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Dr. Darányi Kálmán minisz
terelnök és vitéz Kozma Miklós 
beiügyminhzter köszöntése.

A város közgyűlése dr. Da
rányi Kálmán miniszterelnököt 
és vitéz Koznia Miklós bel- 
ügy minisztert legfelsőbb kine
vezéseik alkalmából tisztelet
tel köszöntötte es közérdekű 
munkájuknak hatékony támo
gatását helyezte kilátásba.

Megszült a légol
talmi bizottság.

A légvédelmi törvény alap
ján Baján is megalakult a lég
oltalmi bizottság. A légoltalmi 
bizottság elnöke dr. Borbiró 
Férc. c polgármester, míg a 
légoltalmi parancsnok dr. Jávor 
Pál rendörlanácsos, a bajai 
kapitányság vezetője lett.

közgyűlés foglalkozott Baji 
közalkalma zol la inak kará- 
diágasági segélyével. Dr. 
Dezső ti polgármes'er elő 

lapján megszavazta

Megszavaita a város köz
gyűlése a közalkalmazottak 

karácsonyi dragasági 
segélyét.

Tegnap délelőtt a kisgyül^s, de! 
után a 
vár os 
c<onyi 
Puskás 
adói javaslata 
a közgvüés a havi illetmények 50 
százalékát.

A városházán eszerint 9081, a 
tanszeinelyzet közölt 2800, a városi 
kooisok. ulcasep ő személyzet slb. 
közölt 1150, 'az óradij'S tanárok 
kö/ötl 510, összesen 13542 pengőt 
o</l utak ki. A f dezelel a búza
árak jelentékeny emelkedéséből 
előálló többletbevétel adja.

\ közkórház orvosi kara 2SQ0.
< áp iló és lakatiló személyzet 1130, 
<>s< ■ .apu 4020 pengői kap A gáz 

\ i'l i mosüzemeknél 2048 pengőt
1 -■ ki .< karácsonyi d« ága sági gé y.

& kisbéried rendszer kiépítése, uj lakbérleti 
szabáivreoidelet ég a vasmi átjáró kéróéss 

a közgyűlés előtt.
A polgármesteri jelentés vitája.

válása magaslaton áll, szigorúan 
bánn >k az. olt elhelyezettekkel és a 
legkisebb vétség esetén hetekre 
megvonják a kimenőt. V/'gíil kéile, 
az inséginunkásokia is a kaiácsonyi 
segély kiterjesztéséi.

Loo-z. Gyula a szeiitislváni nap 
közi otthon mielőbbi felállítását sür
geti, mely e városrész égető prob
lémája.

Sebőn Zsigmond felhívta a figyel 
m* t a Kölcsey Ferenc utca és Bu 
d-pesti ut találkozásánál fennálló 
lar'h dalian helyzetre, kérve felszó
lalásának jegyzőkönyvbe vételéi. 
Egyben a Mátyás király térne k a 
Dodvk í?le Üzletig való rendezését 
kérte.

n-
Tegnap tailo'ta Baja város tör 

vényh l< sága közgyűlését, dr. Fér 
bach Bálint főispán elnök lése vei

A közgyűlés megnyitási után 
Gács Tibor aljegyző olvasta ft i a 
laitalmás és az alkotó munkát hír 
delő polgármesteri jelentést.

A polgármesteri jelentés megvin- 
lékezelt Báthory István halaiénak 
350 eves évfotdűlőiéről és dr. Preszly 
Elemér ni hir. titkos tanác os, volt 
belügyi államtitkár átiratáról, mely 
ben felmentése alkalmából köszöne
tét mondott a támogatásért. A je 
I nlés kegyeleles szavakkal emlé
kezett meg meg az. elhunyt M-skó 
László ny tanácsnoktól

.A j> lenlés a továbbiakban egy 
nagyvonalú szociális tevékenység 
beszámolóját adta örvendetes
tényként áll.-pitva n.tg azl. I ogv a 
mag s építési tevékenység m-gh.i 
Isd’a az 1929 évi legelénktbb ép. 
lési esztendőt, sőt azt 7 építési en 
gedélly* I túl is haladta.

