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BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

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

Dr. Alföldy Béla országgyűlési képviselőt 
a megyeoülés egyhangú lelkesedéssel a törvényhatósági bizottság 

örökös tagjává választotta.

Tegnap lattolta a vármegye teli 
évnegyedes közgyűlését. A megjelent 
bizottsági tagok sorában olt láttuk 
báró Vojnils Sándor v. b I. t. és 
dr. Latinovics Jár.os felsőházi 
tagokat, báfó Vojnils Miklós, dr. 
Mojz.es Já'>os orsz. gyűlési képvise
lőket, Szulrely Lipót kormányfőta- 
nácsost, báró Podrna..ic ky 
és másokúi. Ezúttal először 
meg
iró, míg 
lóképző 
Ia11a el.

Dr. Fembach Dálint főispán üdvözlése,
I

I
ismét a 

segítségét 
végre is

Attilái 
jelent 

gyors 
tani-

közgyűlésen hivatalos 
a karza ot ezúttal a 
intézet f Kő osztály-, fog

A főispán üdvözlése, 

órakor nyi'otta meg a 
dr F» rnbach Bálint főis-

Pont liz. 
közgyűlést 
pán, akit a közgyűlés tagjai pe< cé
hig tartó tapssal fogadlak. A köz
gyűlést megnyitva jelentette, hogy 
napirend előtti felszólalásra dr. Hor
váth Alajos kért és kapott engedélyt.

A közgyűlés feszült érdeklődése 
közepette emelkedett szólásra dr. 
Horváth Alaios.

Az uj kormány megalakulása óta, 
— kezdette beszédét, — először 
van alkalmunk egviill lenni. Nem 
mulaszthatom el ez alkalommal, 
hogy m< g ne emlékezzem arról, 
hogy a kormány a főispáni teen
dők továbbvitelével továbbra is fő
ispánunkat bízta meg (eljerrzés, taps.) 
Ez alkalommal szívből üdvözöljük 
vármegyénk javára kifejlett munkál 
kodásáért, további munkájára pedig 
az Isten áldását kéijük. (Nagy él 
ienzés es taps.)

Dr. Fernbacb Bálint főispán : Há
lásan köszönöm a törvényhatósági 
bizoltvág szeretetteljes mvgnyilvár u

lását és újból azt Ígérhetem, hogy 
elsőrendű feladatomnak fel intem a 
vátnvj’.ye érdekeit képviselni felfelé 
és a segíts- get idelenl. Ehhez a to 
vóbbi munkámhoz ezúttal 
löt vény hatósági bizottság 
kérem, hogv feladatomat 
hajthassam. (É'jenzés)

E-után a tárgysorozat 30 il< pont
ján szereplő indítvány tárgyalására 
tért át a közgyűlés. Báró Podrna 
niczky Attila indokolva indítványát, 
melyet a lótenyésztés fejlesztése tár
gyában leri'sz.tell elő, a h diárvák 
fokozottabb alkalmazását sürgetve, 
foglalkozni kezdett az általános tit
kos választójog 'megalkotásával. A 
vármegyének kell állást foglalni . . .

Ebben pillanatban megszólalt 
az elnöki csengő :

— E rém tartozik a bizottsági 
tag ur felszólalásának tárgyához.

Báró Podnuniczky 
rátért 
melyei 
dőli.

D /Alföldv Bélát, a főispán ja 
vaslaíára dr. Schopp-r Antal elnök 
vezetésével küldöttség hívta meg a 
közgyűlésre. Lelkes éljenzés és taps 
fogad a a belépő dr Alföldy Bélát, 
aki aztán szó! kérve megtartotta 
beszédét.

— őszinte köszönetéin és mélyen 
érzett hála azoknak, akik szerény 
munkálkodásomért i'ven nobilis el 
ismeréssel illetlek Köszönöm a gesz 
tust, melyet ak<ni fogok viszonozni, 
hogy odaadással és hűséggel híven 
fog in szolgálni a vái megyét.

De baráti jobbot nyújtok azok 
felé is, akik esetleg nem oly 
szeretettel fogadták szemé
lyemet ha más pártállásuak 

is.

