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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
IERENC1EK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

.Felelős szerkesztő és felelős kiadó: 

ül. K N S Z V LE H El
Szerkesztő :

BSHÖ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

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

te agrárujságirás 
ünnepe.

■\ rn >gyar Hgráriróktiak egyik 
előkelő testületé n n- mreg elhunyt 
Búd <v Birn-i emlékét ünnepelte a 
kegyelet jegyében. Aranylollu írója 
v -lt Buday B írna a magyar agrár- 
g indolalnnk, a magyar ingnek, s/e- 
r- lmese a kenyéradó barázdáknak
és I ■gőszinlébb barátja a barázdák 
u rejlíkí-ző népének. Úttörő mun 
kát végz- tt és a róla elmondott 
. niiékbes/édekben helyesen állapi 
loll'-.k m-g. hogv polgárjogot szer 
•/••lt az agtárgondolalnak a napi 
lapok hasábjain, megteremtette az 
.■M , o s ág. n a?, ngtárpub 
lic'.szlikál.

Nagy érdemek ezek, különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy az 
elmúlt század második felének vé- 
g n kezdett ráeszmélni m iga a gaz 
d társadalom is arra, hogy szervez 
k désr?, közéleti munkára, érd'k- 
véd- I. mr • milyen n «gv szükség van 
A.- újságíró tolla, ii b csülelesen 
kezeli, mindig igehirdelö is. E/éit 
igen fonto's az, hogy a társadalom 
mind-n rétegének meglegyenek a
hi atoll loliforgatói, hivatott igehir 
d-*’ői. Fontos ez ma is, amikor pe 
dig nagyol változott a világ s ami 
I or már a ni igyar kormány nyíltan 
és őszintén mondta meg, hogy az 
eg sállamrendszer a kenyéradó 
b .rázdákr--r épült és ezért a tör 
v-ny hozásnak elsőrendű kötelessége 
. Hm -utálni a föld népéi Mi már 
törvények és rendelelek bizonyítják 
a/l. hogy korma y és törvényhozás 
szociálpolitikájuk tengelyévé az ág
im problémát telték. A gazdavéde 
lemtől kezdve az A föld fásításán 
és erdősítésért, nemkülönben a víz- 
ii-vi berendezések létesítésén Ilii 
mind n szociálpolitikai és gazd isági 
r• rm a föld népének elsőrendű 
e d kei! kic állja szolgálni

N>m s/ab-d az-oib-.n i Jvledníink, 
hogy ern k az. egészség, s világné
zetnek kialakiiásaban u.i !y»-n nagy 
részük vob azoknak az ,-g.á.ir.k 
nak, akik a ir.ll fegyverével kiiz 
dőllek a magy.r földért és a föld
népéért. Néh.i Károlyi Sándor gróf, 
majd Darányi Ignác, a n gy fő d- 
mivelestigyi miniszter voltak azok, 
akik h z agráis/ocialpoli ihának al -p

Száz diáktársának adott tzeretetcwmagot és játékot 
a józsefvárosi elemi iskola ifjúsági vöröskereszt 

csapata.
A Raján megrendezett karácsony- I 

fa ünnepségek sorában igen elöl áll
■ az az egyszerűségében is mejjerpóan ■ 

bensőséges kis ünnepély, amit a i 
, józsefvárosi elemi iskola vöröske | 

reszt csi.pria iend--z.lt dr. W-illés , 
hausen Gyula.ie tani’.r nő vezetésé 
vei.

Az Ifjúsági Vörösken szt Egylet 
kis tagjai mint jótékony kis tündé
rek, szegény-bb kis társaik karé 
csonyi megs-’ti’^'éte saját maguktól 
gyüj'Ö akciót rendezlek. És az em
beri szileken kopogtató kis diákok

Harminc százalékkal leszállította a kormány 
a gyümölcsfák vétómét szolgáló védőperek árát.
A mezőgazdasági bizottságolt együtes ütése a megyeházán. — Must és borközraktárakat 

Bajára. A mezőgazdasági munkások btztositásának kérdése.
Szombaton dé elölt lar'o iák meg 

az egyesített m< zőg izdrisági bizolt 
ságok ülésükéi a megyeházán, Med 
vfcczkv Káro’y g zd sági főtanácsos 
elnöklésevel.

