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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
ferenciek-tere 2. SZÁM.

Telefon 52-

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :
J Or. M N U V L E N H

Szerkesztő :
BÍRÓ LÁSZLÓ

ELŐFIZETÉSI ÁRAK : 
Negyedévre helyben és vidéken 
Egy hónapra „ „

6 P
2 P

Címadományozás.
A kormányzó, a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter elő- 
terjesztésére Bacsai József ta- 
nitóképzőintézeti tanárnak, a 
tanitóképzőintézeti igazgatói 
címet adományozta.

Az éjjeli zene vége.
Karácsony másnapján a men

tők Madarasról a kórházba 
szállították Merekva Ilona 22 
éves ottani lakóst, akinek fejét 
egy karóütéssel felhasitották.

Péntekről szombat éjszakára 
virradóra Merekva Ilonának 
éjjeli zenét adtak ismerősei. 
Merekva Ilona a zene hang
jaira megjelent házuk kapujá
ban, ■ amikor váratlanul valaki 
egy karóval fejbevágta, úgy 
hogy a fején a bőr azonnal 
felhasadt és pillanatok alatt 
elöntötte a vér.

Merekva Ilona állapota sú
lyos, de nem életveszélyes. A 
csendőrség a tettes kézrekeri- 
tésére a nyomozást megindí
totta.

Bajáról Halasra szökött és 
napokig az utcákon bolyon

gott egy elmebajos nő.
A bajai rendőrség az elmúlt na 

pókban körözést bocsájtotl ki Pinke 
Teréz 40 éves, az elmegyógyintézet 
böl háziápolásra kiadott elmebajos 
na felkutatására, aki Bátmonostor- 
ról eltűnt. A körözés alapján Pinke 
Teréz Kiskunhalason került rendőr
kézre, hol, napokig az utcán bolyon 
gott. Kihallgatása során előadta, 
hogy honvágyat érzett és ez kész 
telte a szökésre.

A szerencsétlen nőt a halasi rend
őrség átkisértette Bajára és itt át
adták a kórház elmeosztályának.

Két kisgyermek borzalmas tűzhalála.
A karácsonyfa ledőlt és felgyújtotta az alatta levő szalmát. — Víg József 2 és fél éves 
gyermek a helyszínen. Víg János 1 éves gyermek a kórházban meghalt elszenvedett 

sérüléseibe.
Szomorú szenzációja akadt a ka 

rácsonyi ünnepeknek. Víg János, 
aki jjvófc Te-leki József bácsalmási 
uradalmának alkalmazót!ja, két gyer
mekét vesztette el az ünnepek alatt

Vig János hz uradalom József 
szállásán lakik és a szent estére ő 
is karácsonyfát állított. Falusi szó 
kás szerint a karácsonyfa alá szal
mát hoidott be. Este kinyúltak a 
karácsonyfán a színes gyertyák is 
két kisgyermeke a 2 és fyl éves 
József es az 1 éves János boldog 
örömmel nézték a kivilágított és 
feldiszitetl karácsonyfát.

Másnap 26 án reggel Vig János 
elmen’, hogy körülnézzél) a gazda
ságban, niig Vig Jánosné a jószág 
etetése után nézett. A szobában

Tallózás a karácsonyi számokban.
A lapok: fővárosiak, úgymint a 

vidékiek az idén karácsonykor kíi 
lŐDÖsvn kitellek magukért. Nemcsak 
terjedelemben, produkáltak nagyot, 
hanem tartalomban is.

A magyar közélet, tudományos 
világ és a közgazdasági élet kiváló 
ságai nrii d szelepeinek lapjaink ha
sábján ; de talán legfeltűnőbb a kül
föld nagyjainak sűrű szerepeltetése. 
Mindenesetre bizonysága ez az ol 
vasókö/öuség maga i kulturszinvo 
Bálának, mert magától értetődik, 
hogy az újság kizárólag olyasmit 
vesz fel bisábiaina, arai otvr-sókö 
zönséget érdekli.

A Mag-’ -rság újságírója a Főméi 
lóságu asszonyt keresi fel, aki ke 
gyesen fogadj« ; . természetesen a» rmo
dén idők legnagyobb magyar |óré 
ltonységt akciójáról : a Hortlry se 
gely akció a beszed főtárgya ; va 

egyedül a két kisgyermek maradt, 
bemásztak az ágyról es a kará
csonyfa alatt felhalmozott szalmára 
húzódva a karácsonyfában gyönyör
ködtek.

