
jSiO 1»36 december 4. Péntek Ara 8 rwer. IV. avKH»M 280 raom.

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

wkmuímj

Kezdetét vette Robbanás a vár®»s§8ázáirB a polgármester hivatali 
helységében.

Ma reggel fél 8 órakor dr. Borbiró Ferenc polgármester dolgow szobájában 
felrobbantotta a kályhái □ kgömlö gáz.

a vil ‘■zlójogi értekezlet és a köz- 
v. l' iiiény megnyugvással látja azt a 
nyugodt higgadt la>gyalási modort, 
mely a tárgyalás első napján meg- 
nyilvánu-l. A nemzed, ha nem is 
mindent, de sokat vár a reformtól. 
Válj i a felélő ién, láziló agilációnak 
megakadályozásai és a jobboldali, 
haladó népi.s politika erőteljesebb 
előrevilelét.

M-tI ha a nagy tömegeket az 
elmúlt poli’ika világa nem helyezte 
jogaiba, ha a múlt v ég/.* t<?zei ü tör
ténelmi pillanatokat elmulasztotta, 
ezt a nagy reformot, most megkell 
csinálni. Nem kell félnünk a józan 
kisgazda'.’i, a fő dmüves magyartól, 
a tiszta, romlatlan f Jutói, h szen 
tudjuk hogy ez a nemzeti politika
1.2n igyobb erőssége és támasza. A 
nemet csak azok ellen követel 
biztosítékokat, akik nem tudnak 
beleilh s/lcední a magyar közösség 
<- gy ■ t <’ ni e s é r dek • ibe.

Arra van szükség, hogy az a vé
lemény, mely majd titkosan kell, 
hogy megnyilvánuljon, a hamisilal- 
I .n igozi magyarság igazi megnyil
vánulása is legyen. Az ami követ
kezik a magyar nép, a magyar 
gazda, a tisztviselő, munkás, föld
műves igazi nagy és hatalmas ma 
gyár frontja, kemény nemzeti egy 
-s. gévé váljon.

Mert igy fog érvényre jutni az a 
nemzeti akarat, mely Nagyatádi
Szabó és Gömbös Gyula népének 
hő vágya. A tn.gyar közösség aka 
rata, amely nem lesz, kifordított, ha 
mis megnyilatkozás H tm-m gerinces 
egyenes kiállás. Bátor maga vállalás. 
És lulnan maradjanak azok, akik 
xt iisem tudlak, vagy akartak bele- 
i l '-zkedni a inigvar sorsközösségbe.

Es In i^y les , — mert Insz
■ uk és tudjuk, hogv < z igy is lesz, 

IJvtif nem kiI féltet i arnigv-r 
’p'öl a megujhodott nemzeti Mi 

gvaror szagol.

Nem mindennapi sz. n/ftciój a vau | 
Baj* váló-óik, illetve a váro-h-zá . 
nak.

A délelőtti órákban futótűzként I 
terjedt el a híre árnak, hogy a iá j 
rcsházón robbanás történt. A hír a , 
legfrtiitoS/lililisabb kombinációkra i 
vezetett s szükségét láttuk, hogy a I 
közlemények felől bizonyságot nyer
jünk

Kiderült, hogy a hih tétlenül hang , 
zó robbanási esemény valóság, va- j 
g'is dr. Borbiró Ferenc polgármes i 
tér hivatali szobájában icggel fél 8 ■

A rendőrség erélyes nyomozást indított 
a zsidóellenes röpcédulák készítőjének 

és terjesztőinek kézrekeritésére.
Vasárnap a város bellerü 

létén összesen három darab 
zsidóellenes röpcédulát talál 
tak egyes házak falára akaszt
va A rendőrség tudomást sze
rezve a felelőtlen elemek rend
bontó kísérletéről, azonnal a 
legerélyesebb nyomozást lette 
folyamatba, a gépírással ké
szült röpcédula készítője és

Már a másfélezer pengőt is túlhaladta
@ bajai frontharcosok formaruhával való ellátását 

szolgáló önkéntes felajánlások összese.
Tovább folynak az önkén

tes felajánlások a bajai front 
harcosok formaruhával való 
ellátására. Az önkéntes felaján
lások összege a tegnapi nap 

óra tálban gá/önJó.; következtében 
felről bánt • kandaüószet ii hal.Jmas 
ol jzöld cserépkályh ■.