A jelentés végül beszámolt a 
Z'Chy házak elkészültéről és arról, 
hogy a Szent István házak létesít-? 
sévtl a többgyermekes csaladok el
helyezésének akcióját tovább foly 
tátják.

A polgármesteri jelentés 
vitája.
polgármesteri jelentés vitája 
elfőnek dr. Ernszt Lajos szó- 

kisbérleiek további

A 
során 
lalt fel, aki a 
létesítésének szükségességét kívánta.
Felhívta a figyelmet a jövő évben 
lejáró Staller Pénz féle 651 holdas 
bérletre, melyből máris kisbérietek 
alakíthatók Sürg-lle az elavu l la 
kásbérleli szabályrendelet ujjáalaki- 
lását A Szó eleiházban, in-ly hi

I
l

A vasúti átjáró kérdése.
Dr. Nicolaus Béla ötömmel üd

vözli a Várady Érsek ut kikövezé
sét, de ezzel a kérdés még nincsen 
megoldva. A vasúti átjáró kérdése 
vár megoldásra. A Mávot álláspont 
jainak megváltoztatására kell bírni 
végre, hogy a szemé A á járón kívül 
kocsi-duliától is létesítsen. Felhívja 
a figyelmei a katonavárosi halálba 
nyáré, kérve a homokbányászós be
tiltását.

Dr. Borbitó Ferenc polgármester 
a felszólalásokra .-dőlt válaszában 
megköszönte dr Ernsz Lajosnak 
elismerését a kisbér leli intézmények 
kapcsán, de kéri, hogy <» további 
kiépítést ne. sürgessék. A város 
úgyis igyekszik a kisbérlelek el lo 
váKbíejleszteni, A Szerelelházb i>. 
hogy tu'szigoruság volna nem áll 
meg, viszont az inségmunkások»ól 
is gondoskodás történ!, de azok 
külön költségvetésben szerepein’ k. 
A s/enlistváni napközi otlh ■” r >o 

natkozól.ig b<j •Ii uü annak mielőbbi 
rn- gnyilását. Sebőn Zsigmo: cl fel
szólalására, — ■ ki beszédeben a 
szemétgyűjtés és elhordás kérdését 
is felvet- Ifn, — azl feleli, -- hogy 
annak mii rendszere neki sem let- 
sz.ik De annak rendezése költséges. 
Ami dr. NicoLus Béli felszólalását 
illeti lény, hogy fennállniuk a to
vábbi szükségletek. Bejelenthetem, 
— mondja a polgármester, —

hogy a főispán maga fogja 
felhívni a vasúti átjáró kér

désére a figyelmet.

felkérem a főispán urat, 
közbe a inai Iáit hatat 
elfogadhatókká lételé- 
A katonavárosi homok- 

köte- 
elkc-

de itt újból 
hogy járjon 
lan h-lyzet 
ben. (Taps.)
bánya körülkerítésére fogják 
lezni, — a további balesetek 
rülése 'égett, — a magántulajdono
sokat.

Még dr. Bernhardt Sándor tiszti 
főügyész, szólalt fel, bej* Drl v «-, hogy 
a lakbéi leti szabályiét.d* let valóban 
ela idt és ép most folynak a mun
kálatok egy uj megalkotását a. Hor
váth Béla műszaki tanácsos pedig 
a felemlített útrész rendezésére \o- 
n Ikozólag szögezi !<’, hogy ai mű
szaki szempontból mai helyzetében 
iu-lylálló.

A polgármesteri jelentés vitája 
ezzel végeiéit és a jelentést a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta.

— 45.000 pengő a tíz bajai 
Szent István király házra. A vá- 
ros tegnap délutáni közgyűlése meg
szavazta az 19ú7 ben tervez* II liz 
bajai Szent István király ház építé
sét és a hoz./á szükséges 45 000 
pengőt.

