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Apatini Fernbach Bálint dr,
főispán Baján.
Szerdán délután öt órakor Rajára
érkezett apatini Fernbach Bálint dr.
főispán, gróf Teleki János ország
gyűlési képviselő és Papp Sándor a
NÉP országos központi titkárjának
kíséretében.
A főispán és kísérete elé Halasra
Arnóthy Sándor árvaszéki elnök
főispáni titkár és dr. Szalay Tibor
központi főbíró mentek autón s on
nan jöttek autón Bajára.
A főispán és kísérete a Nemze
tiben levő szállására hajtatott. Rö
vid időzés után a főispán felkereste
dr. Szabó-Szabovljevits Dusán alis
pánt és dr. Borbiró Feienc polgár
mestert ; bemutatkozó látogatásán
megbeszélték az installációt, amely

nek határnapját január 20 ára hét
főre tűzte ki a főispán.
Az eredetileg 18-ára, szombatra
tervezett installációt az iparos és
kereskedő bizottsági tagokra való
tekintettel telte át hétfőre.
A megyeházán várta váradi és
micskei baranyi Tibor szegedi főis
pán is utódját s megbeszélték a
hivatal átadás részleteit.
Este nyolc órakor a Nemzetiben
barátságos vacsora .olt, melyen
negyvenkelten vettek részt. Beszéd
nem volt.
Apadni Fernbach Bálint dr. fő
ispán tizenegy óráig elbeszélgetett
a tiszteletére egybegyűltekkel s
azután kíséretével pihenőre tért.

LEHEL

Az együttesen kezelt közadöknak 103 százaléka, összesen
989.000 pengő befolyt a naptári év végéig.
Jeleztük már, hogy előnyösen és lapítható meg az, hogy az adóév
kedvezően alakult ki Baja városnál nagyobb hátralékkal kezdődött s
örvendetes adóbefizetési
1935 ben az adóbefizetés. Az együt igy az
tesen kezelt közadókban az évi elő eredmény mellett is még mindig
írással szembeállítva a befizetés 103 tetemes összegű hátralék mutatko
százalék,összesen 989 ezer pengő volt. zik meg az 1935. év végén is.
Az. eredmények egyébként azt
Az évi előírás a helyesbített tarto
zással 963 ezer pengőt tesz, tehát igazolják, hogy Baja város, mely a
törvényhatósági jogú városok között
a túlfizetés 326 ezer pengő.
Ebből látható, hogy Baja város adófizetés szempontjából mindig
adózó közönsége a nehéz viszonyok utolsó helyen állott, a mostani ked
ellenére is igyekezett eleget tenni vező befizetések folytán a legelső
adófizetési kötelezettségeinek. Egyet helyre került
len kedvezőtlen momentumként ál.

Graziani olasz tábornok
nagyarányú offenzívat kezd
a dél? fronton.
Olasz győzelem Amba Aradannál.

A Makallétól délre fekvő
írontszakaszon az olasz tüzér
ség vereséget mért az Amba
Aradan mellett gyülekező el
lenséges csapatokra. Az ellen
ség 22 halottat hagyott hátra.
Az olasz hadirepülőle az Asiangi-tó vidékén bombázó te

vékenységet fejt ki. Az Asia^ngí tótól délr^ Alaquata kö
zelében abesszin harcosok gyü
lekeztek ; amidőn meghallot
tak, hogy olasz repülők köze
lednek a földön hatalmas vö
röskeresztet feszítettek ki és
a vöröskeresztek közé csopor
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tosultak.
j és szemlét tart az olasz légi
Graziani tábornok a déli haderők felett.
fronton óriási erőket vont öszEgy emberként áll Mus
sze, amelyek pár napon belül
solini mögött az olasz
hatalmas offenzivába kezde
nép.
nek.
A váratlanul beköszöntött
Olaszországban nem gyen
esőzések mind az északi, mind gült az eltökéltség, hogy ren
a déli fronton, egy időre meg díthetetlenül végigküzdik a há
akasztották a támadó hadmű borút. A nép egy emberként
veleteket, de az olaszok ezt áll Mussolini mögött és nyu
a kényszerszünetet nagyará godtan néz a genfi események
nyú előkészületekre használ elé. Genfben az a vélemény,
ják fel. Az angol haditudósí hogy Svédország javasolni fogja
tók megerősítik azt a hirt, a
megtorlások
szigorítását
hogy Valié olasz légügyi ál Olaszországgal szemben.
lamtitkár Aszmarába érkezett

Baja város és Bácsmegye a nyári
vasúti menetrend módosítását
kívánja.
Baja

Baja első helyre került az 1935.
évi adóbefizetésekkel.

