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Adómérsékiési 
hírek.

A' adóbevételek emelkedtek az 
elmúlt évben. Kétségtelen jele ez 
egyrészt a javuló gazdasági hely 
zetuek ; másrészt annak a hallatlan 
erőfeszítésnek, melyet az adózó pol
gárok kifejtenek lör/svagyonuk fel
áldozásával is, hogy adófizetési, 
mondjuk inkább : törlesztési köte
lességeiknek eleget tegyenek.

Mert kétségtelen : az adófizetési 
morál helyreállott ; az emberek zú
golódás nélkül fizetik az adót s 
igyekeznek a végrehajtási kelhrnet- 
lenségektől szabadulni.

Az emberek tudják, hogy az ál 
lám háztartásának épen úgy rend
be kell jönni, mint a magánegyén 
gazdaságinak ; de azt is látják, hogy 
az államháztartás teljesen deficit 
mentessé nem tehető s az állam 
kénytelen a meglevő terhek egy 
részét a jövendő generációra hárí
tani.

Azt nem értik azonban meg, hogy 
ha az állam a tnaga terheinek egy 
részét kitolja a későbbi időkre, 
miért nem teszi ugyanezt lehetővé 
az adóhátralékoknál ?

Az első lépést a Faksz kölcsö 
nőknél megtette már az állam : ki
tolta az amortizációs határidőt s le
szállította a törlesztési részleteket?

Mi akadályozza meg abban, hogy 
a hátralékos adok damokles kard 
ját elhárítsa az ; dózók feje felöl.

H-»l szerepelnek a nagy adóhátralé
kok ? Rendszerint nagy üzemeknél, 
ahol sok. néha több száz, alkalma* 
zothiak adlak a legnehezebb idők
ben mindennapi kenyeret ; vagy 
olyan családfőknél, akik sok gyer
meket neveltek fel s hozzátartozóik, 
valamint alkalmazottaik révén 8—10 
embernek biztosították a minden 
napi megélhetést a legsúlyosabb kö
rülmények között ?

Ö ömmel üdvözöljük az adómér

séklés híré*; különösen kharialos a 
házak terhinek mérséklés-’, mert 
ennek révén a házak értéke »rnel 
kedik; a nemzeti vagyon növekedik; 
de a legtöbb iparágat fog-alkoztató 
épilö iparág is állandó munkához 
jut

De az adómérsékléssi-i egyidejű 
lég a legjobban terhelt adohá ralé 
kosok terheinek mérséklését tartjuk

A kút mélyéböi hat nap után élve került ele 
egy öngyilkos.

Kiss Imre 62 éves napszámos még december 22-én követte el öngyilkosságát.
Tegnap délután találtak

A tegnapi napon két mun
kásember nem mindennapi le
letre bukkant a bokodi vám
ról alig , ötszáz lépésnyire elte
rülő egyik szőlő kutjában.

A délutáni órákban úgy két 
óra körül két szőlőmunkás az 
egyik szőlőbe tartva halk nyö
szörgést vélt hallani. A hang 
irányába tartva a nyöszörgés 
egy kút mélyéből tört elő, 
melybe letekintve

egy idős embert láttak, ki* 
nek csak feje látszott ki a 
vízből és két karja, mely 
görcsösen kapaszkodott a 

kút téglafalához.
Azonnal létrát kerítettek és 

az idős embert felvonták a

Felkoncolta feleségét a féltékeny férj.
Véres tragédia jálszódolt le a já- 

noshslniai (at yákon, melynek áldó 
zata hulállal vivődik « htlasí kór
házban.

Szabó János földmives és 23 éves 
felesége többször civódtak már egy 
mással, mert a férj féltákenvkedelt 
a fiatal menyecskére. Egyik este 
amig Szabóék a tanyán beszélget 
tek, egy fiatalember bekopng'alott 

szükségesnek a Faltsr. kö'csönök 
mintájára

Legigazságosabb a generális ren 
delkezés; de semmi mh4zségét nem 
látjuk az egyéni elbírálásnak sem, 
mert a pénzügyi hatóságok, de leg
inkább a közigazgatási bizottságok 
képesek és hivatottak arra, hogy az 
egyes adózók egyéni elbírálásainál 
megállapítsák, hogy kiknél indokolt

á a bokodi vám mellett elier
I kulból, majd értesítették a
1 mentőket, kik a kút lakóját
I azonnal a kórházba szállítot

ták.
Kihallgatása során kiderült, 

hogy Kiss Imre 62 éves Tig 
ris utca 6. szám alatt lakó 
napszámossal azonos, aki ön
gyilkossági szándékból

még december 22 én a kútba 
ugrott.

