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3«JA-BÁCSKA
Meghalt Kiss Imre napszá
mos, aki hat napot töltött 

egy kút mélyén.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
FERENC1EK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

0r. S Hf I Y LEHEL
Szerkesztő:

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

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

A romlott libaszárny halálát okozta egy idős 
asszonynak.

A Szeretetház egyik külső gondozottjának különös tragédiája.A Baja-Bácska rpegirta azt 
a nem mindennapi öngyilkos 
sági kísérletet, melyet Kis Imre 
62 éves bajai napszámos kö
vetett el a bokodi vám köze
lében fekvő egyik szőlőben. 
Kis, aki december 22 en kö
vette el öngyilkossági kísérle
tét egy véletlen folytán 28 án 
került ki végzetes helyzetéből. 
Azonnal kórházba szállították, 
ahol, — dacára az orvosi be
avatkozásnak, — az öreg nap
számos meghalt.

Az államrendőrkapitányság 
bűnügyi osztályának a tegnapi 
napon tudomására jutott, hogy 
a Bem József utca 45. számú 
házban gyanus körülmények 
között elhunyt Klazsek Mária 
54 éves asszony, a Szeretet
ház egyik külső gondozottja.

A haláleset ügyében azon
nal megindult a vizsgálat, mely 
megállapította, hogy az idős 
asszony halálát

husmérgezés idézte elő.
Klazsek Mária még a kara 

csonyi ünnepek előtt valahon
nan a városból egy megtisztí
tott libaszárnyat vitt otthoná
ba, mely a házbeliek előadása 
szerint már akkor romlott volt. 
Klazsek Mária a romlott liba
szárnyat gondosan elzárta és 
csak az ünnepek után, hétfőn 
készítette azt el.

Az elkészített étel elfogyasz

tása után rövid időre Klazsek 
Mária rosszulletről panaszko
dott, majd az esti órákban 
lefeküdt és reggelre halva ta
lálták.

A halálesetet a szomszédok 
jelentették.

A rendőrség a halálesettel 
kapcsolatosan nyomozást indí
tott annak kiderítésére, hon
nan jutott Klazsek Mária a 
romlott libaszárnyhoz

1937. február 6:

Stefánia-bál 
a Nemzetiben.

Elkészült Baja varas országgyűlési képviselő
választóinak végleges névjegyzéke.

Az idei báli szezon kima
gasló eseménye lesz a február 
6-án megrendezendő Stefániá
ból a Nemzetiben. A rende
zés nehéz és fárasztó munká
ját az idén dr. Mikolich Mi
hály vállalta.

A Jótékonycélu Leányegylet 
nagysikerű műsoros 

teadélutánja.
Nagy érdeklődés melleit rendezte 

meg a bajai Izraelita Leányegylet 
szokásos műsoros leadélulánját A
nívós mű« rt Léhner Ági prológusa 
vezet <• b •, majd Kassovitz Sári há
rom versel szavalt mély álérzéssel 
tökéletes művésziességgel. Goilein 
István zongorajátékával mulattatta a 
modern muzsika kedvelőit. A mü 
sort Földe-; Imr** tréfás dialógusa 
z.árla h A konfet an*-zie szerepét 
pompásan töltötte be Róth Edith. 
Műsor után lánc következett. A jó 
hmgulalról és a kitűnő tnnczenéről 
a Nwe.i Szálló közkedvelt Király- 
jizze gondoskodott.

Baji város központi válasHmá 
nyának legutóbbi ülése óla elkészült 
a közigazgatási üg\osztály a város 
országgyűlési kép viselő választóinak 
névjegyzékével. A mar véglegesen 
megállapított névjegyzék szerint a 
választók száma az ideiglenes név 
jegyzékről vagyis 11.015 (őröl 10094 
főre esett.

A tizennégy szavazó kör kö ül 
csupán három helyen maradt válto
zatlan a vil-silók száma és p-dig 
Kültelek II ben, illetve a tizedik sza

Megérkezett a belügyminiszter jóváhagyása 
Baja város téli inségmunkaprogramjára.