Divatárut
Divat üzlete
Br. Eötvös utca 2. szám.

CvAELr-sAlan hogy kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de 
0?<só árjelsésse! akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg 

különlegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk I
Játékot Cipöfféléket

Fischer Pál r. t, Baja Gróf Zichy Bódog tér 4
Este 7 óráig nyitva.
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Karácsonyunk-raS ajándékot 
isinhardt Divatcsarncftltál 

BAJA. Telefon: 188

egyes bi 
bizottsági 

közigazga- 
is válasz-

Az egyes bizottságok tijonn&n választott 
tagjai az 1937 es esztendőre.

A magye közigazgatási bizottságának tagjai sorából 
kimaradt tír. Mojzes János orsz. gyűlési képviselő.

f\ vármegye közgyűlése az. 1937 
évre megválasztotta az 
zo^ságok uj legjait. A 
tagválasztások során a 
lási bizottság öt uj tagja
tás ala került a kieseitek helyébe. 
Váltó ás itt mindössze annyiban ál
lott be, hogy dr. Mojzes János orsz. 
gyűlési képviselő a tagok sorából 
kiesett.

A közigazgatási bizottságba be
választandó tagokra 106 szavazat 
e‘.- ti. \ bizottság tagjai leltek: Barlh 
H-n.J.k 106, Ulrich József 104. 
Rom nb tg Mátyás 106, Schweipert 
Tamás 106, idb. Willmann János 
104 szavazattal, mig Szénié Márkra 
2 szavazat esett.

A kijelölő bizottság megválasztott 
tag . í a leadott 106 szavazat alap
ján : Ulrich Lajos 104, dr. Horváth 
Alajos 106 szavazattal, míg Hönirf 
Ambrusra 2 Szavazat esett. Póttag: 
Almási Imre 106 szavazattal

A bizottság tagi ;i leltek főispáni 
kinevezés alapján, rend s tagok dr. 
Lilii.ovns János, dr. Mater.ív László, 
póttag Holács Gábor. Alispánt ki 
nevezés alapján rendes tagok : R > 
ser.b rg Mátyás, Sz.u'rély 
póri ig Se w ipert Tamás.

Az. igazoló választmány 
lettek : Dr. Flórian Géza,
Mátyás, if . Nehrlinger József, Puhl 
Pál, dr Makray László, ifj. Tüske 
Máté, S/.ubely Lipót, Frank F ólián 
106 —106 szavazattal

Az építési bizottság tagjai lellek : 
Csernák József, Horváth Gyula 94 
— 94, Pét rés János 91. H.irton Mi 
hály, id. K «rvázy János, Milkó Má
tyás, Rosenberg Mátyás 94 -94, id. 
Willmann János 92 szavazattal, mig 
dr. Mojzes Jánosra 2 szavazat esett.

Az. összefpj hefeílenségi bizottság 
tagjai leltek :

Bdás Piri Kálmán Kelebia, Both 
Benedek Bácsalmás, Beucze Béla 
Baja, Binszl.y Mihály Mélykút, Égi 
Ft rer.c Bácshokod, vitéz Epres L 
pH Bata, Eberhardl István Gara, 
F<th Má'lon Borola, Haugh Ferenc. 

Lipót,

I Uiíii
Milkó

liánig Mihály, dr. Kovach eh József 
Bácsalmás, Mészáros Béla Vaskút, 
Milkó Mátyás Baja, Gugánovits Máté 
Kelebia, dr. Na'gy Nándor Baja, 
Nagy Pál István Jánoshalma, ifj 
Nehrlinger József Cs»voly, Nuber 
György Katymár, Petres János Csá- 
voly, Puli- Pál Katymár, dr. Ra-

Bajai iparosmesterek és segédek 
továbbképző tsrífotyama.

