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B" M-BACSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
FERENCIEK TERE 2 SZÁM.

Telefon 52.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre helyben és vidéken 6 P
Egy hónapra „ „ . 2 P

Felelős szerkesztő és felelős kiadó : | Szerkesztő :
0 r. X N E Z V l Hl i l j SÍRÓ LÁSZLÓ

Megérkezett
a kormányzói pár és kísérete 
Budapestre. Ünneplő város fo
gadta őket is idehaza és ha a 
nápolyi és római napfény he
lyit! idehaza a tél kezdődő 
fagya is fogadta őket, a nem
zet a jövőbe vetett bizalom 
tavaszával üdvözli őket.

Ennek a kis nemzetnek rep
rezentál elkápráztató fogad 
tatásban részesültek. A baráti 
kézszoritások. a minden oldal
ról feléjük áradó szeretet, bi
zalom úgy Rómában, mint 
Becsben többet jelentenek az 
udvariassági formáknál. És ez 
szólt legelőször Magyarország 
kormányzójának, aki hetvene 
dik életevében, a katonás ru
ganyosságnak és a férfias meg
jelenésnek olyan káprázatát 
mutatja, mintha benne teste
sülne meg a magyar faj min
den férfiúi erénye.

De ugyanakkor, — mikor 
túl a külföld káprázatán, — 
mindezt jogos büszkeséggel kell, 
hogy megállapítsuk, fájdalom 
mai kell arra gondolnunk, aki 
nincs többé, aki ezeket a na
pokat nem érhette meg, aki 
esztendők fáradságos munkája 
révén alapját rakta le ennek a 
lefolyt diadalutnak.

Emberi tragédia ! hogy ez a 
legnagyobb magyar államférfin 
nem érhette meg eszméinek 
diadalát. Az idő múlik, ese
mények eseményekre torlód 
nak és csak most látjuk igazán, 
mit jelentett Gömbös Gyula 
ennek az országnak.

1 MOVE bajai vezetőségének nyilatkozata a zsidó 
ellenes röpcédulákba! kapcsolatosan.

A n *gysz.*<básu es mindenk<-pen 
impozáns Move Gömbös gyász ün
nepély illan ismeretlen egyének 
zsidóelh nes röpcédulákat osztogat 
tak. Ezzel kapcsolatos; n kérd st in
téztünk a Move bajai vezetőségé

Or. Marschall Ferenc földművelésügyi államtitkár 
a szombati napon kerületébe érkezik.

Dr. Marschall Ferenc földmive 
lésűgyi államtitkár a jánoshalmai 
kerület népszerű országgyűlési kép 
viselője a szombati n pou kerületé

„Véletlen" vagy „szándékosság"?
Hogyan is all az a bizonyos véletlen és szándékosság a valóságban. — 

iVasárnap !<éf n gyszabásu ün 
népség zajlott le Baján. Méreteik 
b "rí is impozánsak. Mégis sajná 
l-ttos, hogy az egyik lap a kél egy 
n pon lefolyt ünnepség kapcsán be
számolójában azt Írja, „véletlen vagy 
szándékosság, hogy majdnem ebben 
a/ időben más ünnepségek is vol
tak . . .**

Tisztázzuk ía'án a történteket. A 
Move elsődben ez év október 6 ára 
hirdette dr. R'jniss Ferenc lejöve- 
lelél. Útját, egy gyászos tragédia 
Mii eben felé irányította és mikor 
a Move a gyászos tragédiát közölte 
a megjelent hallgatóság#d, ezt kö 
vetve már el is határozta, hogy 
Gömbös gvá-züonepélyt rendez, 
megállapítva annak d dumát novef) 
bér 29 ere.

’"kkor a bolsevista fi ont ellenes 
liceális előadásról még szó sem 
volt.

A Move ezt kövelőleg november 
2 án ismételten felkérte dr. Rajniss 

hez, honnan az. ; lábbi felvilagosilást 
kaptuk :

— Move tagok.;• töpcéduh tér
; jesztésében nem vetlek részt. De ha
I bf bizony ulna, hogy ; bb.in Move tag 

akárcsak olyan formában is, hogy a 

nek székhelyére, Jánoshalmára ér
kezik.

Dr. Fernbach Balint főispán, 
amennyiben betegségéből addigra

Ferencet a lejövrleh *•, kö- ölve vele 
a megrendezendő ünnepség dátu
mát is.