Mint elbeszélte a hideg kut- 
viz felébresztette benne az 
életösztönt és már menekült 
volna, de a régi kút kövei 
ahogy hozzáért, kiestek he 
lyükből, elzárva menekülésé
nek útját.

így történt aztán, hogy egé-

az ablakon. Szabó kiment s mikor 
a legény meglátta, elszalad*. A férj 
ebből arra következtetett, hogy a 
legény az. asszonyt kereste s ezért 
bement a községbe, hogy fejjelen 
lést tegyen. A csendőrségről haza
felé menet találkozót a kopogtató 
legénnyel, aki kijelentette, hogy 
szereli a feleségét és el is veszi 
tő'e, mert ő akarja feleségül venni. 

a hátralékok hosszú határ idős amor
tizációjának engedélyez.ese ?

Meggyőződésünk, h ogy iiyen r en 
deZésSel nem csökkenne az állam
háztartás jövedelme, viszont i.z egyé
ni gazdaságok biztonságérzete, vél 
lalkozási ked\e megerősödnék és uj 
erőre kapnak.

Ezeket a gazdasági éleiben külö
nösen fontos erkölcsi tényezőket 
kérjük megerősíteni.

lö szőlők egyik kutjában.
| szén a tegnapi nap délutánjáig 
1 mig rá nem találtak olt állott 

a kutban reménytvesztetten. 
Hat n.'^p és hat éjjel múlt el 
öngyilkossági kísérlete óta és 
bizony az elhagyott területen 
ezalatt nem járt senki.

A kórházban megvizsgálva 
súlyos sérüléseket találtak tes
tén, melyek közül nem egy 
csontig hatolt. Ezeket a sérü
léseket a ráomló kőtömegek 
okozták.

Kihallgatása után enni kért, 
majd hogy a táplálékot meg
kapta, a kimerültségtől elalél- 
tan terült el a kórházi ágyon.

Az orvosi vizsgálat szerint 
remény van felgyógyulásához.

Szabó feldultan érkezett haza a ta
nyára és az asszonnyal heves vitát 
rendezett. Végül elkeseredésében 
elővette a bicskáját és azzal a fele
ségét össze'vissza szurkálta. Egy 
hatalmas metszéssel felmelszette az 
asszony hasát, úgyhogy a belei is 
kifordultak s még vagy 15 helyen 
összeszurkálta. Azután, hogy magá
val is végezzen, beleugrolt a tanya

Mélyen tisztelt Vevőink

szives elnézését kérjük, ha a karácsonyt megelőző utolsó napok tömagvásárlásainak lebonyolításakor 
minden igrékezetünk ellenére nem sikerült volna teljes megelégedésre, a Cégünknél megszokott elő
zékeny figyelemmel kiszolgálni. — Jogosult árucseréket méltózlassanak Szilveszter előtt elintézni.

Rendkívüli ár kedvezményeink újévre is érvényben maradnak.

Divatüzlete
3r. Eötvös-utca 2. szám. Fischer Pál r, tf Baja Cipőraktára

Gróf Zichy Bódog fér 4,
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Estélyi és báli cikkefe választékban 

Reinhardt Osvatcwraaliban 
BAJA. — Telefon : 188.

udvarán levő kútba. Száltól a la 
nyab.Jiek kihúzlak a ku’bó1, az 
asszon . I p.dig a htl.'.si kórházba 
szállították. Az asszony állapota su 
lyos, nem sok rem-'ny van felgyó
gyulásához A esendői seg Szabni 
azonnal őrizetbe vette.

A suprikáló lovagok ellopták 
az öreg hölgy óráját.

Tegnap délelőtt MiHsevils Er-sé 
bet 79 éves bajai magánzó Széchenyi 
utca 5 szánni lukasam beleit három 
suhanc fin, hogv az öreg hölgyet 
megsuprika ják. Milasevits Erzsébet 
örömmel fogadta ifiu látogatói fi 
gyelmességét és előzékenyen készüli, 
hogy iiv gkinálja őkel éd sségggel. 
A suprikáló lovagok azonban fel 
használlak az öreg holgv távoliétól 
és magukhoz vélték ezüstáraiul.