A történteket meg* lő/ően a pol
gármester hódúja rí g I f’>l 7 óra
kor begyújtott a kályhab i s el'ávo 
zott. A már nagymé fékb n felgyü 
lem’elt gáz fél 8 óra költi1 vetette 
szel a káiyhái, amikor még a liszt 
viselők hivatali ténykedésüket meg 
sem kezdetiéi;, tehát a kritikus idő 
I) n senki nem tartózkodott a kő 
zelben.

Valamivel reggel 8 óra előtt Bo

i annak terjesztőinek felkutatá- 
! sára.

Annyit már most is meg
lehet állapítani,

hogy a röpcédulák közűt 
egydilen darab sem került a 
Move gyü!é.'3Si»j kapcso'ato 
san az utcán szétosztásra a 

Központi előtt.
A röpcédu’ak akkor kerül 

tek — az eddigiek szerint, —

I pal túlhaladták a másfélezer 
pengőt. Az önkéntes felaján- 

| lók soraiban ott látjuk a vá
ros egész társadalmat immár, 
akik átérezve a kitűzött cél

1 fontosságát anyagi erejükhöz 
mérten igyekeznek kivenni ab- 

i hói részüket.
, | Újabb felajánlások : Bajavi- 
I I déki Közgazdasági Bank 150

tos Rezső polgármesteri titkár fe
dezte fel a kellemetlen szenzációt, 
akinek figyelmét, az erős gázömlés 
hívta fel a történtekre. Rosszat sejt
ve nyitott a polgármester szobájába, 
ahol megdöbbenve konstatálta a 
robbanási és nyomban intézkedett, 
hogy a nagyobb bajnak ekjét ve
gyék. Szerencsére a kályha közvet
len közeiében fabútor n ni volt s 
igy semmi rum gyulladt meg

A kellemetlen szituáció azonban 
mára sámüz.te hivataliból R*ja 
polgár mesterét.

kifüggesztésre, amikor a Move 
értekezlete még tartott, ami 
már magában is döntő bizo
nyítéka annak,

hogy teljesen felelőtlen egyé
nek egyéni akciójáról van 

szó.
A rendőrség erélyes nyomo

zása rövidesen döntő ered
ményre fog vezetni.

gyukits kaiaiiotPICHLER féle

remekszabásu inget r ti h á tGyapjú Yersey
„Habselyem,,

meleg matlassé 
különleges finom pOUllöVertPAYAMÁT, NYAKKENDŐT mesés választékban,

olcsón, szabott áron $ íj bőr- cs bélelt hetijüket, finom bőrárut, bőröndöket

Fischer Pál R.-T. divatéletében.
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Harisnyát 
Pulóvert 
Habselyem, 
ííécó, svájci 
fehérneműt
^stikült

olcsón

divatcsarnokból Baja, Tel. 188.

Kalapot, 
inget, 
Pyamát, 
Nyakkendőt, 
Keztyüt, 
növüdárűt.

P, Bajai Posztó- cs Takarógyár 
100 P. Magyar Általános Hi
telbank 50, Vértes Szénkeres
kedelmi RT, Kattarinka Jó
zsef es Fia, Czettl Dezső, 
Somogyi Elemér 20 20 P,
Gebhardt Jenő, Rosenberg 
Miksa 15 — 15 P, dr. Alföldy 
József, Práger Sándor, Scheer 
Adolf, dr. Fischhof Zsigmond, 
Szöges János, Utry Dezső 
10 10 P, Ágai Emil, Weilzen-