Helyben mgvoaevra

Helyben egy hónapra

Budapest között közvetlen éjszakai vonatot kérnek.

Tegnap délelőtt 11 órakor a vá át közvetlen kapcsolást nyerjen Bu
rosházán fontos értekezletet tartot dapest felé, ami által elérhető volna,
tak a bajai nyári vasúti menetrend hogy az utazó közönség reggel 6
órára Budapesten legyen.
ügyében. Az értekezleten dr. Bor
biró Ferenc polgármester elnökölt,
Dr. Madarász Lajos közzétette a
mig referense dr. Madarász. Lajos kívánság ismertetésénél, hogy a ké
az Idegenforgalmi Hivatal vezetője rést a vidéki, azaz a megyei közön
volt. A bajai és megyei érdekeltsé ség is alátámasztja, részben azért
gek részéről' is több kívánság hang is, mert a fél 10 kor kiinditott bács
almási vonat mialt az esti előadá
zott el az egyes vonatjáratok meg
változtatása érdekében. A kívánsá sokon már nem tudnak részt venni.
gokhoz, illetve a kérdéses vonaljá Viszont az üzleti és hivatalos ügy
ratok megváltoztatásához a gazda ben Budapestre utazókat bajai és
sági és kereskedelmi élet komoly megyei viszonylatban is roppant
és reális érdekei fűződnek s ezért kedvezőtlenül érinti.
Dr. Borbiró Ferenc polgármester
az értekezleten több felszólalás is
megállapítja, hogy a kérés megvaló
elhangzott.
Első helyen szerepelt az a kíván sítására sokkal több a valószínűség,
ság, hogy az este fél 10 órakor Ba 1 ha Baja város és Bácsmegye közös
járól kiinduló Bácsalmás—halasi platformon állanak.
Az értekezleten felszínre ketüit
vonat bajai kiindulópontját éjjel 12
órában állapítsák meg. Kérik ezen több közérdekű kívánsággal részle
kívül azt is, hogy a vonat Halason tesebben foglalkozunk.

A Szovjet és Uruguay ügye.
Hszinkingből,
Mandzsúria
fővárosából érkező jelentések
szerint Kefetsziberiaban láza
dásod törtek ki a szovjet el
ten. Állítólag mintegy 200
bombamerényletet kivettek e.l
legutóbb a vasútvonalak é§ a
katonai erődítmények elten. A
távirat szerint a Bajkái-tó kör
nyékén fellázadtak a parasz

tok. Nercsinszkben, Kabaro1 vszban és Vladivosztokban is
lázadásra került a sor. amelyI nel^ során heves összeütközeI sek történtek. Az állandó öszi szeülközésed során az elmúlt
évípen több mint 300 ember
vesztette életét. Több száz
embert letartóztattak és méifr
gesgázzal kivégezték.
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Kalapot

nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát,
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem
trico és svájci fehérneműt, rövidárut

Inget

csakis

REÍNHARDT DIVATCSARNOKBAN
RAJA, Telefon 188. vásároljon, mert szépet, jót, olcsón árusít.

Este 8 órakor kez
dődik a Nemzetiben
Hoehn Alfréd
zongorahangver
senye.

Köbling Ernő, mint szakértő Binder
János ácsmester jelent meg a hívatalos átadáson.
A bizottság megállapította, hogy
a vásártéri épületek, valamint maga