A kis Józsi gyerek visszaemléke
zett az elmúlt estére, a kivilágított 
karácsonyfára és megtalálva a gvu 
fát felágaskodott, hogy egy gyertya 
szálai meggyujlson. Lángra is lob
bant a gyertya,

de a karácsonyfa ledőlt rá 
a szalmára.

Azt égő gyertyától egy pillanat alatt 
lángra lobbant a szalma és a két 
kisgyermek a feltörő füsttől elbó
dulva zuhant a szalmára, mely mind 
nagyobb lánggal kezdett lobogni.

I lósággal szociális Intézmény ez már, 
mely százezreket juttat részint ter-

■ mészetBéni, részint pénzbeli segély 
j alakjábau az arra szorulóknak.

A kormányzó a 8 Órai Uiság 
vezércikkében olasz és bécsi utjá
nak benyomásairól beszél migyaros 

1 köz vétlenséggel.
Hitet fesz a sport szükségessége 

mellett, mert „Erősnek, elszántnak, 
egészségesnek, ügyesnek kell len
nünk, ha valamire vinni akarjuk a 
ftriók harcában".

A Budapesti Hírlapnak vezércik
kében Dirányi Kálmán df. minisz
terelnök a- Magyar Jövő politikáját 
ismerteti

Ez a politika Gömbös Gyula ma 
gyár arj.y a földben gyökere® ti' népi 
poltíikáfának, folytatása : a nemzeti, 
népi erők szabad kibtiniakoz.ósóna-k 

i biztosítása, a válasz'óiog rtfotmja,

Sikoltozásukra édes anyjuk be
rohant a szobába, hol az ijesztő lát
vány szinte megdermesztette ' Gvor- 
san gyermekei segítségére sietett, 

de már akkor a 2 és fél éves 
József borzalmas égési se 

bektől halott volt.
és csak az 1 éves János nyöször 
gött elaléllau.

A kisgyermeket a mentők azon
nal beszállították a bajai kórházba, 
de az orvosok önfeláldozó mun 
kaja sem tudta az életnek megmen
teni, mert haimadfoku égési sebe 
két szenvedve, beszállítása után a 
délutáni órákban ő is meghalt.

A tragikus eset körülményeinek 
tisztázására a csendőrség nyomo
zást inditotl.

a telepítési problémák helyes kivi
tele, a mezőgazdaság termelési és 
értékesítési kérdéseinek kedvező 
megoldása; az életerős ipar fejlesz
tése, a falusi szegénység enyhítése, 
az állástalan és munkanélküli ifjú 
ság elhelyezése utján. Nehéz veretű 
súlyos szavak; nagy tervek, melyek
nél a h-mgsuly a szociális problé
mákon van.

Az itthonlevő miniszterek kivétel 
nélkül nyilatkoznak tárcáik esedé
kes javaslatairól.

Az ellenzéki vezérek közül gróf 
Bethlen István irt a román magyar
üldözésekkel kapcsolatban hatalmas 
cikket, melynek a revíziós kérdéssel 
vonatkozásban áiló kijelentései euró- 
p ii viszh ingót fognak kelteni

Gióf Bethlen István cikkéb n az 
erdélyi székelység kiált segítségért 
és követel gyakorlati politikai. A

Mélyen tisztelt Vevőink

szives elnézését kérjük, h.t a karácsonyt megelőző utolsó napok tömeg''ásAnlá«ainak lebonyolításakor 
minden ijsekezeliink ellenére nem sikerült volna teljes megelégedésre, a Cégünknél,megszokott elő
zékeny fegyelemmel kiszolgálni. — Jogosait árucseréket rnéktóntiassaiiak szilveszter előtt elintézni.

Rendkívüli árkedvezményeink újévre is érvényben maradnak.

Divat üzlete
Br. Eötvös utca 2. szám. Fischer Pál r. t, Baja Cipőraktára

Grófi Zichy Bódog tér 4
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Estélyi és báli cikkek választékban 

ieinhardt óivatcsarmfttaB
BAJA. — Telefon : fS8

külpolitika iránvitá-a • t ■! I<’s le 
nyezők kiválása; d* -t'ői í'igg ' • 
nül bizonyos hogy » nu^ar nem 
zet viharosait meguvihikozó közéi 
zése heh esel majd gi<f Bethlen 
Isi vám ..k

N in muhs/lh ltjuk el ezzel kap- 
csolaib'ii rámutatni arra, hogy az 
esetleg megindítandó diplomáciai 
akció nem szabad, hogy elterelje a 
kormány figyelmét a sürgető sz< cia 
lis p oblémák, kíilönösképpn pedig 
a földreform es telepítés kérdései 
nek sürgős megoldástól, mert a 
nemzeti erők összefogás, csak egy 
szociálisan megelégedett nemzetnél 
sikerülhet olyan mérvben, hogy azt 
a rizikót melyet gróf Bethlen Ist
ván gyakorlati politikája jelent, vál 
lalh issük.