Éri ide ezek közé a falak közé

Dr.

indítványának 
a közgyűlés

Attila ezután 
indokolására, 

végül el foga

Béla ország-Dr. Alföldy 
gyűlési képviselő örökös 
megyebizottsági taggá 
való megválasztása.

Fernbach Bálint főispán a
tárgysorozat 10 ik pontja alapján 
felszólította a kijelölő választmány 
tagjait, hogy a megye egy betöltet 
len örökös törvényhatósági bízott 
sági helyére a jelölést ejtse meg. 
Az. eredmény kihirdetését, hogy a 
megüresedett helyre egyhangúlag dr. 
Alföldy Béla oisz.’ggyülési képvise
lőt jelöllek, a közgyűlés lelkes él 
jenz.éssi I fogadta.

a 
pártpolitikát becsempészni nem fo
gom. A személyes ellentét 
ki fogom küszöbölni Akik 
személyes gvü’ö et magvál 
lehet hogy annak áldozatai
lesznek, m ly elsöpöiheti őket. Cs »k 
a kölcsönös munka segíthet. Min 
dent a vármegyéért és a vármegye

átkát is 
ma a 
hintik, 
ők is

népéért, És ebben biztosítékot látok 
a vármegye mai vezetőiben dr. Fern- 
b eh Bálint főispánban (| ,p>) és 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispánban, 
(taps) akik munkálkodásukban nem 
felejtik el a szociális gondolkodást, 
de garantia ebben a tiszt viselőkar, 
a községek elöljáróságai és a ve
zető főjegyzők.

— Szomorúan látom azt, hogy az 
ezeréves vármegye intézménye ál
landó és fokozódó ves/edel* mnek 
van kitéve. Pedig ez legősibb intéz
ményünk. Tiporja el a kormány 
azokat az egyesületeket, melyek 
nemzetellenes működést f . jtenek ki.

Mészáros Béla (Vaskút): A szak
szervezeteket tapossák el, ahonnan 
a spanyol vörösöket üdvözölték.

Dr. Alföldy Béla : De a 
gye intézményét erősítse, 
szükségünk diktatúrára.

Amig Darányi Kálmán 
miniszterelnöki székben

taturától tartani nem kell.
Végül 

kitüntető 
szavait a 
fogadta.

várme-
Nincs

ül a 
dik

ismételten megköszönte a 
bizalmat. Dr. Alföldy Béla 
közgyűlés lelkes éljenzései

Egy ön és közveszélyes örült leakarta 
szűrni a kórház egyik alorvosát, majd a 

rendőrségen szétszedett egy kályhát.
T-gnap délelőtt II órakor meg

jelent a közkórház elmeoszlályán 
Babos Gyula lakatossegéd és látó 
gatási engedélyt kért. Babos fel-.-.ege 
ugyanis a kóiltáz ápoltja. Dr, Csu 
jak Lajos alorvo-j n látogatási időre 
hivatkozva a ké ••-! elutasította,

miié Búbos kését előrántva leszu- 
rással fenyegette az alorvost.

Azonnal értesítették a rendőrsé
get és Babost a központi ügyeletre 
előállították. Kihallgatása során dü
höng* ni kezdett és nekiesve a kály
hának azt valósággal d ‘rabokra

hogy kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de 
oJcsű árjelxésse! akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg 

különlegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk!
Játékot. Clpöféléket

Fischer Pál r. t, Baja Gróf Zichy Bódog-tér 4.
Este 7 óráig nyitva.

Divatárut.
Divatüzlete
Br. Eötvös-utca 2. szám.

Mojz.es
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Ka. rác s o n yTifk - r a
Zf ajándékot

Reiehardt Divatcsarnokból
BAJA. — Telefon : 188.

szed‘< Végül is megfékezték és a 
dühöng?• i rohamba szenvedő c-m
beit ín ó’.ák. A vizsgálat

föi alispánt jelentés vitája a megye- 
gyüiésen.