Baja város vezetősége a vá
ros téli inségmunkaprogramját 
jóváhagyás végett még az ősz 
elején felterjesztette a kor
mányhatósághoz, egyidejűleg a 
munkatervezet megvalósításá
hoz megfelelő államsegély ki
utalását kérte.

A képviselöválasztók száma 11015-röi 10094-ra esett.
vazói. erűiéiben azonkívül a két vas
kuli szevazóköiben, A többi sza
vazókörben egy kivételével mindé 
nőtt csökkent a választók száma.

A véglegesíti lt névjegyzék értel
mében a választók száma a Belvá 
ros I szavazókörb. n 1364 ről 1358 
főre, Belváros II ben 1333 ról 1325 
főre, a III. szavazói ő ben, vagyis 
J ózsefvárosban 870 főröl 866 ra, IV 
szavaz.ókörben Istvánmegyéaen és 
Szentjánoson 705 ről 691 re esett. 
Kalonavárosb <n 519 ről 511 re. Kis

Az inségmunka tervezet jó
váhagyása ez évben sokkal 
tovább elhúzódott, mint az el
múlt esztendőkben és termé
szetesen ilyen módon nem 
történhetett meg az államse
gély kiutalása sem.

A helyzet szerencsére ez 

| csávolyban és Rókusvárosban 947- 
ről 945 re, S/állásvárosban 766'ról 
765 re, Homokvárosban 992 ről 
978-ra esett a választók száma

Kültelek I. szavazókor ben 54 ről 
55 re emelkedett a választók száma. 
Kültelek II szavazókörben 141, 
Vaskút I ben 92 és Vaskút II ben 
1259 polgárnak változatlanul meg 
maradt a választójogosultsága.

Szenlistván I ben- 621 ről 617 re 
Szenlistván II ben 515 ről 513 ra 

j csökkentették a választói jogosult- 
I ságot.

ideig különösebb problémát 
netn jelentett, mert az enyhe 
tél s a gazdasági esztendő el
tolódása nem sürgette az in- 
ségmunkák megindítását.

Ezzel szemben a belügymi
nisztériumtól a közelmúltban 
Bajára érkezett az inségmun-

Mélyen Untéit Vevőink

szives elnézését kérjük, ha a karácsonyt megelőzd utolsó napok tömsgvásártósainak lebonyolításakor 
minden igsekezeliink ellenéie nem sikerült volna teljes megelégedésre, a Cégünknél megszokott elő
zékeny figyelemmel kiszolgálni. — Jogosult árucseréket méltóztassanak szilveszter előtt elintézni.

Rendkívüli árkedvezményeink újévre is érvényben maradnak.

Divatüzlete
Br. Eötvös-utca 2. szám. Fischer Pál r. t., Baja SXIÍJ?
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Estélyi és báli cikkek választékban

Reinhardt Divatcsarnokban
katervezet szóbeli jóváhagyása, 
mig most megérkezett a híva 
talos értesítés, hogy a pro 
gramot a minisztérium válto
zatlanul jóváhagyta. Az állami 
inségmunkasegély összegének 
megállapítását illetőleg azon
ban a varos még mindig nem 
kapott értesítést.

Részlet oh!...
Nem hiábi, az utóbbi évek gaz

dasági életében egyik legnagyobb 
sikert elért fellendülés, — a rész
let H i lehet, még a részlet is rész
letté megy manapság. A részlet 
m- gy, a részlet jön, de mint az 
alabbi, — szellemességével 'kiemel
kedő újévi felköszönlő bizonyítja, — 
a részlet inkább megy, semhogy 
jönne. Az egyik budapesti cég bajai 
részleteseit az alábbi levéllel kö
szöntötte :

lg n nagyrúbeC'-üh Uram!
Műdig s. Ívesen látom könyv im- 

be.i Ö i nevét és e/éit állandóan 
am'dcioná <>m az Ön- vonatkozó 
téb'.r‘ki-1 köuyk elletni Az. Önnel 
való összeköttetést nagyra értéke 
lem és mindent elkövetek, hogy Önt 
kielégítsem. ön. mint ve ö az én 
támaszom és reményem. É'jen tehát 
sokáig jó egészséggel és fizessen!