_ ~~__________ ___

és elismerés Kolos Magdáé. Kelle
I a vásártér a követelményeknek vá
' sárforgalmi, járlatkezelési es állat- mes behízelgő orgánuma előkelő
egészségügyi szempontból is telje i játékstílusa annyi bájt és melegsé
get fejezett ki, hogy a közönséget
, sen megfelelnek,
i a könnyekig meghatotta a vérző
|
—
szivü kis királylány tragédiája. Markovich Erzsi Helénája fiatal urileánytól túlságosan is jó alakítás volt,
mert az ifjú szereplőnek teljesen
ismeretlen mesgyén kellett dolgoznia.
Tihanyi János volt a darab egyik
legsúlyosabb szereplője. Életet vitt
viseletek kiküldötteiből állott. A a színpadra dr. Mojzts János és
küldöttség sötét színekben fesfetle Balogh Tasziló játéka. Nagyon intel
le a min iszterelnök előtt a szank ligensen játszott Bódi Mihály és a
ciók súlyos kihalásait a gazdasági siker megérdemelt oszlályrészese
élet csaknem minden ágára. A kül . volt Szittya Sándor és Bartók Zol
döttség tagjai hangoztatták, hogy tán is. Mirk Margit, Klaszán Rózsi,
abban az esetben, ha a szankciók Tarr Rózsi, Zsigmond Gyula, Kartovább tartanak és a francia piac licskó Mátyás, Zsigmond István,
továbbra is kénytelen lesz legjobb Szűcs Ferenc, Pálfi Zoltán, Drégelyi
vevőjét, Olaszországot nélkülözni, Eckert, Zacher, Bereznai, Zengődi
és Bartók járultak még az előadás
úgy az egész francia gazdasági éle
sikeréhez. Lovas Andor zenekara
tét katasztrófa fenyegeti.
jótékonyan enyhítette szép játékái val az előadásokozta drámai feszülti ségef.

A szankciók miatt katasztrófa
fenyegeti a francia gazdasági
életet.

A Liszt Kör újévi ajándéka a ze
nekedvelő közönség számára hoehn
Alfréd zongoraművész estje, amely
nek gyönyörű műsorában a zon
gorairodalom legszebb drágaköveit
találhatjuk meg, még pedig oly re
Laval francia miniszterelnök szer
mek csiszoltságban és oly tündöklő dán délután visszaérkezett auvergnai
keretbe foglalva, amely párját rit birtokáról, ahova múlt hét péntek
kítja. Nem csoda azért, hogy a mai jén utazott el. Laval miniszterel
csütörtöki hangversenynek nagy hall nökre súlyos belpolitikai feladatok
gatósága lesz Jegyek a Wagner várnak. így elsősorban azt a gaz
könyvkereskedésben kaphatók; este dasági válságot kell elhárítania,
a pénztárnál a Nemzetiben, ahol a amelyet az Olaszország elleni gazhangverseny pontosan 8 órakor kez I dasági megtorló intézkedések a fran
dődik a művész e’ulazása miatt.
cia gazdasági életben felidézlek.
A miniszterelnök közvetlenül meg
érkezése után egy küldöttséget fo
Elkészült
1 gadolt, amely különböző érdekkép
a Walkc-emlékalhum.

Baja volt országgyűlési képviselő
jét dr. Walko Lajos ny. külügymi
nisztert egy közgyűlési határozat
értelmében a város nevezetességei
ről készült fényképekkel illusztrált
emlékalbummal ajándékozták meg.
Az enilékalbumol 80 drb. dr. Walko
Lajos képviselőségével vonatkozás
ban álló, illetve az ő képviselősége
alatt felállított intézmény, ut, köz
épület stb diszili.
A fényképek Nagy András t. mű
szaki tanácsos felvételei, a bőrkö
tésű, szépen kiállított diszkönyv
cimtábláíát Czeglédy Nagy József
tanár készítette. A szép diszkönyvet a város karácsonyra már el is
küldölte a volt képviselőnek.

Szerdán volt az állatvásártéri
épitkezéiek hivataloi átadáta.
Az állatvásártér átrendezésével
folyó építkezések már a múltban
befejezést nyerlek.
A hivatalos átadás szerdán történt
meg Bencze Béla műszaki főtaná
csos, Nagy András t. műszaki ta
nácsos, dr. Nagy Nándor megyei
föál alorvos, Ledényi Lajos városi
állatorvos jelenlétében. A bizottsági
tagok közül Lázár János igazgató,

Keletszibériában kommunistáéiignes lázadások törtek ki.
A Népszövetség elnöke ele
get tett a szovjetkormány ké
résének és a népszövetségi
tanács januári ülésének napi
rendjére tűzte ki az uruguayi
tartománynak azt az eljárását,
amellyel megszakította a dip
lomáciai összeköttetést a szov
jetkormánnyal. A tanács ülés
szakának napirendjére egyéb

ként újból kitűzték a mene
kültügyi kérdést is.
Hauptmann Brúnóval a trentani fegyház igazgatója közöl
te, hogy a kivégzést január
17-én este nyolc órára tűzték
ki. A halálraítélt, akit épen
akkor borotváltak, fagyos szin
te unott közönnyel vette tu
domásul a közlést.