A megye tegnapi közgyűlésén az 
alispáni jelentés nagy vitát eredmé
nyez-: L A felszólalások sorát Gu 
gáno.ils Máié (K I- bia) nyitotta 
meg, aki a borértékesítés terén kor 
mánvinlé/kedést süigetett az árle 
törés ell n. E célból p nceszövetke- • 
zelek, borközraklárak felállítása I 
m-lkll, az árminimálást követelte. [

Báró Podtnaniczky Attila bekap- | 
C'ol< Jva Gugánovi s beszédébe, ő is 
a s/öv tkezeti tömörülést látja célra- 
ve/f ántk. Majd áttérve az általános 
titkos választójog kérdésére, úgy 
véli a megyének, mint ősi intéz
ménynek ilyen sorsdöntő kérdésben 
szintén hallatni keli szavai. Nem 
akar konkrét javaslatot lenni, de 
egy gondolattal segítségére kell
lenni korma vnak. Ilyen volna
annak kimondása, hogy kommunista 
párt i nem khei elismerni sem most, 
sem n lövőben. Nem tartja helyes 
mego-dámak az ajánlásnak azt a 
rendszerét, hogy egy pártból, csak 
egy j -lőlt léph 4 fel. Egyebekben 
bizalommal van a kormány írén .

D. Fernbach Bálint főispán e fel 
szóidéira adott válaszában hijelen 
tette, hogy ez a várrnegve volt ta
lán az első, mely a választó jog 
kérdésében állást foglalt A választó 
jog kérdésében párti rtekezlel ült 
össze és olt intézik cl azokat a kér 
désvket, ami egyebekb'D seru a 
mvgyegy ülésre tartozik. Ha báró 
Podmaniczky megbízik a kormány
ban, bízzunk meg abban mi is. 
(É jenzés )

Bernálh Zoltán a következő fel 
szólaló. Ulügyi kérdésekkel foglal 
közölt, melynek során szabályren 
delel megalkotását sürg-4'e, hogy 
ahol a közérdek azt kívánja az illat 
megépítsék és annak költsége ki 
vethető és közadók módjára behajt 
haló legyen.

Vitéz dr. B-jsav Ernő alispán be 
jelentelle ennek kapcsán, hogy amint 

m< g illapitotta, hogy Babos Gyula 
Ön- es közveszélyes őrült. Beszálli* 
to'ták a közíróihoz < Imeoszlályára.

azt Jánoshalmán is kijelentette e 
kétdé>bea mindent el fog követni. 
De ez lis Iára községi kérdés Ez 
ügyben mái folytatott is Iái gyalást 
az illetékes szakminisztériumban. 
Hí eredményt ér el, jelenteni fogja.

Medveczky Károly gazd. főtaná
csos az agrárképviseletek nevében 

szőlőlét meles válságát említette 
fel, hülöházat kérne Jánoshalmára 
és megdko'ását a mezőgazdaság

Egy menekült megsegítést ügye 
a megye közgyűlése előtt.

A megye közgyűlésén, az alispáni 
jelentéshez felszólalt Mendhr János 
b'C'almási megyebizollsági tag is, 
aki a menekült üggyel foglalkozva 
felszólalásában. egy bácsalmási me
nekült érdekében emelte fel szavát. 
A nyomor és az elesetlség szomorú 
kép.t festette meg a felszólaló.

— H heletkn nyomorban él az 
illető, — mondotta. Telviz idején 
nincsen tüzelője Pedig tudtommal 
a belügyminiszter a megyéin n élő 
menekültek számára kiutalt 30 000 

Ajándékot
KARÁCSONYRA 

vásároljunk 

MAJTINSZKY-nál 
A Tóth Kálmán sxohorrai ssemben.

| számára a betegség, öregkori és 
| bő sét elleni biztosításnak.

Vitéz Bajsay Ernő alispán vála- 
I s^aban kijelentette; egyelő n baj van, 
I hogy az. érdekeltekben nincs meg 

az érdeklődés A hülőhá/ jövőte 
tető alá keiül.

Wischer Józstf felszólaló-a ugyan
csak a bortermelés krízise körül 
mozgott. Javasolta egy 50 százalé
kos személy és áru díjmérséklés 
kapc-án egy borvásár megrendezé
sét Bácsalmáson.

Ifj. dr Willmann János válaszolt 
ínég Bernáth Zol’án felszólalására, 
aggályosnak tartva a szabályrende
let megalkotását, majd meg Peler 
Jáuc s szólalt fel, amivel az alispáni 
jelentés vitája véget ért.

pengőt szétosztásra. Ez az ember 
még eddig egy fillért sem kapót’.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán : 
Nem h Holtuk eddig még a nevét

Mendler János : Pólyák János a 
neve.