Medvcc/ky Károly elnök meg 
nyitva az ül'st, * Inöki megnyitójá
ban érintette az összes időszerű 
mezőgazdasági kérdéseket. majd 
Sárfi El-k gazd sájú felügyelő tar
tóit érl'-kíz-’sl „ \ '-lések alhpola 
és a I- rménve-fék ‘ilés j-vitása1 

j ól M gy .ro rszagoo megvetették. 
Az. általuk meggyujiolt eszmei tűz 
ri-i’. fáklyahordozoi ezek az iró-in 
berek, akik az. agrár gondolatot, mini 
az. állami leid egyik legerősebb 
fund in •rJu nál képviselik, hirdetik 
és terjesztik.

Meg keli becsülnie az Ország 
égés i, társadalmának, elsősorban pe 
d g <i föld népének azokat a szel 

kosárkái m gtwltek liszttel, cukorral, 
fával, szénnel, burgonyával; min 
d- nl.it megindított a tízévesnél alig 
idősebb gyei ekek buzgolkodása.

A kis diakok szombaton délután 
os.íooák ki ■ z jéndékokal. Száz 
szegényebb diáktársuknak jutóit a 
szere'el adományaiból A tantestü 
lel tagjai van. menny ifiknek fonott 
kalácsot adlak ; de az élelmiszer 
mellé szaloncukor és játék is került. 
Solymár István tanító diákiui 80 
kiiiör bö?ö, szép fafaragása játékot, 
puskát, repülőgépei, kocsit stb. ké

i címmel.
A nagy telsz s^el fogidoll é'le- 

kezés u'án a szőlő és bo t-rm-dós 
| megbeszélése következett, melynek 

keretében Medveczky Károly

must és borközraktárak fel
állítását javasolta.

Idb. Willmann .1 •< os helyeselve a 
terveket, a raktárakba való szállítás 
vámmentességéi kérte, míg Gugá 
nnvits Má’é a szőlő és botárak mi

lenti munkásokat, akik az uj-ágok 
hasábjain szántják a betiibará/dá 
k .t és igy részesei a ine/öga. dasági 
munka eredményességének es jőve 
delmezöségén- k.

Ezért nem csekély jel- nló>égíi az 
a kegyek t(>s ünnep, amellyel a ma
gvar agimirók az uilörő Buday 

1 Barna em'ékének hódoltak 

szítetlek.
Különben ez a jobbár - c-mpa 

szegény diákot istápoló iskol . re
mek szociális munkát végez Novai 
Ferenc igazgatót; nitó ipzelésével 
már ötödik éve tart az iskola tej 
akciója s ez idő alatt 30 000 reg
gelit osztott ki a gyönyörű össz
hanggal dolgozó tantestület Az is
kolában ebben a hónapban negy
ven, a jövő hónaptól kezdve a tél 
tartama alatt hatvan diák kap reg 
gelil.

i nitnálásának kérdéséi vetette fel. 
Medveczky Károly a megjelen

tek helyeslése közben jelentette be,

hogy a kormány a gyümölcs
fák védelmére a védekező 
szerek árát 30 százalékkal 

mérsékelte.

| Gugánovi's Máté, Diéta Benő a 
férges gyümölcsök külön hlyen 
való árusításai, míg idb. Willmann 

i .Janó. a nikotin árának 80 százt-

' -

divatárut.
Divat üzlete
Br. Eötvös utca 2. szám.

Chogy kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de
ClíSÓ átjelzéssel akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg 

különlegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk!
Játékot. Cipőféléket.

Fischer Pál r. t, Baja Gróf Zichy Bódog tér 4 

Este 7 óráig nyitva.
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Karácsonyunk-ra
S ajándékot

Reinhardt Divatcsarnokból
BAJA. — Telefon : 188 _ _ 

lékkai való mérséklését indibá 
nyozl a.