Milasevits Erzséb-I a kellemetlen 
felfedezésről ma telt jdenlésl a 
rendőrségen

Eladó telek.
Zrínyi Miklós-utca 27. 
szám alatt levő telekből 
a rajta levő házzal együtt 
(k b. 10 5 négyszögöl) 

e 5 a d ói
A Kereskedő Ifjak és Magán
tisztviselők Egyletének szil

veszter estje.
A hwgulalos szi vesrler. síi mu

latságok egyik kiemelkedő estje 
évről évre a Kereskedő Ifjak és 
Magántisztviselők Egyletének a Nem 
zeti Szállóban rendezendő műsoros | 
tombolával összekötött jótélconycélu j 
táncestje. Az idén megrendezendő 
est műsora, melyen prológgal D- utsch 
P<i , egy Hacsek és Sajó jelenetben ' 
Flvischer Mihály és Engel József. 
Bánhidi Imre énekszámokkal, Gold 
schmivd János saját költeményeinek 
interpretálásával és Maschanzker j 
László az újév üdvözlésével szere 
pel, majd az ezt követő tombola, 
ismét egy hangulatos és vidám estét 
Ígér. A reggeli órákig tarló tánc, 
melyhez a zenél a Nemzeti jazz 
zenekara szolgáltatja, újabb sikerét 
fogja jelenteni a Kereskedő Ifjak és 
Magántisztviselők szilveszteri • sljei 
nek.

Van-e szükség Bácskában 
munkatáborokra 1

Az egyik Dunasrigeten megalakul az ország összes Move 
tagjainak nyaralótelepe.

A Move kendet gazdag munka
tervinek egyik lég ud» kes» bb pontja 
a nemzeti munkatábor létesítése. 
Az egyik terv szerint az első Move. 
munkatábor a bajai vasúti hídtól 
északra fekvő a Duna jobb partján 
I vő szigeten létesülne. Itt épülne 
fia terv szerint az országos Move 
nyaraló telep. A másik terv szerint 
a megyei Move mozgó rnunkatábo 
rókát szervez és az egyes közsé 
gelrben sportlereket, fürdőket épil. 
\ tervek kivitelére a tárgyalások 
hamarosan megindulnak.

Van e szükség Bác->káb m munka
laborokra ? Van. A Move munka 
legelső feladata a sport lehetőségé
nek a biztosítása. Minden bácskai 
községben megfelelő sporlleret kell 
építeni. Minden bácskai községben 
meg kell építeni a Move testedző 
munka m ii kornak megfelelő ollho 
nál. Ma a sporlterek a világ népei 
nek a harci gyakorlóterei. A fegy
verkezés a sportban folyik elsősor
ban. Ma is s lesz ötökké a leglö 
kélehsebb harcigép: az ember. En 
nek az embernek karja, szive, aka 
ráta, erősségéért gyakoi ólnak ma 
milliók a spoilereken, E/éit van 
szükség sporterekre. A tömeg sportra.

Újévre
is vásároljunk

ajándékot
MAJTINSZKY-nál!

S nálunk ezért kell munkaláborok 
nak a magyar i.-omeiőn••!', erejé
nek egészségének oi'honl teremteni.

B ja ny; ralóváros. Baj t fürdő 
város. Baja idegenforgalmi és vári 
dorfo. galmi gócpont, Mind* bből 
folyik, hogy egy hatalmas nagv mun- 
kalábmnak kell megszállni Baját, 
hogy meg'pii'jem k mindazok a le
hetőségek, amelyek Baját nyaraló, 
fürdő, idegen és vándorfor galmi vá 
rossá teszik. Baja jövője olt kezdő 

I dik, amikor ez a munkalabor meg- 
I valósul és az első kubikos la icska 
I elindul az útjára. Enm k a munká

nak <*gy igen kicsi részére gondolt 
a Move, amikor az egyik Duna- 
szigeten az ország összes Move 
tagjai részére nyaralóleiepet óhajt 
építeni.