A bajai iparosmesleri k és segé 
dek továbbképző lanfoham » nge 
délyezését kérték az iparügyi mi 
nisz ériumlól. A miniszter a kére
lemnek helyt adott és leküldle Műi 
ler Pál iparisk tanárt a tanfoiya 
mok helyi megszervezése céljából. 
A miniszteri kiküldői! az iparks- 
lülelben egybehívott g\ülé'«n, ame
lyen megjelent a Szegedi Kereske
delem és Iprrkamara megbízásából 
dr. Cserzy Mihály kamarai titkár, 
az ipartestület elnöksége, az. egyes 
szakosztályok elnökei és a tanoric 
iskola igazgatója, ismertette a ío 
vábképz.ő tanfo'yamok megszelve 
zésének módiál, időpontjai, töltse 
geil és azt, hogy a résztvevők tan

Ajándékot 
KARÁCSONYRA

MAJTINSZKY-nál
A Tóth Káknán szoborral szemben.

detz.kv Ágost Baja, R idány Frigves 
Gira, Sár fi Elek Baja, Schob'ocll *i 
M'lyás Bácsalmás, Schwerer F renc 
Kalymái, Till Imre K ily mái, dr. 
Fischof Béla Bácsalmás, ifj. dr Wrll- 
m.mn János Málelelke, H >lács Gá
bor Jánoshalm i, Zomborcsevics An 
tál Gara.

\ g.iz.dá.szali bizottság tagjai let
tek : Bernáth Zoltán, M^szaios Béla, 
Frank Flórián, Pintér János, Rosen
berg Miksa, Schwciperl Tamás, ifj. 
dr. Willmann János, Szutrély Lipót, 
Ulrich Lajos és Zakupszky Béla.

I

dii cirmn elő--dói óránkint 10 fillért 
fizetnek, mig n többi költséget az 
ip írügyi minisztérium f.-dezi. A hely 
ségel, fűtési és világítási a város 
adta a tanonciskola helyiségeiben.

A sz; besöpör'.ok elnökei még a 
karácsonyi ünnepek előtt a szak 
o-z'ály üléseken állapítják meg, 
hogy melyik csopoitok részére kér 
nck tar folyamot létesíteni.

Előreláthatólag a férfi és női sza
bó, cipész és ortopéd cipész, a hu 
tor és épületasztalos, kőműves és 
ács, heggeszlő és szobafestő és má
zoló iparban kérik a továbbképző
tanfolyam felállítását.

Helybeli szakemberek közül ok 
latoi megbízást kaplak Ckglédy

I

vásároljunk

__ I______ II
i ír
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SPORT

CIPŐ

HAZICIP0
kallarinko
CIPÖÁRUHÁZ BAJA
BR. EÖTVÖS-U. 2. TELEFON- 206

Nagy József iparostanonciskolai ta 
nár az asztalos tanfolyamon, Bayer 
Gyula és Somogyi Pál épitészmér 
nökök a kőműves és ács szaktan 
folyamon, Balogh Á’pád ipaios’a 
női ciskolai tanár a könyvelésből.

A gyakorlati oktatáshoz s.üksé- 
g-s gépeket, szerszámokat, nyers 
anyagot az ipar ügyi minisztérium 
bocsátja a tanfolyam rendelkezésére. 
A tanfolyamok január közepe felé 
kezdődnek és egy egy tanfolyam 4 
hétig tart

Borpincék létesítését és must 
sűrítő felállítását indítvá

nyozták Baján és 
Jánoshalmán.

vámügyei Gazdasági EgyesületA 
határozatából, idb. Willmann János 
a megye közgyűlésén felszólalva 
borkő, raktár jelleggel bíró borpin
cék létesítését indítványozta János 
halmán és Baján, ahová rnustsütilő 
felálltából is szükségesnek vélte a 
Gazdasági Egyesület.

Baja városától ennek elleneben 
kövezetvám mentességet kért felszó 
lalásáb n idb. Willmannn János, 
mig fedezetül a létesítés e a bcletla 
al. p mellett az ilalmérési íl'elf l< egv 
részein k felhasználását is szükséges 
n e k tartja.