EckhardtTibor a Magyarországba 1 
vezér ci I . «l • I es mi
mindig a magyar dikl-óura képzel* 
fant-imj ■ ellen hadakozik.

Neh-ii |ó Gömbös Gyula X s»er 
kijeié.*.telt'*, hogy esze agában sincs 
a d hl Imára töreki d i

Ső: a Nemzeti Egység szervize 
I-in ker esztül a l-.-gd’-mok r r rkusabb 
és i. íz v - I-ne bb kapcsolatot igyeke
zz II f.-nliitani a vál.iszlópolgárság 
gal

Tahn szabad rámutatnunk a szer
vezetek működésének jelentőségen-, 
amik : egyebek közölt g. dívádéi- 
mi rendelkezéseket megelőzően sok 
száz és ezer községi választmányi 
ülés, n sürgették a gazdaka mátok 
leszállítását és a gazdavád. Imi ren 
delhi zés. k ti i -lobbi megvalósílár-át 
kerületük képviselőjétől.

A diktatúra felülről jön, párán 
csői ; a szervezetek alulról : hóna 
p r-.l. ut, vagy u‘gy ilfv-i ként fog 
l.lktován ügyeikkel: kérték kép 
viselőiket ég ő problémáik megol
dására.

Hol itt a diktatúra ?
Pe hő Sándor a Magyarságban 

„A magyar mi ősz" címen irt cik
kében egy olas' I .á'uid la! való 
beszélgetésről szám -i>án be, lénye
gileg azt iria, hogy a magyar nem
zetben hiányzik itt a Dun rnrd n- 
cében a maga történ.Imi hivatásá
nak tud da.

E< a hivatás pedig a germán és 
szláv tengerek éJnlk /ési rendin 

Legszebb újévi ajándék egy vagy Ö SítRT.

De igaz öröme csali agy lesz,
Telefon: 2—93. ka órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.

Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.

az erők természetes egyensúlyának 
bi.iositas . I*./ .-dőlt nekünk leljo 
í>ot évszázadok óta itt a Dun — 
Tiszaköz.én, a Kái pútok álján <-s < z.l 
a hivatást kell telje*derűink ..(Jé 
szén addig, mig valami uj korszel
lem az turópai sorskö/össég tuda
tát teszi annyira általánossá, hogy 
többé ne kelljen fegyverrel léltin 
kel biztosítani.

Olasz barátunk és Pelbő Sándor 
e>»n történelmi hivatástudat letéte
mén ye sóm-k a középosztályt szeret
né látni s azon kesereg, hogy eb 
ben a középosztályban bőséges „az 
idegen nyelvű és nyilván más vér 
sejtü adalék" s ennél fogva nem 
lehel letéteményese a nemzeti hiva 
tás „milhoszának".

Viiágkiátüiésokkai vetelsedő 
technikai szenzációk bemutatására készül 
az ezuttaS korábban, április 30-án megnyitó 

Budapesti Nemzetközi Vásár.
A szokottnál közel kél héttel ko

rábban nyilik m-g április 30 án az 
1937. évi Budap-’sli N -mz< -tközi 
Vasár. Az elmúlt év nagv sikere 
uian, amikor 2365 kiállító vonult 
fel a több mint 130 000 négyzet 

; mét'r városligeti vásár területen, ez 
ült I a vásár további lényeges fej 

i lesz!ésél készítik elő.
Az egész, magyar ipar felvonuló- 

: sóval s ámolnak, különös Mi'vt he-

5SHP5M3 WJK

Nos mi épen abban látjuk a 
N mzeii Egység Sz rve/elt int k tör 
lé .. Imi értékű munkáját, hogy a 
szeles néprélegi k k ikébe igyekezett 
b !< vi-ni a történelmi hivatási ak 
ezt az uj évezred*-! biz'osiló luda 
tál

A karácsonyi számok kö-b-mé 
ny< ik révén miribgv k< resztmel- 
szetél adják a mai Magyarország 
vez.élőszt-lleménel ; < z keresztmet
szet azt igazolja, hogy nálunk is, 
mint egész Európában a bekér, 
való ő-zinte törekvés az u alkodó 
irányzat.

