgy lesz, 
ha órát és ékszert SZtKLAI-tól vesz. 

Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
Telefon: 2—93

H-ufőn tartotta a Nemz* ti S álló 
dísztermében előadó estéjét Mécs 
László. Fellépésének híre oly vonzó- 
< rő gyakorolt a közönségre, hegy 
a Liszt Ferenc Kör, melv az estét 
n ndezte, alig tudott az érdeklődők 
nek helfet juttatni

Igazi klasszikus, felemelő művé 
s/i esemény volt az országoshit ü 
pipköltőnek hal ev után Raján má
sodízben való bemutatkozása.

Dr. Tordai Ányos, tanügyi főta ' 
nác«os, gimnáziumi igazgató meg 
nyitó beszédeben Mécs László köl
tészetérői b- szélt, hangsúlyozva, hogy 
az. ötök isteni gondo'atnak aláren
delt, alázatos hittel eltelt, emberi 
szeretet sugallta magyar érzéstől 
fák;.dó, milliók leikével egybeolvadó 
megnyilatkozás legbensőbb és leg
fenségesebb tartalmával szó! olvasói
hoz. és hallgatóihoz a költő nemes 
pafináju ihletett lírája. Vaiázsereje 
azonban mindenckfelelt abban van, 
hogy a mai kor, szociális proble 
máinak gazdag Iái házából nyújtja 
mondanivalóit a poéta.

Nem is hangzott el egy versszaka, 
egy mondata Mécs Lászlónak a 
nagy előadónak, mely e tanúság
tételeket nem igazolta volna. Az 
volt a benyomásunk, hogy a jósá
gos Isten áldotta meg apostoli te 

Ajándékot
KARÁCSONYRA

vásároljunk
mnmszo-nái
ö Tóth Kálmán szoborral szemben.

hűséggel es küldetéssel ezt a férfiút. 
Nem tudtuk, hogy mit c-odá!iunk 
benne inkább, az iról, a költőt, a 
gondolatoknak szédületes tempóit, 
vagy az elő. dől. << deklamáló mii 
vé-szet kifejező utolérhetetlen és pá
ratlan mesterét. Feszült figyelemmel 
figyeltük ajkát, arcát, gesztusait és 
nem tudtunk betelni zengzetes be
szédével.

Előadásmodora a legelőkelőbb, 
finom, de egsuttal leereszkedő, köz
vetlen, kedves és bájos-. Mintaképe 
az igazi nagy talentumoknak. És 
nekünk árva magyaroknak egyúttal 
— hőse. Olyan eiő, bátorság, büsz
keség cullámlik dalaiból, mely a 
fegyveres felkészültségnél vértez I- 
tebb tápot önt csüggedő tagjainkba. 
Úgy éreztük, hogy szavai nemcsak 
felemelnek és nemesifenek, hanem 
azok a jövő förgetegein áthi'oló 
szimfónia legd őrültebb íil-md is.

Költeményeinek végtelen sorát is 
merlelte meg velünk a költő. „Fe 
hér.-n és kékén", „Azért falumból", 
„A királyfi", „Parasztok", „őszi 
éjjel őszi c^end" slb. stb. Mindegyik 
egymagában is egy bt fejezett szó
zat, mely lelkünk húrján álrezeg és 
valami magasabb tökéletesség felé 
vonz. „Aranyos kicsikém", „Vaskó 
János és kedves családja", „Kirán-

SPORT
CIPŐ

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

műsor-

dulás" és főleg a Parisban is köz 
telszrst aratott „ A mind n>ég bal
ladái •“ oly íma'i'cus lap 
késztették a hallgatóságot, 
csak a légig izibb e'binerő 
releltelies szívből fák -dh t

M 'cs elő-dasan kívül a 
b>n még két művészi hangverseny 
szám szerepeit. Az egyik Szanló 
Jenő heg -dűjálek t vo't aki Schu 
bért Ave Maria, Saraselle Taran
tella, Kodály Adagio és Bartók 
magyar tánc szerzeményekben, — 
Lukácsné Vác/i Jolán fi lomer/ésü 
zongorakisé ete mellett — a tőle 
megszokott lendületes ütemű tech 
nikával közreműködött. A másik a 
bajai Daloskor á't <l m g>zokolt tó 
nusban előadott Fokos Nándor : 
Ima, Gyula diák verse c. énekszám 
volt, melvet Sass József a íegsza 
balosabban vezényelt.