Párhuzamos osztályok megnyitását sürgeti 
a fiú felső kereskedelmi iskola megnö

vekedett diáklétszáma.
A Baja Bácska nem rgv Ízben | 

lelie szóvá a helybeli iparoslat onc j 
iskola tarthatatlan helyzetét. A na ;y 
növendék létszámmal működő iskola ; 
az 1923 — 24 i tanév óla átengedte 
az zóta megnagyobbított épületét i 
a i' .ján ugy n .kkor megnyílt állami I 
n vfoly nu Tíí I ■ fiú f Isö 
k d l. ii iskolánál-..

tmonciskola a városi polgáti I 
fiúi Lobbin kapóit ideiglenesen ott- 
h it s s ükreszaboli keret i közöli 
mát 14 ik esztendeje vijudik, ab
ban az Ígéretben bízva, hogy az 
áll ->m 1 Ij.-siti a fiú felsőkereskedelmi 
is’>‘oh . al szemben vállalt kötelezett 
ségét és az iskola rés'éré diákolt

A kereskedelmi minisztériumtői kiküldőit 
bizottság ma délelőtt feSűivizss^Ua 
a Kamarásduna új vasbe?o« hldját.

A K i mard <(/imán felépített, uj 
V ssbeton híd hivatalos átvétele, il 
lelve műszaki felülvizsgál isa ma 
délelőtt történt meg a kereskedelmi 
minisztériumtól kiküldött bi.otlság 
jelenlétében.

A hidat, mint ismeretes Sávoly 
Pál budapesti hidter vezö mérnök 
tervei alapián Szöges János bajai 
műépítész készítette s felépítése 
45 000 pengőbe került.

feld Ferenc, Makkal Antal, 
meny József, László László, 

Pálcsics Pál, I e telheim Test
vérek, Buchnv nn Jakab, Fogt 
Ferenc 5 5 P Eddigi la üj
tés 1080 P. Összesen 1595 
pengő.

A további felajánlások Ács 
Nagy Zolién titkárnál, vagy 
Csihás Jmos pénztárosnál je- 
lentendők.

honnal eg.íill megfelelő épület -I 
emel, ami állal a tanonciskola visz 
szakaph !■ á régi épületét. Ez. mind 
a két iskola szempontjából kivána 
los volna.

A keresik delmi fin skolánál ugyan
is az idén a már 181 főre eme'ke- 
dell di»kl Iszám már párhuzamos 
osztályok b-'ál’i ásal leszi szüksé
gessé, egyelőre azonban csak a? 
első osztály pái huzatnosilásával le- 
hfie'l gondolni

A város vezetősége mind a kél 
iskola érdekeinek szem előtt lola 
savai ismét iten sürgeti a kormány 
halóságnál a rn pfelelő megoldást 

A hid helyszíni felülvizsgálása 
délelőtt 10 órakor volt s azon a 
kereskedelmi minisztériumot Kovács 
Alajos kir műszaki tanácsos, Bö 
röcz Mihály miniszteri tanácsos a 
bajai folyammérnöki hivatal volt 
vezetője és egy számvevőségi tárni 

! c os képviselték.

A bajai folyammérnöki hivatal 
részéről Galambos Jenő műszaki 

j tanácsos, a v íróstul Horváth Béla

műszaki tanácsos, Dellrelstván h. 
fő :<:mvevő, n törvényhatósági bi
zottság részéről Szi> beit Róbert 
mérnök jelenlek meg a felülvizsgá
laton, melynek eredményeként le 
szögezték, hogy a hid műszaki vo 
vall,ozásban teljesen megfelel a kö
vetelményeknek.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
nemei gyártmányú 

PHOiNiX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

(résziéire is)

Horváth Hilmoi n4i.
Álmában maghalt egy 3 

hőnapos «setst?mis.
M.-i.r - di'ő gyermekhalál történt 

Jánoshalmán. Kovács Mihály, Ilona 
nevű 3 hónapos kisl< anya a kedd 
iö'.-szerdára virradó éjs'-.k. alniá- 
b in megfull d’.