Nincs munka, mert nincs pénz, 
—- mond ák. Egy kis jóakarattal, 
egy kis magyar sorsot megértő lé 
lekkel, egy kis emberséggel, talán 
könyörületlel is e bácskai munka - 
táboroknak alapot lehetne rakni. A 
munkaláborok ma csadákat épite 
nek N.melországb.in Egy hatalmas 
munka ritmusa dübörög ál alkotó 
lázzal Olaszországon is. Munkatábo 
rok csákányai csattognak : épülnek

__ I_____ IL

| HÓCIPŐ 
SPORT 

cipő 

HAZICIPÓ 
kairarinka 
re. ..
CIPÖÁRUHÁZ BAJA

j BR. EÖTVÖS-U. 2 TELEFON 206

az. utak. Fiatal erők lépik a földet: 
i mocsarak tűnnek el. Valami szent 
. lélek áradás munkája fakaszt, életet 

munka és alkotás örömöt. Hál csak 
■ miv gyünk annyira fáradt szivíiek, 

hogy nem bírjuk a csákány nyelét 
! a munka nagyszerűségének örömét 
I a munkaláborok testvéri közössé- 

dél ?
A MOVE céliának egyik legszebb 

feladata a munkaláborok létesítése.

Nagyszabású borScözraktár 
építését vették tervbe — 

Cegléden.
A borárak alakulása a szőlősgaz

dák frontját országszerte megmoz
dította Csak legutóbb Baján is, 
a megyei kisgyülésen hangok 
hallatszottak, majd ezt követőiig a 
mezőgazdasági bizottságok együttes 
ülésén indítvány is hangzott el bor 
közraktár létesítésére és a borárak 
minimálása érdekében.

Most Ceglédiől érkezik a hir, 
hogy egy ottani pénzintézet, bor
közraktárat létesít a szőlősgazdák 
megsegítésére. A felépítendő bor- 
közraklár igénybevételét, — az épi 
tőbank, — azzal is megkönnyíti a 
gazdáknak, hogy az ott beraktáro
zott bormennyiségekre magas elő
legeket fog folyósítani, a legmérsé
keltebb kamalfelszámilás mellett.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

MMWgB^tMgmMmMirMnBMflIlllíaillllMaMaMMMBIBgBMMEBiMMMiimillBIIIIWI l■lll■lrll^l' Iirniiwrijllfwill II ,1111,1

Legszebb újévi ajándék egy ÓT3, vagy ékszer.
De igaz öröme csak úgy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-től vesz.
Sziklai Márton órás, ékszérész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árakon

F ö F k 8 S Mihály üvegkereskedőnél.
Alpacca evőeszköz. Hodem képkeretezés.

HÍREK
— Felkérjük vidéki előfizető' 

inket, hogv az előfizetési dijat 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy 
a lap küldésében fennakadás 
álljon be.

— A miniszterközi bizottság 
megkezdte a községek költség 
vetéseinek helyszíni tárgyalását. 
A Baja Bácska irla ring elsőnek, 
hogy a községek költségvetéseinek 
helyszíni tárgyalásai a hétfői nappal 
megkezdődtek. A miniszterközi bi 
zotlság tagjai a b-ílügyminiszt* rium 
részéről dr. Jártuy András min. tit
kár, dr. Kóczán Gáspár min fogal
mazó, dr. Nagy Lajos min. szám 
vizsgáló, mig a pénzügyminisztériu
mot dr. Willenberger Gyula pénz
ügyi titkár képviseli

— Előléptetés. A Városi Gáz és 
Villamos üzmek igazgatósága az üzem 
tiz éves fönnállása alkalmából Lley 
János mérnököt, aki tiz év óla mű
ködik az üzemben főmérnöki cím
mel ruházta föl.

— Szilveszter est Hercegszán
tón. A hercegszántói Iparleslülel de 
cember 31 én este a Fontányi féle 
vendéglőben zártkörű szilveszter
estélyt rendez. Az estély iránt nagy 
az érdeklődés.

— A vakbélgyulkdás veszélye 
elleni védekezés egyik hatásos 
rnópszere abban áll, hogy az. ember 
a beleit hflenként lega'ább <g\sztr 
a termes/eies .,Ferenc József ke- 
seríivi/zel — i< ggel éhgyomorra 
egy pohárral — alaposan kitisztít ja.
- Az üzletek Újév napi zár

órája. Az OMKE értesíti a baj i 
kereskedőket, hogy Uj-‘v napján a 
vasárnapi záróra van érvényben, 
vigyis egész napon át zárva lesz- 

| nek az ü/letek.
| — A Szeretetház lakóinak és
| a bajai szegénycsaládoknak ka

rácsonya. D cember 24 ón este 6 
' órakor népes és meghatott higuam 
. karácsonyfa ünnepélye volt a baj ti

Szeretetház nyolcvan öreg lakójá
nak és a szegényügyi hivatal gon 
do/ta szegény családoknak. A szent 

: estén valóban a szeretet jegyében 
találkoztak a szépen feldíszített ka
rácsonyfa körül az ünnepély részt- 

, vevői is megindultan hallgatták le 
rnunovics József kótházi lelkész tar
talmas szép beszédéi A Szeretet 
ház lakóit és a külső gondozottakat 
is bőségesen megajándékozták a ka
rácsony alkalmából.