Nincs okunk, hogy a törekvések 
komolyságában kél'kedjür.k s igy 
joggal várhatjuk a békés jövőt.

i lye-v - a magyar vidéki ipái váll da 
j tok és k> ipari üzem* k bemutatá

sára is. A vásn előkészítésének 
munkálatai már hónapok óla foly-

i nak. A j -lentkezés azonban Csak e 
héten indult m< g. az első n p'ól 
kezdve m* gb pö eredménnyel. Hl 
r'un riap alatt közel 500 kiállító

I si t. ll helyigényéi b-j lenleni, annak 
•llenér**, l-.ogv a korán jeb-ntke/ők

. he ydijkedvezinénye január 15 ig
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marad érvényben.
Lénvpges<n fokozzák a kiállítók 

i érdeklődését azok a hitek, amelyek 
az 1937 évi vásáron bemutatásra 

1 ken'i’ő látványos szenzációkról szi
várogták ki. O van atlr kcí' k ezek, 
amelyek mg fogják mo.-g.ilni az 
egész, ország kíváncsiságát s am< -lyek- 

i nek halasa alatt a vásár a kiálli'ók 
szempontjából rendisből értékes lö- 
meglátogafollságinak még lényeges 
felfokozását várják

Egyelőre csak kostolóba sorolha
tunk fel egv két ilyen tér vbevett 

’ attrakciói. Amerikával folynak a 
tárgyalások, hogy a budapesti vásá
ron is bemutassák azt a „robot 
ember" nevű automata-gépember1, 

j amelynek h’lalrnas külön pivillon- 
' iát hétmillió embör nézte m-g a 
, chicagói világki illiláson. A németek 

írről tárgyalnak, hogy az Amerikát, 
járó Z-pp-'lici léghajó egyik gondo
láját hozzák le a vásá ri s hogy 
bemut ríják ip.ituk legnj bb livmó- 
nyál n hajlítható üvegei es ..z üveg 
bői készült ruhát és kalapot. A fá
val fűtött automobil és a farok nél
küli r. pü ’őg-’p mellett bizonyára 
sokan fognak érd klődni a terv szé
liül Magyarországon első Ízben az 
április 30 in megnyíló Nemzetközi 
Vásáron bemutatásra kvrti’ő lelevi 
zió iránt E/erfeíé folynak ma még 
a tárgyalások külföldi államok, 
bchnikai csodák részvételének, be- 

( mutatásánalt biztosítására. Az »ird
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üveg, porceílán, csikar, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OÍSSŐ ámkCSÜ

F 3 r k 3 S Mihály üvegkereske dőnéL 
Alpacca evőeszköz. mm Modem képkeretezés.

mériyt négy hónap rnu’va fogjuk 
látni, amikor április 30 an olyan 
vásári nyitnak meg Budapesten, 
amely i em fog szégyent vallani még 
a párási világkíilli ás melleit s> m.

Megkapóan bensőséges volt 
a szegénygyermekek kará

csonya a Szeretetházban.
Ö száznegyven bajai sz.-gánygyer 

mek ünnepelte szerdán délután a 
karácsonyt a Szeretetházban. Az 
ünnepség valóban a szeretet jegyé 
b n folyt le s központjában állott 
Temunovics József kóiházi lelkész 
nemes szépségű szónoklata.

/\ karácsonyi hangulatot fokozták 
a hatásos énekkari számok is, A 
hatalmas I-Özöt karácsony Íi alatt 
461 ólomkatona játékot osztottak ki 
a fiuk közön, a ki-leányok babát 
kaptak s a játékok mellé szeret* t- 
csomag is járult.

A megkapóan szép ü.ip>ég*n 
megjelent dr. Boibiró Ferenc pol 
g á'mester, dr. Bernhai l Sándor fő
ügyész, Vámos István közgyám, dr. 
Horváth István aljegyző, özv. dr. 
Nicolausz. Belőné, akinek vezetésé 
vei a női Ili R nd készítette el a 
szejilferencrendi zárda ajándékozta 
leány játékokat és S ékhelyi R -zsőné.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

December hó 2ő-án. 27-én. 28-án és 29-én.

Évforduló
A legszebb, lelj * lasos *bb, legizgalmasabb film.