Azt gondolom, hogy B ja tnüé^ő 
közönsége hálával tartozik a Liszt 
Ferenc Körnek, melynek agilis ve 
zetősége lehetővé tette, hogv a ma
gvar esz.ményiség lánglelkü profé 
ciája ez alkalommal megszólalhatott 
városunk falai közt, —rí.—

9 FŰZŐ, HASKÖTŐ, 
| MELLTARTÓ 

üeizier Jenöné
fii zó készít 6 mester

szalonjába n
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üveg, porceilá^, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OÜCSQ

Farkas Mihály iivegkereskedőnéL 
Alpacca evőeszköz. «ki Modem képkeretezés.

A vármegyei tisztviselők karácsonyi 
segélye.

A megye kisgyülésén Mézes Já
nos számvevőségi főtanácsos ismer- 
(. tle azt a javaslatot, mely a vár* 
megye tisz’viselőinek karácsonyi se 
gélyét célozta.

A javaslat előtt vitéz, dr. Bajsay 
Ernő alispán s*ó alt fel ebben a 
kérdésben.

— Azon az. elgondoláson voltam, 
— mondotta az alispán, hogy karó 
csonyi jutalom és különmunkád!) 
fejében, amit már 72 tisztviselőnek 
ki is utallunk, részesítsük az utü- 
gyekkel foglalkozókat is. Ezt a kér
dést előzetesen letárgyaltam már a 
a kereskt delemíigvi minisztériumban 
Ezen az alapon az 
hivatal és az útügyi 
sülnének jutalomban 
gálnak erre a célra, 
sok.

Az alispán bevezető szavai után 
Mézes János ismertette ajivaslatnt, 
mely szerint a ju’alorn legm g-rs-bb 
foka nem lehet több mint »■/ egy 
havi fizetés és annak legfeljebb 50 
százaléka. E célra 2300 pengő szűk 
s’ges.

Dr. Fernbach Bálint főispán : Eb 
ben benn szerepel az alispán is?

Mézes János : Nem.
Dr. Fernbach Bálint fispán : Ja

államépil eszel i 
előadó része- 
Fedezetül szol 
a megtakmitá-

vaslom, hogy miután az alispán 
végeredményben a megye legfőbb 
útügyi irányiiója, az ő szárnál a 500 
pengő szavaztassák meg.

A kisgyülés úgy a javaslatot, mint 
a főispán előterjesztését egyhangú 
lag elfogadta. C*ak még ifj Tüske 
Máté jegyezte meg :

— Eddig karácsonyi segély nem 
volt, — mire vitéz dr. Bajsay E nő 
alispán világosította fel a kisgyülés 
tagját, hogy ez a kérdés eddig in
tern íigv volt, de miután ő ezt nem 
akarta tovább igy kezelni, azért 
hozta azt be a kisgyülésbe.

A kisgyülés határozatát jóváha
gyás végett felterjesztik a kereske
delemügyi minisztériumba.

FII RE
— Kisgyülés a megyeházán. A 

megyeházán megtartott ki gyűlés, 
melyen dr. Fembrch Bálint főispán 
elnököli, 65 kös-gi ügyei tár
gyalt le.

— A számonkéröszék uj tagjai. 
A megyi i kisgyülés a jzáionkétő- 
szék tagjaiul dr Makr.-y Lászl • és 
Szu'tély L’pót bizottsági tagokat 
meg- álasz'oHa.