Indítványozta még, hogy a léte
sítés «*'h 'tarozásán kívül, a Gazdi 
sági Egyesület határozatának lánr» 
gálájára a közg< ülés Írjon ól a tár* 
törvény hatóságok hoz.

WJE .= "óíílWlJ IIM1 11 IIIITI1W1 ■■■!■■* , £j| W| ||W|-1-

Legszebb karácsonyi ajándék egy éS'S, vagy éttSZ^T.

De igaz öröme csak úgy lesz, 
ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz, 

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

Sxikia* Márton órás,
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üveg, porceiián, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OlCSÓ áfahon

ÍF B F k 0 S M í ti i 8 üvegkereskedőnéL
Alpacca evőeszköz. Modem képkeretezés.

HÍREK
— Halálozás. Kapuig Ferenc ba

jai la balos mester 74 éves bor óba a 
hosszú szenvdés ülőn elhunyt. A: 
ismert és jónovii lakalosmesler lel- 
beiidveért ma, pénteken reggel 8 
órabor mondái láb az engesztelő 
gyászmisét a belvárosi plébánia 
templomban. Holttestét a Rókus- 
kápolnában ravatalozták fel s ma 
délután 3 órakor a családnak a 
Rókus temetőben levő sir bolt iában 
helyezik földi nyugovóját a. Halálát 
családja és kiterjedi rokonsága 
gyászolja.

— A szegénygyermekek ruha
segélyének kiosztása. A szegény 
gyermekek ruhasegélyének hioszfasál 
mint a múltban az idén is a sze
retet ünnepe elölt 16 és 18 ika 
közölt fogják kiosztani

— A népkonyhák működése. A 
népkonyhák működésűket dec> mber 
20 án kezdik meg.

— Gyengélkedés idején, külö 
s n ha a rosszullétet még szoiuIps 
vagy kert s/lfájás is fol<o. za, az eny
he és igen kellemes hátü*-u, termé
szetes „Ferenc József" keseríivi/.— 
reggel éhgyomorra egy kis pohárral 
véve — mindig puha, könnyű szék- 
űrülést és kielégítő emésztési bizto
sit.

URANIA
«c=< «r.==r &—□»

December 19-én, 20-án, 21-én.

Az utóbbi évek legnagyobb „METRO“-filmje

Lázadók
II részben 20 felvonásban.

I. rész: tenger zsarnoka. 
11. rész; M zendülés.

A Ben Húr óta, ilyen hatalmas film nem volt!

Főszereplők :

Clark Gabié, Charles Laughton és 
Franchot Tone

Figyelem! T-4 intettel » film nagy terjedelmére a vasárnapi elő
adások kivételesen fél 4 6 fél 9 órakor kezdődnek. HÍRADÓ.

- Szerdán f. ho 23 án zárul 
az iparművészeti kiállítás. A bajai 
iparművészek mint megírtuk f hó 
20 én d ’hjián 5 kor a Nemzeti tánc- 
tenn b u műsoros teadélulánt ren
deznek kiállításún kai kapcsolatban, 
ennek keretében értékes tárgyakat 
osztatják ki a megjelentek között. 
/A kiállítás azonb n, amint utólag 
értesültünk az csak 23 án zárul. 
Mégegyszer felhívjuk mindenkinek 
a figyelmet a kiálliiásra és teadél
utánra, mely sok karácsonyi aján- 

l dékprobkmát old meg.
— A vármegyei siámonkár# 

síik két uj tagja. A k.-dden „„g 
tartott vármegyei kjsgyüleen az alis
pán előterjesztésére a számonkérő 
szék két uj tagiénak dr. Maktay 
Lászlót és S ulrély L'pót kormán) - 
főtanácsost válasz otlák meg.