Kiegészítés:

Ballada az erdőről
Gyönyöiü színes, zenés vígjáték.

Megk^zdcdóit a jegyárusítás 
a január 2-i Magyar estre.

A halállal.m i agy éideklőd'tre 
tekintette1, m*-lv .. bajai Move ■ s a 
Mansz január 2 i együttes na.y r 
es'j* iránt megnyilvánult, a vezető 
ség már most megkezd llf a jrg\->k 
árusítását. Minden n«p dé útónján 
rend' Ikezesre áll a közönségnek 
3—4 ig a Központiban a jegyiroda, 
mig a d ’l- lölti órákbin Tallián Jó
zsef rendő* főfelügyelőnél a M ve 
ügyvezető elnökénéi lehet a jegy 
igénylési bejelenteni. Helyárak pt 
boly 10 P, zsölye 1 80, támlásszék. 
150, emeleti erkély I P. Földszinti 
•zárlszék 80, karzíli ülő 60. fö’d- 
szin i álló 50, karzati álló 30 fillér. 
Az estélv a Központiban lesz.

Bélrenyheség és kínzó 
fbfájásek,

a máj és az epeutak bántalmai, gyo 
mór és bélhurut, aranyéi es bajok 
és a végbél megbetegedései ese'én 
a természetes ,,Ferer«C József" ke
serüviz gyorsan és biztosan no g 
szünteti n hasiszervek pmgásál Sok 
évi kórházi tapaszt, lat igazolja, 
hogy a FeretiC József víz haszná
lata a belnüködést kitünően sza
bályozza és erélyes elvonó halasa 
követI.•• ,■' ’ben soványiló kutakra is 
iger. alkalmas.

Cipők, harisnyák, h Ő C Ü P Ö k, 
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsón kaphatók

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

U.J DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HÍREK
- Rendőrkaráucny. A légben

sőség* sebb karácst n} f-t íinm p. lyek 
egyil é! a b jd rendőt kapitányságon 
tartották. A szeretet ünnepé* ől 24 én, 
délután 4 órakor a tisztikar és az 
egész, őrszemélyzet köz-is karácsony 
fa ünnepségen • mlekez.lek, T-l-bn 
J '/séf rendőr főfeiügs elő rendezésé 
b*-n Horváth I'iite tiszthelyettes üd 
vözölte dr. Jávor Pál rendű taná- 

i esőst a kapitányság vezetőié , vala
mint a tisztviselői kait. Az. íidvÖZ- 

i lésre dr Jávor P. l meleghangú szép 
beszédb n válaszol’.

— A fijjat Posztó éz Takaró
gyár műszaki igazgatója. Koá 
Csonri sz.an u íkhan a Btjai Posztó 
és T >kati g\ar i ol Írott cikkünkben 

I eiiiás folytán <> gyár műszaki igaz- 
: g. tójának Biermr mérnököt jelöl

tük. I't közöltük, hogy a Posztógyár 
műszaki ig zgalóji Sokul Altér az 
európ i la - lói ii, gy tudású szak 
ember, aki s 'ohlalu tehetséget a 
híres l<í':lf;‘,oi gy *”po szellemében 
h.s/nos; |. a baj.-i Posztógyár f i 

: v n agoz alásár.

Hallgassa meg a 
legújabb

B^ySZT-n-íl I
0RI0K, PHILIPS, STANDARD és TE! .EFUMKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagvobbii*. 
RÁDIŐ —SERVICE!

— fii történt ö keceli ország
úton ? Mint a Baja-Bácska megírta

* B esi M'K o- 36 pws baia; gyári 
munkást i-mtiHen egyének a ke 

j c*'i országú *•*■ megtámadták s bru- 
á i- in. ultálu-k Bácsi n vele tör-

i lent* két a m * ói.Itt I kÖ/öDe, akik 
i ,<zt a-onn. I jel-n'i lielt a rendőr é- 

■_> n. A ti/sg'ó t azonban megalla- 
p'totla.hogv Bácsi Miklóst mindössze

| egy szúrás érte ;• z aíteslén és csak 
i •• n ,v fájdalom éil le meg b nne 

a brutális támadás go *dola’át. Bá 
esi állapota egyebekben javult

- A Bajai Turul b4lja. It enkét 
éves fenn Diósa óta j *i uar 9 én r* n 
d-zi e'*-ő bálji’ a B->i i Turul Sport 
Egy e' A bá'r d ző bizottsági 
nr* d n agililá •* saf kifejti az estély 
•ik*í>> rid-k-b n, mely vdó.ágos 
társ- d-tlrni eseményeinek Ígérkezik. 