Mézes János : 800 pengő lelt a 
részére kiutalva.

Mendler Já» os : Hát ez nem ka
1 pofi eddig még egy fillért sem.

Vitéz dr. Bajsay Ernő felkérésére 
Tutmez.ey István bácsalmási vezető 
jegyző adta meg a felvilágosítást.

| HÓCIPŐ

SPÖKT
CIPŐ

HAZICIPÓ

ER. EÖTVÖS-U. 2. TELFFON- 206

— A s< gély vakban megérke
zel!. A belügyminiszter intenciója 
szerint járva < I, behívattam Pólyák 
Jánosi és felszólítottam mondja 
jegyzőkönyvbe mit akar a 800 pen 
gőn venni, ö ekkor szándékát jegy
zőkönyvbe diktálta. Később meg
gondolta a dolgot és ui tervvel ál
lott elő. Ezt is jegyzőkönyvbe vet
tem és mindkét jegyzőkönyvet fel
terjesztettem. Pólyák aztán újból 
jelentkezett azzal, meggondolta a 
dolgot, neki a pénz kell. Az inlen 
ció pedig a/, hogy a pénzen az il
letőknek megélhetést kell teremte 
nünk. Pólyák különben is nem akar 
munkát vállalni. Többször ezt "is fel
ajánlottunk neki, de ő nem vállalta. 
Szánalomra ez esetben nincs ok,

Mendler János : Ennek az em
bernek még tűzhely sincs a laká
sán.

Dr. Fernbach Balint főispán : Egy 
ember, aki nem akar dolgozni, az 
nem érdemel meg semmit sem. (Nagy 
taps )

Ulrich József: Én mint községi 
biró, a szegényházból tűzhelyet 
adattam n^ki. Később, hogy tüzelője 
legyen, fair Iá hoz juttattam az. ágak 
és tu<-kó ellenében. Pólyák nem 
akar dolgozni és mindenáron a 
pén/h-z akar hozzájutni.

E zel a vita ez a része is le zá 
rull.

Fizessen eiö
a BAJA-BÁCSKARA.

Legszebb karácsonyi ajándék egy QF3, vagy fikSZf?.

De igaz öröme csak agy lesz,
Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLMl-tól vesz.

SaikBaá Márton órás, ékszerész Baja, Gráf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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üveg, oorcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árakOR

F 8 f k 3 S M i h B I f üvegkereskedőnél. 
Alpacca evőeszköz. Modem képkeretezés.

Dr. Alföld^ SSéla ur<>zággyü- 
lést képviselő elvállalta a 

Move bajai csoportjának 
elnöki tisztségét.

Mint ismeretes a Mov^ bájai cső- 
p.nijinak elnöki tisztsége mindez 
ideig belölfellen volt és az ügyeket 
d--- Major Jo/s f ügyvéd alelnök és 
Tallián József rendöl föf-lügyelő 
íigyv. alelnök vezették.

Most betöltésre kerül az elnöki 
tis lség is, amennyiben a Move ve
zetőségének felkérésére dr. Alföldy 
Béla országgyűlési képviselő azt el
vállalta.

Az elnök választó közgyüié I a 
jövő év január 15-én fogják meg 
tartani.

Megalakult a Move 
Hercegszántón.

fti alakulögyiii*s táviratilag 
üdvözölte vitéz dr. Bajsay Erttö 

kerületi felügyelőt.
A MOVE hercpgsuinlói csoportja 

december 8 ári, alakult m^g a köz 
ségháza' tanácstermében. Zsúfolt le 
rém előtt nyit öl la meg a gyűlést dr. 
Székely István községi főjegyző, aki 
ismertette a MOVE célkitűzéseit s 
alapszabályait.

Utána sor kerüli a tisztikar meg
alakítására. Elnök lett dr. Székely 

\ ' uránia
December 15-én, 16-án és 17-én 

mutatjuk be a Metró gála-évének 
legragyogóbb filmjét

I Broadway MM 
1936

Í
CArlett hova lett?)

1936 legnagyobb énekes, láncos, zenés vigiátéka.

8 Ugyanekkor kerül bemutatásra az első 
| színes PLASZTIKUS magyarul beszélő film

Audioszkóp
A hangosul feltalálása óta a legnagyobb szenzáció.