— Holnap adják át a bajai 
mestervizsgáid bizottság meg 
bizatását. Az uj ipát törvény értei 
méhen megalakított mester vizsgáló 
bizottságok jövő évben kezdik meg 
működésüket. ,4 bajai bizottság meg
bízó oklevelének átadására holnap, 
szombaton délután Bajára jön Vér
tes Miksa, a Szegedi Kereske 
delmi és Iparkamara elnöke. Az 
oklevél átadása, illetve az eskütétel 
délután 6 órakor lesz az Iporlestü 
leiben, a város vezetőségének kép 
viseletében.

Cipők, harisnyák, h Ó C í P Ő 
nyakkendők, ridikülők

nagy választékban olcsón kaphatók

— Száz százalékos nyugdijat 
kap Zsigtnond Jínus nyugalma 
zott WjegyiO. Az uguszlmi l-öz- 
gyülés’90 s/.ázal 'k< s nyugdíjjal ny u 
ga lm azt a Zsi mond J r os varme
gyei főjegyző ZUgmiu d János 
nyug I ria/oH főjegyző a közgyűlés
lő' szo’gaia i ideje >• k inéitány ssági 
alipon va’o beszarni ásá* és emuk 
alapján száz s/.-za! kos nyugdiját 
k rte A közgyűlés a k résm k helyt 
adott.

— Megszüntetéssel végződött 
dr. Szabolcs Nándor aljegyző fe
gyelmi Ügye. D . S/.b-.c- Nándor 
városi alj^gy/ö fegy-Imit kért m >gr 
ellen, rn r egy I i zt kifogásolta, 
hogv hiv Dal.ib <o nem vi tlked^lt 
v«la szemb ti k |tö • őz. kenységgt 1. 
Dr S/.'bi 1c kérésié z ügyel ki
vizsgálták es ii g'.l pi'of'áw, h gv 
semmin- rnü mulasztás r. rn i« iheii. 
A f- gyelmi ügyei a ki gyul-s és n 
kö/gyíil s is le argya I i A főispán, 
niivt I kei y S l-r'iHW ü személyi 
kérdés ói » r >-/«■, szavazás ; Iá bo
csátott.< a l< Ő s. Mind a kísgyü 
lés, mind kö gvü'és úgy hi’á'o 
zott, ho.y a t gv I.ii eljárást n>< g 
S ü lteti

UJ DIVATÁRU 
Ü Z L E T ÉBEN

HIÍELBAHK PALOTA

Teteion : S23.

fgy öreg iparos kitüntetése. 
Az Ipái lestük-ti k Országos S Övét- 
S’gém-k nagy választmánya Krsmimr 
János h íjai sz< -rknvácsmeslert a ma
gyar ké/müvesipar érd keinek ol
talma > s előbbri vil- le kÖi ül Itif.-jlett 
érdem-i eismeUséül < li merő okle
véllel tűntette ki.

— Husmérgezést szenvedett. 
Tegnap det< lőtt értesítették a bajai 
mentőket, h -gy a Szent László utca 
56 szám . Iáit egy ■ s-zony súlyos 
husm rg*7ést szerv de'l és a laká
sán f lieng Az il e’ő Cs* fán Mihály- 
n* 46 ev» s asszo- v, akit a mentők 
a kórhá/b i szál i óit k.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PH'üENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos n4l.

Hallgassa meg a 
legújabb
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! Eíbva gyógy !
j rUZO9haskötő. J 
p MELLTARTÓ j 
?' Czeizier Jenőné w

füzőkészilő mester *
J -,n"iáh-n [j

Í
BOJA, KÁDÁR UTCA 1O.SZ. A

ű-
— Előléptetés. Truka Józs-f 

bácsalmási Ib. főszolgabíró oz a'is- 
páu előterjesztésére a Vili fizetési 
osztályba lépett elő.

— Kis Márta vármegyei kezeid 
kielégítése. Kiss Mária vármegyei 
kezelő végkielégítését kérte a vár 
n’eg'é’ől. A mig\t- közgyűlése a 
végkielégítést nyolcévi szo'g<l-d után 
1444 pengőben állapitolta meg.