Cipők, harisnyák, h ő C 8 P Ö !<, 
nyakkendők, ridikülök

nagy válaszokban otcsón kaphatók
■

— Sík Ernő emléke a kisgyü
lés és a közigazgatási bizottság 
elölt. A Ir-ígik us hii n lenséggel < I 
hunyt Sík Ernő ny vm másodfő- 
jegyzőről vi ■>/ dr. Bajsay Ernő alis
pán i-mi<'kt’/t: t meg a kisgyülésen. 
Halálávnl í-,;\ ig z barát --s egy ön
zetlen, !el;.. - liszt iselő távozott. A 
közig r/g. iá i bizottság ölesen Rnsen- 
b<-rg Mátyás rnl kezitt me^mgult 
S'avíkkal a vármegye v< 1- útügyi 
referenséről. Úgy a kisgyülés, mint 
a kö. igazgatási bizottsági ülés áli 
ralbm közli részvétét Sik Ernő 
hozzátartozói v<l

— Jómodoru kifutó felvétetik 
Reinhardi Divatcsarnokban.

— A kisgyülés es a közigaz
gatási bizottság üléseinek rend
je az 1937-as esztendőben. Az 
1937 es eszi ndébin úgy ki ,:yu- 
lést, mint a : ö iga gatr.S' bi/i I s g 
üléseit mind, ti hn első -.•idajan 
tai'iák rm <j. Amennyiben eok a 
napok valr-u - \ ike íj-.i epna; r,. 
<e, úgy a? ; t megelőző 
pon t ■ t -l< ■ ■ -•> (Hé--

— Előléptetés. A m. kir. á'l.rri' 
vasutak igazg '.mg ínak »Infík 1937 
január 1 löt kezdődő hi'ályal Kői 
tai Józs í baj ti or-z'álvu’étnöks gi 
mérnöknek a Vlí fi-elési osztály 
elnevezését és jellegét engedélyezte.

e&- 
ddi na-

U.J DIVATÁRU
Ü Z L E T É B E N

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

A vér felfrissítése
céü iból — ki<H tkep középk ru 
f rfiaknak és nőknek — ajái latos 
néhány napon at korán reggel egy 
pohár természetes „Ferenc József** 
keserüvizet inni Vi'ág<Z‘-rle r ndel k 
az orvosok a valódi Ferenc József 
viz használatát, mert ezsz b hozza 
a bélmüködést, e'őmozditja a gyo 
mór emésztési. fokozz < a béltnükö 
dés’, e őmo/diija a gyomoremés/tcst, 
fokozza az anyagcserét, javítja a 
vérkeringést, megnyugtatja az ide
geket, egészséges áhn- t hoz és ezál
tal u| életerőt len m*.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PF10ENSX var íré gép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

2SÖ Pengő 
(részletre is)

HorvátOiimas ,.4,
Hallgassa meg a 

legújabb

ORION. P8WJPS, STANDARD TELEFUft/.EN 
készül kék a I tkis;. bbtől a l■••sn r. \ ol hí;.

nóoiö SíRVIÍf.l



4 bAJA-üAtiSKA 1936. december 17.

SPORT.
A jel vény s-érző verseny 

eredménye.
Vasárnap d-iután 3 órai kezdet 

tel bonyolították e a Turul SE 
rendezésében a laniíók. pző intézet 
tornatermében jelvényszerző vei 
senyt, amtlven a MOTl’.Sz t W <£• 
ner János kikü'dölt kép iselo-

A versenyen a következő csapa
tok vetlek részt : a tanítóképző 
Flóra Sándor és Dévényi J zsef 
tanárok vezetésével ezüst, 4 bronz, 
12 vasjelvényért indiv tornásszal. 
A yimná/ium Szabó Lásdó testne
velési lanái vezetésével 1 ezüst, 2 
bronz és 8 v isjelvényéi I indul-- tor 
násszal. A kereskedelmi Kovács 
Antal ijí-r/iídó vezetésév. I 5 e ikl, 
5 bronz, 8 v -sjelvényérI induló lm 
násszal. Polgári fiúiskola Hock Ká 
roly lanái vezetésével 8 vasj.-lver.y 
ért induló tornásszal. A ki-c-áv-iiyi 
Levente Egyesület Nyáii Béla ok 
tató vezet-sévvl 1 « ziisl és 7 vas 
jelvényét l induló tornásszal. A bács 
almási polg fiuisk Lepényi Győ.ö 
t. s n velő lanar ' ez- -es v< I 6 vas
jelvényért es a .‘z.kszardi gimná 
zium Bessenyei Gvu'.r testnevelő 
lanar vezetésével 5 ezüst, 6 bronz 
és 3 vasjelvény^rl induló veiseny- 
ZÖvel.