I — Tüzoltókarácsony. A bajai 
tűzoltók szerdán délután a városi 
tűzoltólaktanyában hangulatos ka 
ráesony fa ünnepséget rendezlek. Be
szélt P.igly János hilianár.

Cipők, harisnyák, h Ő C Í $ Ő l(, 
nyakkendők, ridikíilök 

aagy választékban ölesén kaphatók
W2«0EHI

UJ DIVATÁRU 
Ü Z L E T É B E N

S
IIITELBfiHK PALOTA

Telefon : 523.

— Január 9: Turul bál. A Tu 
rtil az őszi szezon befejezésével 
n< m tért téli pihenőié. Az egyesü- 

i let nagy ambícióval építgeti már 
l most a tavaszi sporteseményeket, 

melyek közül nem egy a szenzáció 
erejével fog halni. A téli hónapok 
bán a ,;Turul tábor" inegsz* rvezé- 

, sén fáradoznak az agilis vezetők.
Ennek a munkának a startja a janu
ár 9 én tartandó) „Turul bál" lesz. 
A BTSE 12 éves fennállása óla első 
báljai tartja s bár 3 hét választ el 
bennünket e táncestély tői, úgy ér
tesülünk, hogy az estély bizottsága 
már komoly munkál folytat az est 
sikere érdekében. Külön érdekes
sége lesz a táncestélynek, hogy az’a 
Központi Szálló e célra készített 

| sportpályán kerül lebonyolításra meg
nyitó párokkal. A többi meglepetést 
egyenlőre nem áruljuk el.

— Ellopták az akácrönköt.
Keszthelyi Mihály s/enlisl váni föld 
míves feljelentést lett a rendőrségen 
ismereti-, n lettesek’ ellen, akik a 
háza elől el'op'ák három méter 
hossru és 24 cm. átmérőiü akácfa -
rönkjei.

fi

Célszerű újévi ajándékok | 

j FűLDESTŐM
o Sdja. Vorösmarty ulca 1 szám, o
íj Tiszta gyapjú női és fér fi pulloverek $ ’
H Tiszta selyem és gvapju nyakkendők kvj
K L*. ányka és fin ruhácskák
L Férfi kötöttingek, zoknik vj
fi Meleg pongyolák, fehérnemű k wj
)) Divattáskák, Hamerli bőrkét tyűk.
$ Választékot kérésre készséggel házhoz küldünk.

— Előléptetett futbaílbirák. A 
bu-íapv-s'i J T a karácsot yi bitó 
elóh’plel*. sek alkalmával két baj i 
bírói, Bencze 1-ivrtnl és Maros Jó- 
zs-fvl másodfokú futb-llbii ák !• á lep 
lelte. -.Irt.

— A Bácska S. E. műsoros 
táncestje. Karácsony másnapján a 
Bácska S E műsoros láncestei r< n- 
d--ze.ll. A tartalmas műsort, melyen 
az. állástalan érrllségizetlr k tér-illata 
is közreműködött, lánc kövptte. Az 

| előadás, melyen a sportkedvelő kö
zönség igen nagy számban jelent 
meg sz p erkölcsi és ,-nyagi sikert 

I jelenléti a Bac-I a Sport Egyesület
ró-k.

Újévre
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PHOENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

260 Pengő 
(részletre is)

Horváth Vilmos „4i.



4 öAJA-BACSKA 1936. december 30

í
§ 
I 
§ 
8

— Törvénykezési szünet. A 
bajai törvényszéken es jáiésbitósá
gon január 1 iől 10 ig törvénykezési 
szünet lesz.