Újévre
legprímább minőségű 
némel gyári m anyu 

PITOENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

260 Pengő
(,-ősziéi re is)

Horváth Vilmos ..61,
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GYÓGY
j HASKÖTŐ, 

fi MELLTARTÓ 
| Czeizler Jenőné 

füzőkészitft mesterFI szalonjában

B»IA. KÁDÁR-UTCA 10.SZ

n «e==s b

— Adózók figyelmébe. Értesít
jük az érdekelteket, hogy az 1936. 
évi város felmérési költség folyó évi 
december hó 31 ig kamatmentesen 
fizethető be a városi pénztárba Aki 
az 1936. évre eső költséghozzájá 
rulást a fenti határidőn túl fizeti 
be, annak terhére a tőbelar /ozáson 
kiviil a közadókra nézve megálló 
pillától! késedelmi kamatokat szd 
milja fel a városi adóhivatal.

Vk. 416 s*. — 1936.
Pk. 11967/8 sz. — 1936.

végrehajtás folytán 1936 évi június 
hó 30 napján lefoglalt és 1309 P 
20 fillérre becsült ingóságokat, kö 
zöttiik gabona, velögrp Nagytanács 
községben, vh. szenvedett földjén és 
folytatva másnap Máriákon* yén vég
rehajtást szervi dő tanyáján 1936. 
évi december hó 29 napjára, délu
táni háromnegyed 4 órára és folyta
tólag Máriakönnyén dec. 30 án d. e. 
10 órakor ezennel kitűzött bírói ár
verésen a legtöbbet ígérőnek, kés/- 
pénzfizetés ellenében áronban a 
becsár kétharmad részénél nein ala
csonyabb vételárban cl fogom adni. 
A szakértői becslés elrend lése ese 
lén a Te 74 § a az irányadó.

Ezt az árverést a Vhn. 20 § a
értelmében azoknak a végrehajla- 
lóknak (csatlakozóknak) a javára is 
kitűzöm, akik a hirdetmény kibo
csátása napjáig a fenti ingókra ki
elégítési jogot szer»zt<ík és ellenük 
halasztó hatályú igényk«reset nincs.

Baja, 1936. évi dtc hó 11.
Poplnl László Albert 

kir. bír. végrehajtó 
mint bírósági kiküldött

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLÖK 
H Á L L
URISZOBÁK£1 POLLAK

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Hangszer
SZAKÜZLETI

Árverési hirdetmény.
Dr. Kiéin Mór, bajai iigyv d állal 

képviselt Janolka Imre és Tsai vég 
rehajtató javára végr- hajtást szén 
védő elleti összesen 2050 P. tőke
követelés és járulekai erejeig a ha
la kir. járásbíróság Pk. 11967/1936 

.‘zámu végzésével elrendelt közben
járással foganatosítandó kielégítési

készít is t R Y
javít~ K
hangol FERENC
hangszerkészítő mester
BAJA, KOSSUTHLAJOS-U. 2.
(Drescber-ház)

Kiváló minőségű
állandóan 

kapható

LAKNER VIDOR
lőnél

I- száraz
Saját termelésű tűzifa 

hasáb és dorong 
akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgv-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13 Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon: 42 (Sugovica part) Telefon: 195.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég
üzlet heh isége

átköltözés miatt
azonnalra kiadó!

□ «E=K «Si=3C B

1 Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGIoltKOKSZ | m Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I m 
j DOfOgí tojásszén j
j BOfOfl diószén j
j Kemény es lágy tűzifa ölben és aprítva, j 
j Grünhut és Társa j

A Nemzeti Szálló

§ Rum. ÉS Likőr kivonaiok a (.--u-iai, jlj
J legnagyobb választékban KöpíIasJK s

APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán [ij

Illatszerek és piperecikkek

ii
Újévre

jő# 'e,olcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletet

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett
Legmagasabb höértékü magyar szán és széntermékek.

___ --- ~ Kérje mindenütt. —-  — 

Képviselet: S c h ö n és Bajai 
BAJA, Haynald utca 13. — Telefon 26.

Nyomatott Bakanek és Goldbtrger könyvnyomdájában. Báján.

Finomított szeszből
mely kapható literes és félliteres palac- 

j kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 
szeszgyárában