Minőén várakozást
felülmúló nagy sikere
volt a Józsefvárosi Ol
vasókör házibáljának.

A Józsefvárosi Olvasókörben a
szokásos Vizkereszt-napi házibált az
idén is megtartották. A különben is
népszerű mindenkor stílusos házi
bál az idén az eddigieknél is sike
rültebb volt. Teész Imre plébános, a
Kör egyházi elnökével élén a Felső
város intelligenciája csaknem teljes
számmal megjelent a kitűnő hangu
Másodszor is megérdemelt művészsikere latú estélyen. A ügyes rendezőgárda
gondoskodott a táncoló fiatalságról,
volt a Leányklub előadásában
ezenkívül a tombolával is összekap
a Császár és Komédiásnak.
csolt estélyre rengeteg ötletes ked
A Baján valaha színpadra vitt alakitolta annyi drámai átélé sei, ves nyereménytárgyat is gyűjtöttek.
darabok között a legtartalmasabbak hogy a közönség szinte döbbenetbe A nyereménytárgyak kisorsolása
egyike volt a Leányklub mostani nyügözötlen lélekzet fojtollan figyelt. igen kedves vidám aktusa volt min
előadása, Hevesi Sándor drámája a Harmadik felvonásbeli nagy jelenete den izében jól sikerült mulatságnak.
Hogy a siker ilyen teljes volt, azért
„Császár és komédiás". A rendki
minden várakozást felülmúló szín az Olvasókör vezetősége a nyere
vül nehéz nagy feladatot jelentő da padi élmény volt. Dr. Lieli Pál mar ménytárgyak adományozóinak ehe
rab megrendezését Szeremlei Lőrinc káns férfias egyénisége Diocletián lyütt is köszönetét mond. A kitüművészi rutinnal oldotta meg. Az császár színpadi ábrázolásában nagy : nőén sikerült pstély hatására a fia
elismerést annál inkább megérdemli, szerű volt. A kis nüánszokban re talság lelkes ostromlására a Kör
vezetősége elhatározta, hogy a far
mert a rendezés nem kis munkája mekül kifejezően jellemezett. A nő
sang tartama alatt táncdélulánokat
melleit a legnehezebb szerepet is szereplők közül minden szinpátia rendeznek.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát karácsonyi ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan Járt férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és brílliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Bélrenyheség és kínzó

főfájások,
Január 9 én este 8 orakor a Liszt a máj és az epeutak bánlalmai,
Ferenc Kör hangversenye a I gyomor- és bélhurut, arany eres ba
Nemzetiben
lok és a végbél megbetegedései ese
Január 1 I én a Bajai Evezős Egye tén a természetes „Ferenc József
**
sület zártkörű jelmezes és ál keseriiviz gyorsan és biztosan meg
arcos bálja a Nemzetiben.
szünteti a hasi szervek pangását.
Január ll"én Fodrász-bál a Köz
Sok évi kórházi tapasztalat igazolja,
pontiban.
hogy a Ferenc József viz h sznáJanuár 12 én délután 3 órakor dr.
Árpás Ferenc előadása a Krisz j lata a bélmiiködésl kitünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása kö
tus K'rály Szövetség Szent Imre
vetkeztében soványiló kúrákra is
internálasában.
Január 13-án délután 4, 5 és 6 igen alkalmas.
órakor a selyemlenyésztési fel
ügyelőség ingyenes előadása a
Ingyenes propaganda elő
Corso- moziban.
adást tart Baján a selyemtenyőszJanuár 14-én délután 4 órakor a tési felügyelőség. A földmivelésMansz választmányi ülése az
tigyi minisztérium selyemlenyésztési
egyesületi otthonban.
' osztálya hétfőn, 13-án délután 16,
17 és 18 órai kezdettel a selyemIzr. Istentisztelet. Pénteken
tenzésztés népszerűsítése céljából
délután az istentisztelet egynegyed
filmvetítéssel kapcsolatos ingyent s
5 kor kezdődik.
előadást tart a CORSO mozi uelyi— Kongregáció. A bajai Urak I ségében, melyre a selyemtenyésztés
Szent László Kongregációja, holnap iránt érdeklődőket ezennel meghívja
pénteken este egynegyed 7 órakor a bajai selyemtenyésztési felügyelő
ájtatossági ülését tartja a belvárosi ség. Belépő díj nincs, az előadás
plébánia templom oratóriumában.
teljesen ingyenes.
— A Misszió gyűlése. A bajai
— A kiscsávolyi templomtér
Szociális Missziótársulat tegnapi rendezése. A kiscsávolyi templom
gyűlésén ismertették azt a nagya tér és a Mátyás király-tér rendezé
rányú szociális programot, melyet sét a város féli inségmunka progaz egyesület karácsonyra a szegé i ramja kereti ben értesülésünk szerint
nyék segítésére kifejtett. A kará i a város műszaki hivatala rövid
csonyi segélyezés számadataira visz- időn belül megkezdi.
szaiérünk.
— Kétszáz inségmunkás dol
gozik a Városnál. Baja városnál