A továbbiak során Sár fi Elek 
gazdasági felügyelő a tejs/övetkeze- 
tek kiépítéséi ismertette, felemlítve,

hogy a megye állatállománya 
még ilyen kielégítő, — mint 
az idén, — soha nem volt.

Gugánovits Máié a baromfile 
nyés'/lés h is/.nosságára hívta fel a 
figyelmet, amit báró Podmaniczky 
At ila kegészi'.ett az/al, hogy Baján 
egy keltető központot kellene fel 
állítani.

Az egyesitelt öles foglalkozott 
még a mezőgazdasági munkások 
biztosításának kérdésével is, Milkó 
Mátyás javaslatára kimondva annak 
szükségességét.

Az öntözési politika ismertetése 
során felvetődött a dülőutak fásilá 
sának kérdése. Diéta Benő a fási 
tásnak elvégzését a gazdákra bízná, 
míg Gugánovits Máté szerint fási 
tás helyett i kább erdőültelés ve
zetne célhoz, majd a továbbiakban 
jav-.'i.lja kecskeméti mintára mező 
gazdasági előadó alkalmazását.

ShÍí Elek: Ilyen célra alkalmas 
egyén tudtommal nincs a megyében.

Dr. Knézy Lehel : Van és tudom, 
hogy az illető vállalná is a megbi 
zatásl.

Mvdveczky Károly záiószavaival 
ért veget a tárgyalásokban gazdag 
együttes ülés.

Lelkes akció a bács- 
megyei községekben 
a Move-ruha mellett.

\ vármegye községeiben megin 
dúlt lelkes Move akció mind élén- 
k-bb visszhangot kelt.

Az egyes községek Move csoport
jai a Move-egység ’ hangsúlyozására 
már négyszázötven egyenruhát ren
deltek. Csávoly községben elh.lá- 
rozták az országzászló f -lállitását.

Az eredeti elgondolást! ország
zászló báslyaszerüen kiképzett fel 
SŐ részén harangot helyeznek el s 
azt minden éjfélen megkongatják, 
ezzel is kifejezve, hogy a d -li vég 
váron öntudatos magyarok vannak, 
akik élnek és emlékeznek.

Albrecht kir. herceg meleghangú távirata 
dr. Fernbach Bálint főispánhoz.

A Gye rmekvédö Liga helyi bi 
zoltságánuk pénteki alakuló ülésé
ből táviratban üdvözölték a Liga el
nökét Albrecht kir. herceget, aki 
az. iidzözlésre a mai napon az alab 
bi meleghangú táviratot küldte dr. 
Fernbach Bálint főispán címére.

Méllóságos
Dr. Fernbach Bálint főispán útnak 

Baja.
Mély meghatottsággal olvastam

3 évi fegyházra Ítélték a feleségét vonó
késsel támadó Jánoshalmái kádármestert.

Folytatólagos főtárgyaláson | 
tegnap tárgyalta a kir. törvény- | 
szék Linzer-tanácsa Mészáros 
István Jánoshalmái kádármes
ter bűnügyét, akit az ügyész
ség szándékos emberölés kí
séretével vádolt. Mészáros, 
aki rossz viszonyban élt fele
ségével, brutálisan bánt az 
asszonnyal, aki emiatt már 
többször elhagyta, de mind
annyiszor vissza is költözött 
hozzzá. Ez év szeptemberében 
szintén elhagyta felesége és 
mint azelőtt, ismét visszatért, 
amikor is Mészáros István fe
lelősségre vonta feleségét. A 
felelősségre vonást parázs ve

Ajándékot
KARÁCSONYRA 

vásároljunk 

MAJTINSZKY-nál 
A Tóth Kálmán szoborral szemben.

táviratát, őszinte büszkeséggel tölt 
el, hogy Baja város közönsége oly 
lelkesedéssel állt a Liga zászlaia alá. 
Szent meggyőződésem, hogy egy
mást támogatva legszebb er< dmé 
nyekkel s olgálhaljuk a magyar 
gyet mek védelem szent ügyét.

Albrecht kir h*rceg.

rekedés követte, melynek .he
vében Mészáros felkapott egy 
kezeügyébe kerülő vonókést 
és azzal támadva feleségére, 
azt a fején súlyosan megsebe
sítette.