A lapokban ugyanakkor hír je 
lent meg az anlibolsevista front 
ellenes liceális előadás megtartása 
ról, a szónokokról, de még mindig 
dátum nélkül.

De ha lépésről Upésre akarjuk 
követni a „véletlent" vagy „s/ándé 
koiságol", a Központi termének biz 
tositása alkalmából, még az ottani 
előjegyzésben sem szerepelt a bol
sevista fronlellenes liceális előadás.

A Move p dig a termet már ek 
kor lekötötte, melyet soron követett 
november 9 én az ünnepség meg 
tartásáról szóló szóbeli bejelentés a 
rendőrkapitányságon

Szögezzük le újból, hogy ekkor 
még mindig nem volt dátuma a 
bolsevista frontellen*s liceális elő
adásnak és annak dátuma csak az 
után derült ki, amikor a Move fd 
ragaszai az utcán kiragasztva az 

röpcédulák osztogatásának biztató 
sában is tevékenyen részt vett volna, 
art a Move tagjai sorából azonnal 
kizárjuk.

felgyógyul és vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán a szombati napon ugyancsak 
Jánoshalmára utaznak.

| egész városnak tudlul adták a gyász
ünnepséget*

| Tehát valahogyan furcsa a bol
sevista frontellenes liceális előadás 
rendevőinek célzatos megáll; pitása 
a ,,véletlenről** és a „szándékosság**- 
ról.

A ,,véletlen** és a ,,szándékosság** 
nem a Move Gömbös gyászünm p 
ség rend -zőinek rovására írandó.

Figyelemreméltó még azt is meg
állapítani, hogy a Move már meg 

i alakulása óta küzd a bolsevizmus 
| ellen. A Move programjának ez 

egyik sarkalatos pontja. És a Move 
Gömbös gyászünnepének keretén 
belül ennek a célkitűzésének is 

i megfelelt.. .

— Készülődés a tanyakongresz* 
SZUSra. Kisk undorozsman decem
ber 8 án lesz a tanyakongresszus, 
melyre az előkészületek nagyban 

, folynak. A kongresszuson kerülnek 
I először nyíl ánosságra a tanyatör 
i vény rés? lett i

„MARS** 
gyermek-kocsik 
gyári lerakata, eredeti árakon! 
F1SCHER PÁL rt. divatüzlete — ezelőtt

Br. Eötvös ii. 2. A J A,

CIPÓI
gyermek HÓCIPŐT

házi, téli és vadászcipöt
FENYVESI ÁRUHÁZ cipőraktárában

Gr. Zichy Bódog-tér 4.

Ltchtman 
és minden 
megbízható
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Harisnyát 
Pulóvert 
Habselyem. 
Trlcó, svájci 
fehérneműt
Retiküli

olcsón

REINHARDT
divatcsarnokból Baja, Tel. 188.

Kalapot, 
Inget,
Pyamát, 
Nyakkendőt,
Keztyüt, 
Rövidárút.

Tovább folynak az önkéntes 
felajánlások a bajai 

frontharcosok formaruhával 
való ellátására

A bajai frontharcosok formuruhá- 
val való ellátására tovább folynak 
az önkéntes felajánlások. A város 
társ <d.rimának megéri-s- rövid idő 
alatt • impozáns módou nyilvánult 
meg A felajánlások összege immár 
az 1000 pengőt is túlhaladta.

Uiabb f-1 ■ ianlások :
Gyarmati gyógyszertár 20, Ka- 

tanics Antal 50, Weidinger Imre 
5 P, egvütt 75 P.. eddig 1005 P, 
összerm 1080 P.

' z önkéntes felajánlások tóvá bra 
is Ács Nagy Zoltán titkárhoz és 
Csihás János pénz'árnokhoz jelen 
tendők.

Elaludt 
a vasúti toltasen egy 

istas Jánoshalma! 
molnár.

Az elmúlt napokban a délutáni 
baj-i vonat Jánoh.Imáról a'ig in 
dúlt el, amikor közvetlenül az álla
mi keit előtt hirtelen megállásra 
kényszerült. A vonal útját ugyanis 
egy a síneken alvó ember akadá
lyozta.