A jó hírnév értékes Jó hírnevet 
szerezni es azt megtartani a lég 
jobb üzlet ! A részleteket pontosan 
fizetni p >dig mindig kifizetődik.

Nagyságod visszamaradt a részle
tekkel. Lenne, olyan szives a hátra
lékos elmaradt összeg két bekül 
d-ni E'őre is köszönöm

Szívélyesen üdvö li.
Részlet oh . . .

A: autó alá került gyermek 
különös szerencséje.

A tegnapi nap folyamán szeren
csésen végződő baleset ért egy kis 
fiút a Székely fele vaskereskedés 
előtt.

Egy au’ó volt épon feltűnőben az 
Erzsébet királyné u'ci sarkán, mely 
már jelzést adott a befő*dulásra, 
mikor egy kisfiú át akart szaladni 
az úttesten. A járókelők kiáltozás 

sál igyeki zlek a kisfiú figyelmet az 
aulóra felhívni, de az lelépve a jár- 1 
dirid egyenesen az autó ele ugrott, j 
mely elkapta. A szemneses véletlen . 
folytán az autó sárvédője a gyei-

Mellbeszurta egy bácsalmási gazda 
különváltan élő feleségét.

Megdöbbentő gyilkossági kísérlet 
történt Bácsalmáson a Szent János 
utcában.

Koch Lőrinc 38 éves bácsalmási 
lakos hosszabb ideig élt együtt fele
ségével és házasságuk egész ideje 
alatt napirenden voltak a veszeke
dések. Ezek az állandó családi há 
boruskodások kél évvel ezelőtt vá
láshoz vezettek. Azóta az iszákos 
félj többször hangoztatta, hogy 
előbb ulób végez feleségével.

Végzetes szándékát most pénle 
ken akarta végrehajtani. A Ráfi 

Szenzációs műsorral szerepel a Move és 
a Mansz szombati Magyar estjén 

a magyar regősesoport.
Ha volt valaha Baján Összejőve- | 

lel, mely megél d.-melle, hogy felfi 1 
gyeljeni k reá a január 2 i n-gy ■ 
Magyar est ezek sorában is az el- 1 
sők között áll. A rendkívüli érdek | 
lödes, a remekül összeállítóit mű 
sor és a kiváló rendezés valóságos [

Újévre
is vásároljunk

ajándékot
MAJTINSZKY-nál I

rnekel felfogta és a járdára vetette.
A kisfiú halálsápadtan az ijedt

ségtől ugrott fel a földről és anél
kül, hogy megáll ipi'h ilmk volna 
kilétét, — el-ohant.

vendéglőben megleste a templomból 
hazafelé tarló feleségét, u’ána sietett 
és zsebkésével mellbeszurta.

A szerencsétlen asszonyt kiséie- 
tébrn levő ismerősei és a járókelők 
vezettek orvoshoz, aki megállapí
totta, hogy a kés két centiméterrel 
kerülte el a szivet s igy komolyabb 
bajt nem okozott.

Az ittas félj lettének elkövetése 
uán önként j hnikezetl a bácsal 
mási csvndőrségen, ahol őrizetbe 
vették.

társadalmi eseménnyé avatják ezt 
az es el, mely egyben tanúbizony
ságát fogj i ad: i Baja váios közön
sége nemzeti öntudatának és össze 
tallózásának, mert hiszen az est 
rendezését is a magyar gondolat a 
magyar e«zme sugalmazta. A Move

HÓCIPŐ

SPORT
cipO

HAZICIPO

___ inkp
CIPÖÁRUHÁZ BAJA
BR. EÖTVÖS U. 2. TELEFON - 203

vezetősége a reprezentatív bajai női 
egyesülettel a Mansszal karöltve 
dolgozik, hogy Baja város hazafi-s 
társad .Imát igazi kulturális művészi 
és magyaros nívójú élménnyel aján
dékozza meg. Külön érdekessége 
lesz a látványos nagy élőképes mü 
sorban a magyar királyi honvéd
ség II regőse oportjának szereplése