Az asszony segélykiáltozá
saira a szomszédok mentették 
ki az asszonyt a dühöngő fétj 
kezei közül.

A tegnapi fötárgyaláson, — 
a nagyfokú idegbajban szen
vedő férj, — tagadta, hogy 
feleségéi meg akarta volna ölni. 
Tettét erős felindulásból kö
vette el, amit feleségének el
költözése váltott ki belőle.

A bizonyítási eljárás lefoly-

—I____ JL

HOCIPO
SPORT

CIPŐ

HAZICIPO

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

tatása után a kir. törvényszék 
bűnösnek mondotta ki Mészá
ros Istvánt a vádbeli cselek
mény elkövetésében és ezért 
3 évi fegyházra ítélte. Az íté
let nem jogerős.

Tiltakoznak a bajai halász
iparosok az idegen halárusí

tók beözönlése ellen.
Súlyos panasza van a bajai ha 

lásziparosoknak és egyetemben a 
halkerp'-k* delemnek.

A téli időszakban amúgy is ne
hezebb helyzetben levő bajai ha 
lásziparosokat érzékenyen érinti, 
hogy a valamivel kedvezőbb kará
csony előtti szezon kilátásait az 
idegenből beözönlő halászok lelje 
sen lerontják. Bajának még ma a 
lecsökkent alakjában is annyira fej 
lelt a halászipara és kereskedelme, 
hogy a közönség valóban nem érzi 
szükségét az idegenből behozott 
halnak, a halásziparosok pedig csak 
hátrányát látják ennek.

A bajai halásziparosok sérelmeik 
orvoslására küldöttségileg keresték 
fel a polgármes’ert és kívánságaik 
tolmácsolására dr. Wuics Miksa 
ügyvéd, törvényhatósági bizottsági 
tagot kérték fel.

— A Mérnöki Kamara uj tagja.
Somogyi Pált a Mérnöki Kamara 
tagjai torába felvették.

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓT34 vagy ékSZST.
De igaz öröme csak úgy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.
Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódoa-tér 2 szám.
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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok 
a legnagyobb választékban, @|CSŐ áTOkOSl 

F^I*kaS Mihály üvegkereskedőnél.
Alpacca evőeszköz. nra Modern képkeretezés.

I í! Fűző (HkSKÖTÓ, J] 
H MELLTARTÓ M
1 Czeizler Jenöné S
I füzőkészitő mester V

szalonjában

’ BflJfl' KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

^íiirTk’
— A vármegyei Gazdasági 

Egyesület Közgyűlése. A Bács 
Bodrog vármegyei Gudasagi Egye
sület e hó 23 án, h itározatképte 
lenség esetén e hó 30 án délelőtt 
9 órakor tartja a vármegye köz
gyűlését.

— A Bajai Önsegélyző Hitel* 
szövetkezet karácsonyi ajándéka 
a józsefvárosi szegény gyerme
keknek. Kellemes meglepetésben 
részesítette az isseni Iszer Henrik 
vezetése alatt álló Baj ii Önsegélyző 
Szövetkezet a józsefvárosi isk. sze
gény tanuló t. Mint a múltban, úgy 
ez idei karácsony alkalmával is 50 
P t juttatott a Hitelszövetkezet ne 
meá lelkű Igazgatósága az iskolá

URÁNIA
; --r—«S==í

1936. évi december hó 25-én, karácsony elsönapjan

A vidéki orvos
5 gyermek egyszerre. A kanadai ötösikiek bübájós regénye 12 f 

Kiegészítés:

Micky a polómeccsen — Híradó
December hó 26-án, 27-én, 28-án és 29-én.

Évforduló
A legszebb, lehnlásosabb, legizgalmasabb film. 

Kiegészítés:

Bal ada az erdőről
Gyönyörű színes, zenés vigjáték.

ban évek óta fennálló reggeliztelési 
! akció j-»v; ra. A megszavazó t osz- 
j szeg 1500 reggelihez segítette a jó- 
I zsefvárosi ínséges gyermekeket.