A mozdonyvezető les álíolt a vo 
nalról és a szinte eszméletlenségig 
rés/eg emberi, — akit nem tudott 
felkelteni, — odébb gurította az 
árok p írtra, majd a vonat folytatta 
útját. A mozdonyvezető Terézhal 
mán jelentette az esetet, honnan 
azonnal értesítés ment a jánoshlimai 
csendörőrsrc, akik kiszól va a hely 
színre megáll pitották, hogy az ittas 
és a vonatsineken alvó ember Fuchs 
Pál molnárral azono«.

Bevitték a községházára, ahr.l ki 
józanodva kijelentette esze ágában 
sem volt öngyilkos lenni, d ■ azt s.-m 
tudja, hogyan került a sin kre.

A Ound-Tiszaxözi Mezőgazdasági Kamara 
pénzdijazásos és kitüntetéses vsrseny- 

termelése.
A Duna Tisz közi Mezőgazdasági 

Kamara a körzt írhez tartozó ho 
moki kisgazdaságok jövedelmezőbbé 
leiele és az állattenyésztés fellendi 
lése céljából az okszerű talajjavító 
sok, a sz.-kszirü talajmunkálatok, 
valamint a oán i földi pillangós ta
karmánynövény* k termesztésének 
minél szélesebb körben való beve
zetése végeit pénzdijazásos verseny- 
termelési vezet be, hogy a kisgaz 
dóságoknak a modern kor szelle
méhez való átalakítását gyorsabb 
léptekkel vigye előre. A Kamara a 
jövő év tavaszán 15 járási, illetve 
várod körzetben vezeti be a pénz 
dijazásos versenytermelest, amely 
b-n részt vehet az illető körzet 
kisgazd özí nsége, akik legfeljebb 
200 kit. hold birtokkal rendelkez
nek. Minden járási, illetve városi 
körzetben a I. giobb eredményt el 
érő 5 kisg' dt pénzdíj és oklevél 
kitüntetésben részesül a következő 
5 legj< bb eredményt elérő kisgazda

addigi éveket is felülmúló nemes 
áldozatkészséggé! adakozott az idén 
Baja város társadalma a szegények 

karácsonyára.
gényebb, a küzdőbb ember lest vérei 
mellett, mint éppen most. Megható 
és egyben felem iő érzés volt látni, 
hogy az eredmény örömétől kipirult 
arcú, csillogó szemű, derék cser 
készfiuk akcióját mennyi megértés
sel és od.adissal támogatták. Majd
H s=30 «==£ s=» «e=r « 
Ú Rum és Likőr kivonatok a1 legnagyobb választékban KaPnatOX

APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán 
| Illatszerek és piperecikkek

sze

dél 
ko-

Hrrm.dik esztendeje gyűjtenek a 
bajai cserkés'os^patnk a város 
génjeinek karácsonyára.

Az idei gyűjtést szombaton 
libán ejbiiék meg Tizenhárom 
csival vonultak végig a város utcáin 
a d -rék c»erkés/.fiuk, akik dicséret 
vezetőik szociális öntudatának, any- 
nyi neme* igyekezettel állottak so
rompóba a nyomor elleni küzde
lemben a szegényekéit.

Baja lársidalma talán még soha 
ilyen szép hitvallást nem tett a sze- 

1

pedig oklevelet kap. A körzeti »lső 
dijat nyeilesek errdményti a Ka
mara központjában bíráltat nának 
felül és a körzeti első dijat nyerte
tik közül a legjobb 5 magasabb 
p.'nzdijazásu és értékesebb oklevél
ből álló kamarai dijat nyerne, míg 
a kővetkező 5 csak oklevelet. A 
járási dijat nyertesek a járás szék
helyén tartandó gazdagyülés kere
tétien jutalmaztatnának meg, inig a 
kamarai dijat nyerlek a Kamara 
székh-lyén megtartott ünnepélyes 
g » digyülésen vennék ál jutalmukat. 
\ pénzdíja ?á-:os veiseny termelés 

céli , hogy előbbre vigye a tökéle
tes talaj és ápolási munkálatokat, a 
béliéi jts szántóföldi lakai mányter 
m- lést, ami alapja a mezőgazdálko
dásnak és »il-pji az állattenyésztés 
fejlesztésének és fokozásának.