Szülei a kisgyerm. k»t szokott he 
lyére telték le, azután, hogy elal 
latiák és reggelre legnagyobb meg 
döb'> nésíikre gyermeküket már 

' esik holtan látták vis/ont.
A jánoshalmi csendőrség a kü

lönös halálesetről értesítette a bajai 
i ügyészségei, honnan a kis gyermek 

holttestének felboncolására dr. Mar 
jay Peter vizsgálóbíró, dr. Gál Ká 
roly kir. Ügyész és dr. Haranghy 

I László egy. rn. tanár, főorvos tör
vényszéki orvosszakér’ő szálltak ki 

, Jánosh .Imára.

Hűm és Likőr kivonatok a « ill
í legnagyobb választékban KöpffaalüK 3
” A-P 0 L I. Ó ILLATSZERTÁR cégi. Sebestyén Jolán 

ií Illatszerek és piperecikkek íí

A Frontharcos Szövet
ség baiöi főcsoport

jának uj hivatali 
helyisége.

A Frontharcos Szövetség 
bajai főcsoporljának uj veze
tősége az újjászervezés során 
uj helyiségekbe költözik. A 
főcsoport uj hivatali helyisége 
a mai nappal már is nyílt az 
Aradi utca 4. számú házban, 
dr. Major József ügyvéd há
zában.

A bajai iBarmiivészeti Társa
ság hnílitasa i Nemzetiben.

A bdj.ii Iparművészt-ti társaság 
sz- g di sikeres szereplése után de 
cernber 12 tői 24 eig nagyszabású 
iparművészeti kiállítást rendez a 
Nemzeti Száll > nagytermében.

I A kiállítás , melyen — Balogh S. 
Karoly, C/^gl-di Nagy József, Dér 
csét.yi Alxdai, Puskás Klári, Mis- 
kolczy Ferenc, S/.ommer Géza, vi-

I téz Zsombory József es a M-msz. 
azövőmühelye veszt részt folyó hó 
12 én délelőtt 10 órakor nyitják 
meg ünnepélyes keretek közölt.

A kiállításra a belépés díjtalan.

A város köszöntötte Darányi 
Kálmán miniszterelnököt es 

Kozma Miklós belügy
minisztert.

I)r. Darányi Kálmán miniszterül 
nők és Kozma Miklós belügyminisz
ter leira bán értesítették ’ kinevezé
sükről a városi. A hétfői kisgyülés 
azt a határozati javaslatot készítet 

i te elő a körgyülésr<-, hogy a város 
. tisztelettel köszüntse a miniszterei- 
1 nököt és b- ügyminisztei I.

Hallgassa meg a legújabb 

rablókat BRUSZT-nál! 
0RI0H. PHILIPS, S73HDARD és TELEFUHKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
RÁDIÓ—SERVICE I 

f Karácsonyra és újévre ;
»» legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletét I 

| Finomított szeszből í 

w rnely kapható literes és félliteres palac- 
$ kokban SPITZER KÁROLY és FIAI 
jw szeszgyárában. |

L
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Üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OjCSÓ

Farkas Mihály üvegkereskedőnéL 
evőeszköz mm HoűerBi képkerstezés

A Lorántffy Zsuzsanna Hő* 
egylet tombolával egybekö

tött műsoros teaestje
■\ helybeli Lorándfv Z-mzsinna 

Nl.gylet 7 én este 9 órakor ren 
d- zi a Nemzeti Szálló nagyterme 
h a szokásos tombolával egybt kö
tői! teaestjét. A rend-zöségn- k sí 
került megnyerni dr. Málha Elek 
jn .gántariárl. az ismeri publicistát s 
rndióelőadót, ki „Nyugat és Kelet 
h darán" címmel tart előadási. A 
müsomak kiemelkedő szám i lesz 
Szántó Jenő művészi heg. dii«záma 
K óig Emil kíséretével $ Rácz. M gda 
niagytr lánca. T> mbolajegyek még 
k pha’ók a Nőegylet tatjainál 
s a ref. klkés/i hív d ilhan

d (béliben lévő feleségét és amikor 
az az udv.rrn kilépeti, el6ugr.,|| 
reit.ldiely.brtl és egv.-tlen jóljrány- 
zott szúrással megölte.