— A változás éveiben, amikor 
a»ra keil törekednünk, hogy az agy, 
a tüdő és a szív felé irányuló vér 
tódulásl ellensúlyozzuk, valamint 
hogy az emésztőszervek renyhe mű
ködése folytan a belekben beállót 
pangást biz os és enyhe módon 
megszüntessük, akkor reggelenként 
eáY ‘‘tíy pohár természetes 
,,Ferenc József** keserüviznek va
lóban áldásos hatása van.

— A gimnázium teaestéte. Va 
sárnap délután 5 órakor tartotta a j 
gimnázium 157. sz. D-tmjan'ch cser
készcsapata szokásos műsoros tea
estjét Az estet a „Jövünk kisded 
iá zolodhoz" c. karácsonyi énekkel 
nyitották meg, majd S/i agyi Isiván 
elsvavalta Sik Sándor egyik hangú 
latos verséi. Utánna ; z énnekkar , 
adott elő egy latin éneket, majd 
pedig egy betlehemi jelenet követ
kezett a felálli olt karácsonyfa körül. 
Abonyi József hegedüszáma, Ga 
lám bős Pál zamatos beszámolója a 
cserkészetről és a "Csend -s éj" ma- 
gasbis/árnyaló hangjai után Mar thy 
Károly szavalt el egy verset nagy 
felkészültséggel. A műsort mintegy 
keretbefoglalla a „Sonniagmorgeu“ 
c. dal, melyet a zenekar adott elő

Cipők, harisnyák, hÓCÍPŐk, 
nyakkendők, ridikülök

nsgy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523

Lovas Andor karnagy vezényletével 
majd a „Repülőindulo" palloj.0 rit 
musával befejeződött a mü-or. U á- 
na a lombo'a vv rsenyen nyert nyere
ménytárgyak kiosztásául keiül; a 
sor.

Vitézi várományosok 
értekezlete.

A mull h t n tartottak meg a 
vitézi várományosok ei tekezlelükét 
a megyeházán. Vitéz T* mesy Ákos 
székkapi'ány megnyitva eittkezlefet 
a vitézi becsülettől, tisztességről es 
jellemről taitoll magos s/árnyjásu 
elő>da*t, maid dr vitéz S/ikia D- 
zső járási hadnagy történelmi ref- 
lex ókban gazdag < lőadásában a 
magyar citézség ragiogo példáit so
rakoztatta fel buzdítva a vaiomá- 
nyosok'it a magyar nemzet glóriás 
hősei és vitéz-i péld-iának követé
sére, Végül vitéz Moh ai An al, a 
várományosok n- ve’ője, a magyar 
lélek lisz’aságan-k meg<-va«t<o a, a 
lélvkmeige és elleii küzd lemre 
buzdiloil - a vá o nfin(i's< kát.

Az érők** leien r s i vettek dr. 
vitéz R i«-v E Ő tb vi ézi sz kka- 
piiány <’s d vit Sz Ivásy Béla a 
vitézi s’- !• ü v’-ze a Társadalmi 
B zoüság l ép iseteb-r.

Az ér- ke let l> f-j-z'ével vitéz 
T- ni sv Ál o-i s-é k-p'iány kiosz 

' tolta a váron ányosok l özötl a ki- 
I do!gi zaiido feladatokat és pedig

1. „Mi< ő örökség vár a vitézi 
I várc mányosckt a es n ikép vá ik az

atra m Hóvá ?” cimüt Bíjsay, Bes- 
senyői es Buday várományosoknak ;

2. „A magyar katona a világ-
i háborub n és a magvar vitézség 

• éhány példája" cimüt Ókéri, Zom 
bola, Várnagy és Kont váiományo- 
soknsk ;

3. „Mi a Vitézi Rend hivatása ?’* 
cimüt Zákány i és Kalocsay váró 
Hiányosoknak.

A legjobban sikerült dolgozatot 
Írójának szabadon kell előadnia.