ÜRÁNIA
Január 10-én,
pénteken.
Január 11 -én,
szombaton.
Metró Goldwyn-Mayer
film

Vihar a
sárga
tengeren
12-én, vasárnap az URÁNIA az
az Újév legszebb és legújabb
filmjét

Bulla Elma és
Gustav Frölich
együttes uj filmjét

Szerelemmel
vádollak I
cimü nagyszabású vígjátékot
tűzi műsorára.

az idei télen az inségmunkások szá
ma a mullhoz viszonyítva örvende
tesen
megcsökkent. Ezidőszerint
mintegy 200 embert foglalkoztatnak
a téli inségmunkáknál. A fizikai
inségmunkások száma 160, a szel
lemi inségmunkásoké 40.
— Találtak. 2 törülközőt és egy
pénztárcát pénzzel, jogos tulajdo
nosa az államrendőrkapitányság 52.
szá tiu helyiségében a hivatalos
órák alatt átveheti.

. . . facsemetéket is
cyánozok!
Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata,
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy
gróf Zichy Bódog
tér hat szám alatt
(a plébánia templom
mal szemben)

fadsrász
üzletet nyitottam.
Ezúton is kérem a
n. é. közönség szives
támogatását. Pontos,
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
ÜBERTH

BÉLA

fodrászmester.
— Baja a pécsi vasúti menet
rendi értekezleten. A Máv pécsi

üzl< tvezelősége ma délelőtt érteke
zik a nyári vasúti menetrend öszszeállitása és véglegesítése ügyében.
A menetrendi értekezletre Bajáról
dr. Madarász Lajos, az idegenfar
galmi hivatal vezetője utazóit Pécs
re a varos képviseletében.

nemcsak bankjegyeket vesz át és
ad róluk nyugtát, hanem különbö
ző értékpapírokról fényképes nyug
tát is szolgáltat. Hj bvveze ik, me
gint számos banktisztviselő válik
kenyérnélkülivé.
i
— A lengyel sajtó értesülése
szerint a közeljövőben ismét na
gyobb csoport lengyel munkás tér
vissza Franciaországból. A visszaté
rés oka abb n keresendő, hogy a
francia hatóságok nem hosszabbí
tották m- g a munkások tartózko
dási és munkavállalási engedélyét.

fi rendőrrel gorombáskodott a bskodi
korcsmarospar.
Bácsbokodon
Mester
Ferenc
korcsmárost és a feleségét feljelen
tették, mert a vád szerint a ható
sági ellenőrző szemlét végező hiva
talos közeggel gorombáskodtak. Mes
terék ügye a törvényszék elé ke
rült és ügyükben tegnap volt a fő
tárgyalás. Mind
korcsmárost,
mind a feleségét a vád alapján 7 — 7
napi elzárásra Ítélték. Az Ítélet nem
jogerős.

— A forró égöv betegségeinél,

különösen vérhasnál és olyan gyo
morbetegségek esetén, amelyek vál
tólázzal együtt lépnek fel, a terme
szeles „Ferenc József
**
keserüviz
szerfelett értékes hatást fejt ki.
A

prágai

szovjetkövetség

Laptulajdonos :
Of. lí K £ Z V LEHEL.