Elitéit kerékpértolvaj. Ifj. 
Tromler Ardtás ügyéber- . tör vény 
szék tegnap tartotta meg a főtár
gyalást. Min* ismeteles ifj. Ttomler 
András még okt. 26 án ell< pia 
Fra’ k Kálmán bácsbokodi fűszeres 
kerékpár |'át. Mint kidrüil Trolidért 
a lur-’kpár könnyíti áiulová vál 
haló névtábláját kicserélte. Az igv 
felszereli kerékpárt sokáig cccsénél 
rejtegette. A lörvónyz k Trón l r 
Andrást lopás bűntettében móri 
dotla ki bűnösnek é« ezért 1 évi 
börtönt a Ítélte, az iíelet jogerős.

— Előadás és tánc a Kiscsá- 
volyi Olvasókörben. A Kisc-ávolvi 
K t. Olvasókör karácsony másnap 
ján táncmulatságot rendez a kör 
helyiségeiben A láncot i.ivos előa
dás előzi meg.

Kik idült székrekedésben és 
aranyeres bántalmakban szen
vednek. vegyék a természetes 
„Ferenc József** i .>ser ü-izet * gy 

i pohárnyi napi adagokban, l-issé fj- 
, méh gilve, mindig reggel éhgyomorig.

l.aptulajdouos:

<> r. K N £ ' " t £ H £ t

Karácsonyi ajándéknak

Zsolnai dmtárgv«fc
Joscfinen Hűlte

c*',-'.z«,lt övi (áruk, tavibbá min
denné mű üveg és porc* lián 
áruk a legrégibb haj i szak 
ü'h tb* n kaphatók:
SCHNETZER ERN Ö n él
Alapítva: 1862. é ben

Hangszer-
SZAKÜZLE1 IS^ 

készít ej ? ay 
javít b
HANGOL FERENC 
hangszerkészítő master 
BAJA. KOSSUTH LfiJOS-U. 2.
H h e-u-'iw-i ■ bázj >

E- 
t 

i

I

Hűm és Likőr kivonatok a « s _«,. 
legnagyobb választékban Kapljaiuii

APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán
J Illatszerek és piperecikkek
o «c==r «==s: • •«E^Í2E=3»D

Karácsonyra és újévre 
legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletét 

| Firsomitcn szeszből 
m mely kapható literes és félliteres palac- 
| kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 
»S szeszgyárában.

Kombinált szobák nagj? választéka!

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Saját termelésű tűzifa
hasab és dorong

( akác
kőris
szil 
tölgy
Sí úri: os nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

Ifi szára
aprított akác, töigv-. szil- és

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható. |

Wiesel Sándor és Fia '
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: H-dnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7. h
Telefon: 42 (Sm.'ovicít patt) T< lefon : 195. r

I

a<Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HffiBTEJSZIHT,
tej-

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég 
iiz’elbeh isege 

átköltözés miatt 
azonnalra kiadó!

Q «H-.t -< F.-’-'-JW -J p

•«E=s:s=»n

és tejtermákat
DOBÓ JENŐ
tejüzemében lehet jd 
vásárolni. — B A J A, 
Mátyás király-tér 10.

Tejet megrendelésre házhoz
szállítok !

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGI^KDKSZ |
J Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! >.

POrOgi tojásszén
Dorogi diószén j 

Kemény ét lág^ tűzifa Síben ét aprítva. jj 
Grünhut és Tárta ki"/; “““rua j

A Mernie*! Szálló

kést iírdő i
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére áHsnak!

P MffiHII W HaiHfflMB!

|p
b

Szobafiitéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei)

Legmagasabb hftértékü magyar szán és széntermékek. 

..... ~^=.~ Kérje mindenütt. —- ..--------

Képviselet: Sebőn és Bajai 

BAJA. Haynald utca 13. — Telefon 26.

iliMlliWIIW
rger könyvnyomdájában. Báján.