A vas és- b onzjelvényeket csak 
néhány kiv'te'le1 mind n to-nász 
megnyerte. Az zü j Lényéit in- 

Ram és Likőr k ivonalok a s. ~g. <_ga, 
a legnagyobb választékban KűPIlöívK

APUI LÓ iLUTSXERHIi cégt. Sebestyén Jolán 
i! Illatszerek és piperecikkek
q «c=ex :===3» <k~z. «—=£ «e==:

S§ Wlli
Karácsonyra és újévre

legolcsóbban kés/ifb li el riífn fiíSc&S* szükséglétét

| finomított szeszbél 
w mely kapható literes és félliteres palac- 
$ kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 
® szeszgyárában.

! Kombinált szobák naey vMMMékal 1

' dúló 14 tornász közül azonban csak 
| egv, Köhidi Hugó (Kiscsávol\i Le 
In-nle Egy) nyerte ‘I Flach Balázs 
(tirr-sk) es II rv 4h G.uh (’anitó

1 l-.ép'ö) csak 0'2 ponttal volt rósz
• zab a minimális pontsamnál. 
Ügy s n d ott (örök Kálmán, 
Szilágyi Is vári (Sz lis/'.id). Nyíri 
J n s (b -:ai kér L ) és Végvári 
Lás 'ló (' .ni:, k • pz ő).

A verseny R us . I- ván keres 
Ucedídmi iskol i tanár szavai illán a 
Himnuszai ért vígéi A p.. tilos 
térid, ’ s Kutas János érdeme.

I antulajdm-ijs :
11i. 3 « É U t £ 13 E i

Karácsonyi ajándéknak

’GSLfhieií Hütte
cs-sz i ti v-•-frit uk, továbbá min 
denn. mű üveg és porcellán 
áruk • legrégibb baj i szak 
ü'Atb. n kaphatók:
SC8HE1ZEC EB Hő nél
A 1 a p i l v . : 1862. é b <• n.

lÁwsxe-r- 

; SZAKÜZLE1 
íKÉSZÍt jj T R V 
í j A V I T ** M P * jHANGOL FERENC 
! hannsrerliéíiité mester

BftJS. KOSSUTH IAWS-U. 2.

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

ükác 
kőris 
szil 
tölgy 
srurltos nyár 
fűz 

lágyfa q kínt

b száraz
l

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

ELŐKÉS FAKERESKEDÖK

írod.: Hónaid ti. 13. Fatelep: Szentjánosi-ul 7.
Tel.(o. : 42 (SuíJovíc.-. piai) Telefon: 195.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált SfOTEiSZmT,

tej- és tejterméket
DOBÓ -JENŐ 
tejüzemében lehet jól 
vásárolni. — B A J A, 
Mátyás király-tér 10

Tejet megrsfldeíCsíe házhoz 
5Zatlít0h !

■ «sc «TZE;r xnsí=»

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

m Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! m 

| OOTOfli tojásszén j
5 DOrOSl díószén |
| Kemény és íagy íüzífa öibeo él aprítva.
j HHiiiftut és Társa b^ja |

Hemzeti Sólió

a
I

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Mag var Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

B 48 2 iá s Lajos cég 
üzlelheh isc-ge 

átköltözés miatt 
a^annaíra kiadó!

a WCS—-K s~5» - -7- ■>» «CE-=X • C

D

KOKSZ|

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK

bűtorárűház
Baja, Kossuth Lajos utca. «

SZOLID ÁRAK! j
Kedvező fizetési feltételek.

Első angii anyag és munka garantiával.

Nyomatott Bakanek és Goldbc

Szoba fü téshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Péesi íSófesikett (szurokmentei)

Legmagasabb höé.-tékii magyar szén és széntermékek.
Kérje mjn(Jenijl} rx=x---- ------

Képviselet.; s c h ő n és Bajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 16.

WHKM