A vtrsenylerrnelés kérdésében 
minden tekit.b !b> n felvilágosítást 
nyújt a Duna-Tiszaközi Mezőgaz
dasági Kamara Kecskemét. 

mindenütt, ahol a polgárokat ol<hon 
találták, hullott valami a szegé
nyebbek taisolyába.

A mindössze pár órai remek 
munka bőven jutalmazta a cssiké 
szék fáradságát. A természetbeni 
adományokból olyan szép mennyi
ség gyűlt egybe a Szeretet házban, 
hogy a kedves gondozó nővérek, 
illetve a szegényügyi hivatal csak 
ma tudott elkészülni az összeszámí
tásával.

A gyűjtés eredménye: ágybutor 
tizennégy, fehérnemű kéiszáznyolc- 
vanhél, férfi öltöny húsz, női ruha 
ötvenkilenc, női-, férfi és gyetmek- 
kabát száznyolc, gyerm kruha száz- 
harminckilenc, sapka száz huszon
egy, kalap huszonöt, cipő kétszáz
hetven pár, paplan egy, bébikabát 
kettő, haiisnya száznyo'cvaokilenc 
pár, játék százötven, könyv három
száz, iskolatáska kettő, f-likép há
rom, kacsa egy, tojás tiz darab, 
liszt harminc kg , burgonya hétszáz, 
b b negyven, csöves tengeri száz
ötven, zsir fel, lencse egy, alma 
kettő, szappan hit, kenyér kettő, 
káposz a húsz, vágott tűzifa hároin- 
s áz, szén húsz kg., gyúródeszka 
egy főzőkanál keltő, tányér négy, 
kancsó egy darab, ezenkívül egy- 
egy nadrágtartó, párna, párnahuzat, 
dunnahuzat és még 141’50 pengő 
készpénz gyűjteménybe. Az össze
gyűjtött holmik majdnem mind ki
tűnő állapotban vannak, a selejle- 
sebbjét a befolyt pénzadományok
ból megjavítják. Hozzávetőleges 
becslés szerint a kétezer pengőt 
feltétlenül meghaladja a gyűjtés ér 
léke.

A cserkészek több családot nem 
talállak otthon, illetve többen jelen

sz *==» «C==S. «SSr. K

Mint „a" betű az abc-ben 
FÖLDES első nyakkendőben!

Az elegáns, ízléses és finom 
nyakkendő ruhájának szép
ségét legelőnyösebben juttatja 
érvényre.

Tekintse meg új kirakatunkat!
Buja, Vörösmarthy u, 1. sz.

Karácsonyra és újévre í 
legoloóbba. észitheti el rum és likőr szükségletét I 

Finomított szeszből 
mely kapható literes és félliteres palac- ' 
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI > i 

szeszgyárában. ;
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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OÍC5Ö áiakO 

FclíkcIS Mihály üvegkereskedőnél. 
Alpacca evőeszköz. ®»h köteti képkereted.

tetők, hogy a gyűjtés eredményé- | 
|), szeretnének még hozzajáiulni. * 1 

A szegényügyi hivatal felhívni az 
adakozókat, hogy vagy a Szeretet , 
hazb.i vigyék a flqinlol holmit, 
v gy °*1 jelentsék, hogy nz elszállí
tásukról gondoskodjanak

Csavoiy községben mozgalom 
indult meg dr. Rajniss Ferenc 
érsz, gyűlési képviselő dísz

polgárrá választására.
Dr, Rajniss Ferenc < rsz. gyűlési 

képviselő bajai látogatás,, olyan 
mély hatást váltott ki, hogy Csuoly 
községben mo/gdom indult meg 
dr. Rajniss Ferenc díszpolgárrá vá 
li.szlására.

A 23asok ezredtalálkozöja 
Bácsalmáson.

Tegnap este tnrtotiák meg a bács
almási 23 ások ezredtalalkozójukat. 
A mind égig hangulatos és b-j'ár 
si is találkozó a késő éjszakéi órák
Ki 

December 2-án.
December 3-án,
December 4-én,
December 5-én,
December 6-án,

Hunyadi Sándor színda
rabja nyomán filmen

hArm sArkany
SZEREPLŐK :

ig t-ilott. Az ezredtalalkozó vacso
rájához gróf Telt-ki Józsefné egy 
borjúval járult hozva, hogy így is 
elősegítse a volt ezredtársak talál
kozóját.