A regősesoporl műsorának első 
része :

Előszó. Elmondja Tainay Béla. 
Tárogató szóló. Játsza Sárváry Já
nos. Kuruc nóták. Szól a kakas már. 
Amott kerekedik Haj Rákóczi, Re- 
zerédy. Zsi* delyes hi eszlerhás. Hi 
rés Kassa. Előadja a regőscsoport. 
Szavalat. Előadja Szöts D. Péter. 
Dalok. Arra járunk, arra. Édes 
anyám gyászban jár. Meddig gyö
törsz. Kisül már. Előadja a regös 
csopor t.

Az est második részében a re
gőscsoport műsora : Katonanóták. 
Lepihent az . . . Elhervad a rózsa. 
Kati, Bözsi. Hármat rikkantott már. 
Magyar huszár lelke. Bakancs, ha 
kancs.

Szaval Szőts D. Peler. Tenor
szóló Köblös József. Tárogatószóló 
Sárváry János.

Dalok : Nem anyától leltél. 
Ellop'ák szivemet Rákóczi induló, 
előadja a regősesoport. Z^rószót 
mond Tarnay Béla.

A műsor zenei részét Karácsonyi 
’ "á.. az Operaház karmesteri', a

Legszebb újévi ajándék egy vagy gfcSZgr.
De igaz öröme csak úgy lesz.

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

F 8 f k 3 S Mihál f üvegkereskedónél.
Aluacca evőeszköz. hm Modem képkeretezés.

szövegeket Sr.alhrnáry István rn. kir. 
kormányfőtanác'os, vitéz Bodor Ala
dár és Gyűli diák ir'ák, illetve ál
lították ö-s/.e. Az. es'eiy a Közpon 
libán írsz.

HÍREK
— Felkérjük vidéki elöfiieiö- 

inket, hogy az előfizetési dijat 
beküldeni izlvetkedjenek, nehogy 
a lap küldésében fennakadás 
álljon be.

— Dr. Alföldy Béla orsz. gyű
lési képviselő beiktatása a Move 
elnöki tisztébe. A Bajai Move ja 
nuár 15 én iktatja be uj elnökét 
dr. Alföldy Béla országgyűlési kép 
viselői elnöki lisztébe. Értesülésünk 
szerint dr. Alföldé Béla ez alkalom
mal nagy érdeklődési kellő beszé
det mond a magyar faj kapilaliz. 
musfojtogatla helyzetéi ől.

— Vitéz Bajsay Ernő IV. Move 
kerületi felügyelő körútja a me 
gyében. A bácsmegyei Move szer- 
v ze ek karácsonyig közel ötszáz, 
egyenruhát rendeltek meg. Az. 
egyenruhás Move cs-p ttokat január 
hó folyamán az összes községekben 
megszemléli vitéz. Bajsay Ernő Move 
felügyelő

— Izr. Istentisztelet: Pénteken 
délután az istentisztelet 4 órakor 
kezdődik.

URÁNJA
Szilveszterkor! Újév napján!

6 és fél 9 kor fél 3, fel 5, fel 7, fel 9

A legkitűnőbb német vígjáték Budapesttel egyidőben !

Házasságra
K i e g é s z i t é s :

Hangszer háború.
A legbájosabb színes, zenés vígjáték.

A vér felfrissítése
céljából — kiváhkép középkoiu fér 
fáknak és nőknek — ajánlatos ié 
hiny napon át koián reggel egy po
hár t rmeszetes „Ferenc József** 
kestriívi/el inni. Világszerte rende
lik az orvosok a valódi 
Ferenc József viz h s nálatát, mert 
nz szabályozza a bélmüködí s', elő 
mozdítja a gvoinoremész.lésl, fokoz 
za au anyagcserét, javítja a vérke
ringést, megnyugtatja az ideg* k-t, 
egészséges álmot hoz és ezalt. I uj 
életerőt teremt.