I'luán fó/egyző, társelnök Nagy 
Zámbó Ferenc plébános és Bieliczky 
Knioly gyógyszerész, alelnök Máriái 
Ádáni ígazgatótaniló, jegyző Tury 
József aljegyző. Egyben meguálasz- 
lobok a választmányi is. Dr. Szé
kely István főjegyző felhívására 
azonnal 50 en beléplek a MOVE ba, 
ma/d pedig kitörő lelkesedéssel tá
viratilag iidoö/öl'ék vitéz Bajstiy 
Ernő dr. alispánt, a MOVE kei il
leti felügyelőjét.

HÍREK
— A bajai frontharezsok forma

ruhával való ellátására tovább 
folynak a felajánlások. Serényen 

\ folynak a további felajánlások a 
bajai frontharcosok formaruhával 

I való ellátására. Újabban beérkezett 
felajánlás, Trafikant Károly 20 P. 
Eddig 1785 P. Összesen: 1805 P.

Adózók figyelmébe. Értesít 
jilk o? érdekelteket, hogy az 1936. 
évi varos felmérési költség folyó évi 
december hó 31 víg kamatmentesen 
Iízelhető be a városi pénztárba. Aki 

I az 1936. évre eső köilséghozzájáru 
i lásl a fen rí határidőn túl fizeti be, 

annak terhére a tőketartozáson ki 
j viil a közadókra nézve megállapi 

toll kés/delmi kamatokat számítja
I lel a tiiioü adóhivatal.

— .---- .---- -------_
Cipők, harisnyák, h Ó C I $ Ö k, 

nyakkendők, ridikülök
nagy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBE N

HITELBANK PALOTA

Telefon: 523.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kivaiikc-p akiknél az igen 
nt.gy nedvdusság minden fele kelle 
mellen tíineip, rn n! gyors elfáradás, 
elbágyadás, a teítség érzete, gy k- 
riiu j ‘ler.tkezik, kitűnő hatossal szo
kott járni, ha három héiig naponta 
reggel, éhgyomorra <-gy pohár ler
ój esze les „Ferenc József** ke«e»ü 
vizel isznak.

A BácsbGdrog vármegyei Me
zőgazdasági Sizottság ülése. A 
Bácsbodrog vármegyei Mezőgazda 
sági Bizottság 1936 évi december
hó 19 én, szombaton délelőtt fél 9 
órai kezdettel a vármegyeháza kis
tanácstermében együttes téli köz
gyűlést tart.

— Az iparművészek teadéiu- 
tánja a Nemzetiben. Az iparmű 
veszek kiállítása a Nemzetiben mél 
ló befejezési nyer vasárnap f. hó 
20 ári. A kiállító művészek műso
ros teadelutánl rendeznek 5 órakor 
a táncteremben, amelyre a művé- 
szetkedvelöket es minden érdeklő 
dől szívesen látnak. A megjelentek 
közölt a kiállított tárgyakból aján 
d- kokat oszlanak ki. A műsorban 
kacagtató, humoros számok szere
pelnek.

8E5^K?3®l3a43ad8S?ü*.S2a a-'ÚK33E3K

— A megye gazdasági eibi- 
zatiságának kirendelt tagjai, x 
kir. in< vényszcT i kii-r.dvl'ség az 
1937 es esztendőre a g-zdasági al 
bizottság lagfMtil di IL-fím.nn E > il 
kir. törvényszéki hiiót és d< He 
lényi Miklós járásbítól d l-galla

— A Turul SE. választmányi 
ülése. A hajú ImiL SE pénteken 
este latija ez évi utolsó választ 
mányi ülését. A vá’as/lmányi ülés 
sajá> h ctávkörében a jan. 9 én meg- 
re.- d zendő bihl s z ugyancsak 
januáihm megtartandó közgyűlést 
k szili • iő.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PHDENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

2S0 Pengő 
(részletre is)

Etarvátii Vilmos >u

*

Célszerű karácsonyi ajándékok I 
I!