HÍREK
— Uj bsjai polgárok. A kis- ■ 

gvülr's visszahonositas esetére a vá- | 
ros kötelékébe való felvételt kilá
tásba helyezte Horváth János fo- I 
lyammétnöki hivat.ili munkásnak, 
Golser Istvánnal’, Nagy József I'.ő- | 
faragósegédm k es Nagy Gyula síi- ! 
tős gédnek díjmentesen, Schiii Ta
másnak 50 és Tóth Eszternek 5 
pengő felvételi dij lefizetése elle 
nében.

— Terjeszkedik a rendőrség. 
A m. kir. államrendőrkapitánysag 
telefon és ládiószoba löszére a vo t I 
Oszthvimer fele bot bély helyiség bér
beadását kérte. A kisgyü'és a ké 
relmet teljesítette és a helyiseget 
évi 450 p ngő béröss'fgért bérbe 
d'a.

Cipők, harisnyák, hÓCÍPŐk, 
nyakkendők, rídíkíilök

nagy választékban

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

— Megválasztották az uj ke- 
lebiai rendőrvezetőt. A mogüre 
sédéit kelebiai rendőrvezetői állásra 
egyhangúlag Pollich Ariiul községi 
végrehajtói vá asitot/nk meg.

Halállal végződött a jfiték. 
akasztás. Kunsz* i t mklóson Fok 
János 17 éves fóldmüvesfiu 12 eves 
pajtásával játszadozott szül* inek la
kásán es kisebb barátjának be 
akarta mutatni az akasztást. Fel is 
m mtek a padkásra, a játékból ké
szített hurok azonban megszorult 
Fok János nyakai, és megfulladt.

ÉyŐQcámelyen tisztelt ven 
dég'imet és a kö 

zönségef, hogy üzletemet folyó hó 
1 töl a Nemzeti Szó. ló során levő
Bajavidel.i Bank ép ilelbe helyeztem 
ál. Kérem a nagyérd mii közönség 
és tisztelt vend >geim további támo
gatását.

Osztheimer Ernő 
fad ást.

— Javul a születések száma. 
A lisz tifőorvosi jelmés a népese
dési mozgikm ism r elése sóién a 
szülét, sí .iióuyszám brv mdetes emel 
kedéséről i dolt liir'. Az elmúlt hó
napban s íiietlek 50-en a tavalyi 
33 ni szemben. Elhallak a múlt hó
na pb.in 38 an, míg az elmúlt év 
h-sonló hónapjában 35 en 

olcsón kaphatók

A vér felfrissítése
c ■Íjából — kivaltkrp középkorú fér
fiaknak és nŐkn k — . janlilos né
hány nipon ál lórin reggel egy 
pohár természetes ,,Ferenc József'* 
keserű viz bI i:r>i Vlágszeile rende
lik az orvosok a valódi 
Ferenc József víz használatát, mert 
ez szabályozza a bélmű ködest, elő 
niO'di'ja a gVOtnoreno s/lést, fokoz
za az anyagcserét, j-vilja a vérke 
javi.j, a várkering st, megnyugtat ja 
az idegeket, < gészséges álmot hoz 
és eeáil.-:l ui elei.-tőt teremt.

— Mikulás délután és qyer- 
mekfelruházö ünnepség KiscsB 
VOlyban. December 6 án, vasárnap 
délután 3 órakor a ki>csávolyi ovo-

I d iban jótókonycélu ünnepségei Jar- 
! imák. Az ovoda növendékei Kalász 
! Margit óvónő vezetésével Mikulás- 

délutant rendeznek s ennek here té- 
ben a Kiscsávolyi Oltáregylet szo
kásos gyermekfelruházó programját 
is lefolytatja.

— Törölt Isgelöhoszonbér. Csík 
András 280 pengő behajthatatlan 
legelőhaszonbélét a kisgyülés tö
rölni rendelte.

Lázár Mária, Baüa Lici, Rajnay Gábor, 
Juhász József, P. Márkus Emma, 

Berky Lili, F. Szikla? Sseréna, 
Rózsahegyi Kálmán, Kabos Gyula, 

Gózon Gyula és Pethes Sándor.
Vasárnapi eladónk lel 3, f.-l 5, fél 7, fél 9 órakor.