— Újabb önkéntes felajánlások 
a bajai frontharcosok formaruhá
val való ellátására. Bácskai Sán
dor és Auer Emil 5 5 P, Egyesült 
Malomipai R T. 20 P, Bajai Mü 
bútorgyár 25 P, Pollák R zső 3 P, 
összesen 58 P. Eddig 1805, vég 
összeg 1863 Pengő.

— Április 30-től május 10-ig 
rendezik a legközelebbi Buda
pesti Nemzetközi Vásárt. A l g 
közelebbi Bud-pesti Nemzetközi Vá- 
sárt 1937 április 30 és május 10. 
között rendezi a Budapesti Keres
kedelmi és Iparkamara és a Magjai 
Gyáriparosok Országos Szövetségei 
Budapest Székesfőváros közreműkö
désivel, valamint az összes illelé 
kés halóságok és érdekeltségek tá 
mog.dásá val.

Cipők, harisnyák, h Ő C S P Ő R, 
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsón kaphafók

U.J DIVATÁRU 
Ü Z I. ETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

— Egyhónapi fogház a végre
hajtó megsértéséért. Szabó János 
bálmonostori gazd-t, ti nála fogldni 
akaró vegr- hajlót lakásából kiker- 
gelte és „kommunista gazembernek" 
nevezte. A végrehajtó a csendőr
séghez fordult segi'ségírl, akik S a- 
bót letartóztatták. A tegnap tn<ág
tarlóit főlátgyaláson a törvényszék 

1 hónapi fogházra itelte
— Elítéltek két szegedi tüzkC- 

CSempÉSZt. Az elmúlt tompái vá 
sáron Lakatos Gyulát és Katona 
Józsefet a pénzügyőrség lüzkőáru- 
sitás miatt elfogta és átadta a ható
ságnak Itt derüli ki, hogy mivvl 
mar rossz volt a c pöjük uj rl loptak 
a vásárban. A csavargásból élőtől 
▼ ij fiatalembereket a törvényszék 
tegnap kihirdeteti i éLí-ben lopásért 
j — 1 hónapi fogházra ítéli?. Az íté
let jogerős.

Eladó telek.
Zrínyi Miklós-utca 27. 
szám alatt levő telekből 
a rajta levő házzal együtt 
(k b. 10 5 négyszögöl) 
eladó. Érdeklődni lehet 
Mészáros Lázár-u. 17.

Hallgassa meg a 
legújabb

rádiókat
BRUSZT-ntl I

ORION. PHILIPS, STANDARD és TELEFON KEN |
készülékek a legkisebbtől a legnagyobb^. 1

RÁDIÓ-SERVICE ! |

Újévre
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PHÜENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ) 

260 Pengő 
(részletre is) 

Horváth Vilmos
— A Nemzeti Kaszinó Szilvesz 

tér estje. A Nemzeti Kaszinó 31-én 
este 9 .irai kezdettel a Kaszinó ősz- 
sz.vs helyiségeib n nagy szilveszter 
es elyl rendez. *

— A Sárga csikó Csávolyon.
A csávolyi Move lelkes vezetősége 

I elhatározta, hogy a farsang folya- 
I inán műkedvelő elő 'dóssal ’gvbe- 

kölötl nagy Move bai.U rendez. 
S'inte keiül C'epregi Ferenc örök 
szép, magyar levegővel telített 

| kedves és hangulatos darabja a 
Sárgi csikó. A próbák légi kipró
bált szereplőkkel és kiváló rend ző- 
gárdav.il az eleti máris szorgosan 
folynak.

g%25c3%25a1rdav.il
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— Leesett a kerékpárról — 
lábát törte. Vidákovics József 9 
éves gyen k Szenlistváiion házuk 
előtt keiékpározott. A kerékpár 
egy kőnek szaladt mely *-lőidözéje 
vé vált annak, hogy a kis Vidá 
kovics a kerékpáriáról leesett és 
lábát törte. A mentők szálli'ották a 
kőt házba.