— Az Ipartestület Szilveszter 
estje. December 31-én este 8 órai 
kezdettel rendezi mejJ szokásos zatl 
körű Szilveszter estjét a bajai Ipar- 
testület es Iparoskor az ipartes'ület 
székhazában. Az estélyt a „Testa
mentum" es „dr. Boglya L'i<’s c 
egy felvonásosok előzik meg, amelyet 
h legjobb műkedvelők adnak elő. 
A műsort Bisztriczky Károly és 
Komlósy Tibor énekszámai, • gy 
énekegyüttes Kuita — Rábl iá< cduo 
számai egészítik ki.

— Próbák a Legényegyletben. 
A Legényegyletben a b-«jai műked
velők gárdája serényen próbálja 
Lovas Andor karnagy „Dákbái" 
C. 3 felvonásos <p ret'i t Szereink i 
Lőrinc rendelése mellett. A „Diák 
bár" egész lei iedelmébc n kiváló, 
különösen zenéje t«>sd értékessé és 
ez emeli oly magas színvonalra, 

I

GYÓGY 
j HASKÖTŐ, 

MELLTARTÓ
Czeiiier lenöné

füzökészitő mester 
szalonjában

BAJA. KÁDÁR UTCA 10.SZ.

hogy nemcsak a bajai társadalom 
kőiéből hanem a megye minden 
részéből máris nagy érdeklődés mu
tatkozik.

— Beverték az ablakait. Krics 
kovics Péter kőműves jele i ette a 
rendőrséget:, hogy ismeretlen jóaka- 
iója Kálmán király utca 28. számú 
házának bblakait karáé t ny « lőes 
léjén beverte.

— Ellopták az erszényét. Oszt 
heimer Péter fodrászmester betéti 
az eguli bajai vendéglőbe. A fiz.e 
tésnél észrevette, hogy a zsebéből 
kiloptak a pénztárcáját. Oszlheimer 
a rendőrségen jelentette az. esetet.

— Megsebesítette a fenyöfa- 
rud. Fekete Já< os 33 éves napszá
mos a Dely féle fa’elep alkalmazott 
i i fenyöválog-ilás közben a fen\ő 
forgató rúddal b Ifejét megütötte. 
Sét ülése nem súlyos.

— Izületi csínnál és ischiásnál, 
neuralgikus és ai (kritikus fájdalmak 
n ő eyy pohár természetes 
„Ferenc József keseríivi/, regge
lenként felkeléskor b-*véve igen 
könnvü, lágy székletétet jó emész
tést fokozott anyagcserét és kellő
mé* közérzetet biztosit.

^==3» g==5» «KE~X a

Kombinált szobák nagy választéka! 9

POLLSK
bútoráruház í

I
I
I

EBÉD LÖK 
HÁLÓK 
URISZOBÁK

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Hangszer
SZAKÜZLET

I .aptulajdouos : 
HHtí* UiHSL

KÉSZÍT is t b Y
JAVÍT**
HANGOL FERENC
hangszerkészítő mester
KAJA. KOSSUTHLAWS-U. 2.
(Diescher-ház )

i
i

Kivált minőségű 
állandóan 

kapható

LAKNÉK VIDOR
v. fvlügy. Iónéi
Hentes- utca 3. szám.

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

í

I- száraz
akác 
kőris
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-kéntaprított akác, tölgy-, szil- és
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnak! u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42 (Sugovica p&il) Telefon : 195.

* 2=s» «esa s=»:s=» s=a» x=a» ü
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Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég 
üz!ethel\ isége 

átköltözés miatt 
azonnalra kiadó!

a X i~-» BID 
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[l| Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a
| DOROGI—KOKSZ
m Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

| 0@rOfÍ tojásszén
j OOFOgí diószén
ÍJ Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

| Grünhut ét Tárta

A Nemzeti Szálló

jí Rum és Likőr kivonalok a i,aB|.9iÁ|,
legnagyobb választékban KoPIlaiUR

'■ APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán 
Illatszerek és piperecikkek 

n s=a»<c~s issants: :,s»«b

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Újévre
!ego!c«óbban készítheti el lUffl és likőr szükségletet

Finomított szeszbői
mely kapható literes és félliteres palac
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 

szeszgyárában.

D
Szobafiitéshez:

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei) 

Legmagasabb hoértekü magyar szén és széntermékek. 

-■----------EE Kérje mindenütt, r----------  —

Képviselet: s c h ő n és Bajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

i

Nyomatott Bakanek cs Goldbcrger könyvnyomdájában, Baján.