H-i-r-a-d-ő

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PNUENIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth állmot

Gazdaasszonyok 
figyelmébe! 
garantált

HABTEJSZiNT,
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ
i. tizen Ii<n lehet jól 
V . r . — B A .1 A, 
Mfitv1’ király-tér 10.

Tejei megrendeUste háihot 
sí,IHteh 1
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Eííva gyógy
rllZUfHASKÖTÖ,

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné 

füzőkészilő mester 
szalonjában

BMA, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

— űt kilő aranypénzt talált 
egy répasiedö munkás. M>-,-l. pő 
leletre bukkant Bükköt-d kö/sAg 
mellett egy répisztdő munkás. Alig 
felniéter melységben ásott a földb •, 
mikor a szerszám kemény tárgyba 
Ütközött A földből egy ölliteí* s kö 
edényt emdl ki, amely s inü tg 
tele volt ezüst és arany p'n ■ * ki el. 
Az éltékes leletet a csendőrség le 
foglala és a pécsi egv etemre vilin 
vizsgál-t céljából, ahol n egállapi 
totlák, hogy V. Károly spanyol ki 
rály idejéből s-árrnsni k a/ érmek, 
melyek rés i t 1542 ben, rés, nt 
1576 bari készüllek.

— Akinek gyakran fáj a gyom
ra és bélmiikcdése renyhe, mája 
duzzadt, emésztése gyengül', nyel 
ve fehért ssárga, él vágy-t megcsap 
pánt, annak reggelenként ,gv po
hár természetes „Ferenc József* 
keserüviz csakhamar zabához a a 
székletét, előmozdítja ;z emész 
léé', élénkíti a vérkeringést és 
rn- gi^vi ji a közérzetét.

— UJ hídmérleg a Budapesti 
Hton. Az Egyesült Malomipari r. I. 
Budapesti-utón, közvetlenül a ma
lom előtt hidmérh-gH állított f* I, 
közterületet véve ig?nvbe. A kis 
gyűlés mos* a közterület használd'! 
(lilát évi 30 pengőben állapitolta 
iu-g és a s cdhelő tnximális dij t 
kocsinként 50 fillérben engedélyezte.

— Téli leltári kiárusítás ideje. 
A szegedi Itcnsbdelmí és iparka
mara az 1937 évi lélvégi leltári ki 
árusítás idejét január 24 , február 
6 n pjiiban állapiloOa meg.

I aptuiajdonos :
•>z. K H É 1 V I R íi 6 k

űzlethe&isés I
A Magyar Általános Hitelbank 

bajai palotájában
Brosst Lajos cég 

üzlethelyisége 
azonnalra kiadó!

ű «K=--S í—saaj x-sw B

Hangszer- 
ri==SZAKÜZLE'I KI 

készít ss y ra v 
JAVÍT
HANGOL FEÜEHC

I
 hangszerkészítő mester 

BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2. 
(Drescher-liáz )

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
Sturkos nyár 
fűz 

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q ként
HÁZHOZ SZáLLITUA 

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: H'inaid u. 13 Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon: 42 (Sugovtca pm’) Telefon: 195.

■ «E3 «c=s 2=

I- száraz

J
Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGI^tisuKOKSZ
ÍFütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

POFOOl tojásszén 
í OorSgí diószén 
ú Kemény és !ág?t tihíta ölben és aprítva. 
J

Zománcozott és fekete

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- | ni kk eiezési 
$ szerkezetek készítése! ’J Llig*"héXuJ 

| Illés György
j™ BAJA, VÁRADY ÉRSEK U, 45.
® Telefon : 525.

a <k==3 ssi «g=s s=s» «=x 2==a» «~x

M Nemzeti Szálló

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

bútorárűliáz >
■( Baja, Kossuth Lajos utca. «

J SZOLID ÁRAK! (
jf Kedvező fizetési feltételek, |

Elsőrangú anyag és munka garantia vak p

Nyomatott Bakanek és Gol.lo.

Szobafütéshez: í
j Pécsi koksz |

l Pécsi tojásszén |
Pécsi dióbrikett zurokmenter) 

j Legmagasabb höértekü magyar szén és széntermékek, ffi 

-— == Kérje mindenütt. — <■

[ Képviselet: S C h Ő R é S B B j a í I 

; BAJA, Haynald-uica 13. — Telefon 26. Á

IMII™ «!!»!«