— Karácsonyi pásztorjáték Csá- 
VOlyon. A csávolyi iskolás gyerme
kek karácsony első es másodnap- 
napján a Mss'ás várás című harcin 
felvonásos pásztói játékkal gyönyör 
ködtették a mindkét n-pon nagy 
számban megjelent közönségei. Mél 
ló dicsé.ret és elismerés illeti a da- j 
rab főrendezőiét Matincsák Pál káp 
lánt ki sokoldalú tudásának javát 
áldozta daiab sikt-rééii. A tökéletes 
rendezésben és betanításban .-ok 
érdeme van Horváczy Mária tani 
lónőnek. Vitéz Váralj <v József az 
Ötletes ina»zkíiozásért érdemel di
cséretet. Az apró kis szereplők ki
tűnő játékukért sok tapsol kaptak, 
de mégis érdemellek minden elis 
mérést és szeretetek

— Serdülő fiuknak és leányok
nak ad lünk hetenként legalább egy
szer reggel felkeléskor e^y-egy kis 
pohárnyi t e i m é s z e t e s 
„Ferenc József* keseiüvi.ei, meit 
gyomor , bél és vértiszlHó h tásá 
rak gyakran igen fontos eredn é 
nyékét köszönhetünk

GYÓGY 
g HASKÖTŐ. 

| MELLTARTÓ 
m Czeizier Jenöné
U füzőkészilő mester
H szalonjában

Bú JA. KÁDÁRUTCA 10.SZ.

— Két súlyos ítélet erőszak 
miatt. A bajai törvényszék rgyéxi 
börtönre ilélte Jáger Gáspár 26 
éves garai kiskereskedőt, aki ■ cm 
régiben egy nőt megtámadott és 
erőszakoskodott v< le. Egy másik 
hasonló ügyben súlyosabb Ítéletet 
hozott a bajai törvényszék. I I ugyan
ilyen bűncselekményért a bíróság 
kétévi fegyházzal büntette Gojkovics 
Mátyás 29 éves borolai lakost.

— Újév napjén zárva lesznek 
a borbélymühelyek. Ja< uár 1 m 
az összes b'jai bot bély műhelyek 
zárva tartanak.

i aptuhjdonufl :
I»í. Í1NÉB UHU.

Kiváló minőségű

méz
v. ínAhés/eli felíigy lőnél
Hentes- utca 3. szám.

állandóan 
kapható

LAKNER VIDOR

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

(

I- száraz
akác
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

lágyfa q-ként
1

aprított akác, tölgy-, szil- és
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.

ih Rum és Likőr kivonatok a «_anhafÁlf
legnagyobb választékban “ÖPHalUK 

5P0LLÓ ILLATSZER? ÁR cégi. Sebestyén Jolán 
illatszerek és piperecikkek

SK ii
Újévre

legolcsóbban készítheti el rum ’-s likőr szükségletet 

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

szeszgyárában.
i

n

Nyomatott Bakanek és Goldbcrger könyvnyomdájában. Baján.

Kombinált szobák nagy választéka!

BBAÉm POLLIIuriszobák rvfemMIii
bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

II1!íIíIIa
Hangszer-
====s=sSZAKÜZLETB

készít u T 9 VJavít• ' “ ’
hangol FERENC
hangszerkészítő mester 
BAJA. KOSSUTHLAJOS-U. 2.
(Drescher-ház ) <

Kiadó 
üzlethelyiség!

' A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég 
üzlethelyisége 

átköltözés miatt 
azonnalra kiadó!

El ItZS-rü W-—-v 3 -- .~J» ~ fej- : El

«===: 2=a» o
ii Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a ’ 

I DOROGIsakouKOKSZ ! m Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! ,

| Dorogi tojásszén j
j Dorogi diószén j
j Kemény és lágy tűzifa ötben és aprítva. J 

| Grűnhut és Tárta bTja “tfrib6on |

A Nemzeti Szálló

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Szobafütéshez:
> Pécsi koksz
Pécsi tojásszén

j Pécsi dióbrikett
l Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

I —.....— Kérje mindenütt. - ■ . ------
IKépviselet: 5 c h ő n és Bajai
Á BAJA. Haynald-utca 13, — Telefon 26.