Fizessen eiö
a BfiJA-BÁCSKÁRfi.

egyik tisztviselője kifosztotta a kö
vetség pénztárát és nyolcszázezer
cseh korona*1, valamint fontos irato
kat ellopott. A sikkasztó kövefségi
tisztviselőt elfogták és bilincsbe
verve indították útnak a szovjet
határ felé.

CORSO

— Szakadékba xuhant az autó
busz: 8 hatott, 17 sebesült. A

Január 12-én,

marokkói Marakesben egy gépko
csi, amely utasokat szállított, a va
ros halárában felfordult cs egy sza
kadékba zuhant. Roncsai alól nyolc
halottat és tizenkét sebesültet szed
tek ki Az utasok között csak egy
európai volt, aki sz ntén megsebe
sült.
— Fényképes nyugtát ad a
gép. Egy svájci mérnök olyan ön

működő gépel szerkesztett,

amely

Vihar a

sárga

tengeren

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg
szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

Metró világfilm 16 felv.

A lakás vizsgáin . díjtalan.

Főszerepben :

gel
jött
ból.

Clark Gabié

Húsz év után orosz feleség
és három gyermekkel haza
egy hadifogoly Oroszország

Az elcsatolt területi Kovácsi
I községbe most érkezett haza húsz
évi orosz hadifogság után Tornán
Márton szabósegéd. Tornán 1915ben vonult be katonának, majd rö
videsen orosz fogságba került. Húsz,
évet egy Leniograd melletti kis
orosz faluban tökölt. Most orosz
feleségével és három kis gyermeké
vel tért haza az egykori magyar
baka, aki majdnem teljesen elfelej
tett magyarul beszélni.

Jean Harlow

Wallace Beery

:||j|

A leUlliabl.p

RÁDIÓK

Bruszt-nál

szerezhetők be a legelőnyösebben!
Orion, Philips. Standard,RAKTARA
lététünkén gépek nagy----------------

Kulturfilm

Híradó.

1936. január 10.

BAJA4U.QÍKA

4

Éjjeli
szolgálatot tart

Eladó!
Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor;
uj henger és szelepek,
hozzávaló önélesitö
műköves golyóscsapágyu daráló uj szij
jal és mázsával, öszszes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWILLER ANTAL

Gara - György puszta.
legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Saját terme ésü tűzifa:

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

2 éves
vágású

jan. 6-tói jan. 13-ig

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára.

2

b száraz

akác hasábfát
kőris
tölgy
szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy
apritott akácfát
aprított tölgy és szilfát

a legolcsóbb napi árban házhoz
szállítunk.
Eladás nagyban és kicsinyben.

éves szurkosnyár
fűz hasáb
akác ..
szil
..
kőris „
és gömb
vegyes aprított
kemény tűzifa

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedök
Telefon :
BAJA
Telefon :
tűzifa telep 195.
Haynald-u. 13.
városi iroda 42.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA

DOROGI

Telefon 52.

sajtolt koksz, tojás szén,

Telefon 52.

Ferenciek-tere 2.

Kályhafűtésre használjon

dió szén

tatai tojásbrikettet,
koktzbrikettet, tatai tzalonszenet,
budapesti elsőrendű gázkokszot.

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és
kicsinyben házhoz szállítva.

GRÍJNKUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

HLRftETtSLKET FELVESZ
A NYOMDAVALLALAT.

■'

......................' ~ ’

Csukott bérautó 6
személyes

Ha utazni akar

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky ŐÓraUtÓSnál.

kényelmes csukott kocsiban,

Telefon 375. — Baja. Kígyó-utca 18. szám.

hívja fel telefon: 314»et.
V4UCSIK bérautós.

BakanekGoldberger

Éjjel is rendelhető!

könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

I

í Rádió-ét villanyszerelést |
Jj

legolcsóbban, legpontosabban csak

íj

i

KRICSK0V9CS és SIDÓ Cégnél

j

eszközölhet.

y

jj
A Corso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^

Kedvelő fizetési feltételek

j||

iTOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM

IRODAI
es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nyomatni! Rakanek és Goldberöer könyvnyomdájában Raja,