Baja, Vúrösmaríy-iiUa 1 si-^m. M
Tiszta gyapjú női és férfi pulóverek
Tiszid selyem és, gyapjú nyakkendők kyj 
L* ányka és fin ruhácskák
Férfi kölöttingek, ’/oknik Jj/
Meleg pongyolák, fehérre mii . k
Divattáskak, Hannrb bőrkrzhük. áa

Választékot kérésre készséggel h ízhoz küldünk.
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I Fűző.Söío, 

J MELLTARTÓ 
j Czeizier Jeoöné 

füzókészitő mester
R szalon iában

— A mai izgalmas élet küz
delmeiben kifáradt egyének, akik 

I csaknem kivétel nélkül idült szék
rekedésben és ennek következtében 
mindenfele emésztési nehézségben 
szenvednek, igyanak reggelenként 
éhgyomorra egy egv pohár lermé 
szeles „Ferenc József** keseriiüizet, 
mert ez az ideális hashajtó összes 
jellemző tulajdonságait egyesíti ma 
gában.

elmnll esztendő hasonló 
odáig 

be 
be 
la 
Az

befizetés

— Javult az adóbefizetés a 
megyében. Dr. Ridelzky Ágoston 
min. tanácsos, pénziigyigazgaló je
lentésében az adóbefizetések örven
detes emelkedéséről adott számol. 
Mig az
időszakáig 1.006 745 pengő, 
az idén 1.033 745 pengő folyt 
közadok címén. A forgalmiad') 
fizetések azonban csökkentek a 
valyi 77 058 pengővel szemben, 
idén a november havi
58 881 pengőt telt ki mindössze.

— Női holttestet találtak a 
kutban Kunbaján. Kunbaja község
ben a játszadozó gyei mekek az egyik 
ház kuljában egv idősebb asszony 
holttestére bukkanlak. A csendőri 
bizottság megállapította, hogy a ha 
lőtt a nehány nappal ezelőtt eltűnt 
özvegy Féderer Vilmosáé hetvené 
vés uszonnyal azonos. A boncolás 
fogja tisztázni, hogy bűntény áldó 
zala lelt e az özvegyosszony.

Rum és Likőr 1< ivonalok a “aKhssffiifif
? legnagyobb választékban •

APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégi. Sebestyén Jolán 
Illatszerek és piperecikkek 

s s=» «ES <k=e=i a=3» ceees

Karácsonyra és újévre
legolcsóbban készítheti el runt és likőr szükségletet

i Finomított szeszből

Karácsonyi ajándéknak

Zsolnai dísztárgya!; 
Josefim Hűti®

csiszolt üvegáruk, továbbá n in- 
cienntntti üveg és porcéban 
áruk a legrégibb baj-i szak 
üzletben kaphatók:
SCKHETZER E R N Önéi
Alapítva; 1862. é ben.

Hangszer
SZ AKÜZLEI EB 

készít y T O 
J a v i r
HANGOL FERENC
hangszerkészit8 mester 
ema, Kossuth lmos-u. 2. 
IDrescher-ház-)

/re mely kapható literes és félliteres palac- 
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI

szeszgyárában.
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Nyomatott Balettnek és Goidbcrger könyvnyomdájában. Baján.

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉD LÖK 
H Á L Ó K 
UBISZOBÁK MUtt

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

!■ s.iárai

I

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akár 
kőris 
stíl 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és iágyfa g ként
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA íegaiscsoryabh napi áron kaphat*

I Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

I Iroda : Hainald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ul 7.
Telefon : 42 (Sugovica p;u') Telefon : 195.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZINT,

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

Tejet megrendelésre házhoz
szállítok !

íiadő 
iizlefhe^iség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég 
íiz'elhely isege 

átköltözés miatt 
azonnalra kiadó!

a WC-.--. >~2>* <n" ■ : -~X> «K--< j—jb n

/■ Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a
BOiOSIananKOKSZ |
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! m

I DOíOOÍ tojásszén a 
Korogj diószén |

Keménv ét láo tűzifa ölben és aprítva, j 

Grünhut éj Társa j
A £=~3» <fc=-X y-i=3» i «£=~si tü B

A Hemieti Szálló

kádfurdOi
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Sz.obafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tajássién
Pécsi áisbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

—. ■—r~ EE Kérje mindenütt. =■■■ ■ —

Képviselet: S g h Ö H @ S Bajai 
BAJA, Haynaíd-utca 13. — Telefon 26.