Kilenc várományos küzd a mm-s 
' versenyben a minden anyaginál ér- 
I (ékesebb erkölcsi d'jéit: a- első- 
1 ságért

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú

PHÜENIX varrógép 
1 (HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

260 Pengő 
(részletre is)

Horváth Vilmos „4i

rációkat
iKSn-nálI

Hallgassa meg a 
legújabb

ORION. PHILIPS. STCHŰADD és TELEPÜNKÉN
I é.zíikkek a legkisebbtől a l.-tína <>y obbisj. 

RÁDIÓ -SERVICE!

MaXi.SK


4 tíAJA-HACÜKA 1936. december 23

Az arcbőr célszerű ópolásá 
hoz in nd i.vk* lő11 az szüksége, hogy 
b’Lntil öiL'í:< l<> t i ig,>eleuk?nt eh- 
lívnmoir-. . gr poll'r természetes 
„Ft?re,1C József** k-s< <iD;.-zd *-hen 
d-.iik

keselése.
Ois.á|l<>« 

vm. T»ge 
hojv «/

Karácsonyi ajándéknak
Záohiaí dísztárgyak 
Jcscfinen Hütte

csis olt üvegáruk, l< v -bbá min- 
denni tnü üveg
..itik a L ; !>■)»• bb
ö'ivtKn kaphatók:
SCHNETZER E íi N Ö nél
Alapítva: 1862. é ben.

í-s porcellán 
baj i szolt-

Kiváló minőségű
álfandC-an 

Itaphatd

LIIKNER VIDOR 
/ ló,.el 
szám.

Éjjeli 
szoigáSatot 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
dec. 21-tft! d»< 28 tg.

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRA/ LÁSZLÓ

gyógyszertára

Hangszer
készít y j gy 

I J A V I T * ' " ' 
; HANGOL FERENC
• hangsxerkésxitö mester

Bfijft. KÖSSUTJ? LAJOS-U. 2.
' '■ r-há’ I I

r 
í

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

i akác
köt is
szil
tölgy
szurkos nyár 
fűz

lágyfa qkéntaprított akác, tölgy-, szí'- és
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi árán kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iiodr: H.inaldu. 13 Fatelep: Srenljánosi-ut 7.
T.-Mon : 42 (Smrnv.c. p;.,l) T. IU<... : 195.

í, Rum ÉS Likőr kivonatok a |,aní.a4Áás
f legnagyobb választékban KdPnn»t*K

A P C L l Ö ILLATSZESTÁR cégt. Sebestyén Jolán
i. Illatszerek és piperecikkek

W!lf;
$ Karácsonyra és újévre

legolcsóbban készítheti el rtcfil és likőr szükségletet 

í Finomítót szeszből
w mely kapható literes és félliteres palac- 
$ kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 
® szeszgyárában.

EBÉDLŐK
HÁLÓK
URISZOBÁK

n, 
J 

I 

I 
I 

I

I 
t
L—.
Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZiNT, 

tej- és tejterméket
DOBÓ JENŐ
t í'iiizvti.ébvn It’ht't jel 
vásárolni. — B A .1 A, 
Mátyás kiialy-tér 10

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok!

Kombinált szobák nagy választéka!

POLLAK
bútorárűház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Kiadó 
üzlethelyiség I 

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt 

Búzás Lajos cég 
üz’elhelv ísége 

.átköltözés miatt 
a z gh n a I r a kiadó!

Bf «S-~< SiSt «G=~í: B
a £3» <zc=£í <ke=í «e== o K

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a 

| OOiOfteMSZ | 
m Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! «
| B©f@OÍ tojásszén |
í ŐOrOgi diószén |
| Kernére és iágy tűzifa öiben ér aprítva.
J GriinM és Társa baja [

Nemzeti Szálló

kádfürdői
naponta reggel 8 órából este 10 óráig a közönség

rendelkezésére áilanak!

M

•1 mrrSrtfi. iLríöÍ!111,IIímSt]111liThoiffli11llfwSfliil11mwSffll11 IiIthBRtÍIIlímfcwll

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei)

Legmagasabb höéitékü magyar szén és széntermékek. 

----- —......— Kérje mindenütt. -------------- :-------

Képviselet: S C h Ő fi é S & 8 j a í
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

Nyomatott Balettnek és Goldbcrger könyvnyomdájában, fiiján.