A kit . löt vén\szék Linzer tané 
osa tárgyába annakidején Malheisz 
Űgvét és a bizonyítási eljárás le
folytatása után 15 évi fegyhá/ra 
ítélte.

Feli, hb-zés í lytán a Tábl < elé 
kerüli az ügy, mely jóváhagyta Mal
ii- isz. kis/, iho'l büntet’sél, míg most 
a Kuii-i is letárgyalva azt, az bélé 
lel lieR h nhagyla.

A jogerőssó Valt ítéletet a köze 
nap'l.b .ti hud. tik ki M.dhcis/. An 
lal t ieid

R Kúria is jóváhagyj a fe- 
lessggyilkos Matheisz Antal 

15 évi fegyházbüntetései.
Szilveszteréjszakáján történt, hogy 

Mi'h'isz Aidái hajai napszámos a 
II >iivéd uloában meggyilkol:.! vad 
hizislársát Grünfeld r Erzsébetéi.

Malheisz, akitok rn.gdartása mi 
aH G'ünfelder Erzséb-t az együtt- 
ó p i megszakította, többször kérte 
vadházaslórsál, hogy költözzön visz- 
»za hozzá, d<* az asszony h j halat 
tannak bizonyult. Ezért szilveszter 
éjszakáján Ma’h is/ m^g'e.s'e ven

Felakasztotta magát 
egy bácsalmási 

gaxdalegény-
Iván János 26 éves bicsalmási 

gazdalegény szülei házának nd-a 
rán egy fára felakasztotta magát és 
m re

A
szén 
volt, 
ilyen 
magát. Miután bucsusor okai i 
hagyott hát.a, igy tétlenek oka 
ismeretI- o.

Az ü yeszség a boncolás elrerr 
d lés’n k mellőzésével a temetési 
enged ’lx t kiadta.

nagy választékban olcsón kaphatók

HITELBANK PALOTA

Cipők, harisnyák, h Ö C í |> Ő k 
nyakkendők, ridikíilök

UJ DIVATÁRU 
Ü Z L ET ÉBEN

Telefon: 523.

^Sííá

!■'

I
I

II

rátalállak mar h-Joit volt.
fi.dal g’Z.d I _■-nyen —ki < gé 
az utolsó p.lián, iig vigkt’délyü 
— mi s-.ni árulta el, lu>gy 
s íiét elhatározási a szánta cl

nem 
is

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

Hunyadi Sándor színda
rabja nyomán filmen 

hArDM SÁiláiíY

Rohamosan fogynak a jegyek 
a Vitézi Szék szombati 

estjére.
S/onib-.lon d' Clilibrr 5 én lesz a 

bajai és bácsin.gyei Vilézi Szák 
müso'os estje. A nívós program so
rán n gv érd-klődési <> tarth d s?á 
mól vitéz Teines.y Ákos nv. ezre
des vitézi székké:pitány elő dósa. 
Az előadás a Központiban lesz ; a 
műsor többi számait is nagy érdek
lődés előzi meg.

A tartalmas estre a j. gyárusi- 
lások nagy lemp. b.in folynak ; már 
C«hI< mérsók- ll számú jegy áll a kö
zönség rendelkezésére. J.-g el elő 
vételi), ii vitéz. Hódy György »Vr 
rágvilág« üzletében és a Vitézi 
Székkapijánvságnak a főpodaépölet- 
ben levő kirendeltséginél ; az előa
dás napján d lelőtt 1 1 — 1 ig és dé 
lulán 5 órától kezdve a pénztárnál 
leh I váltani.

malm-'des h. vi r ’zl.-tí /elésre van 
igényük az t->.- ben, ha a folyó évi 
adót irtózásukat d* c mber hó 15 c ig 
ki- gvenlilik. Ez« k az. adózók a fo 
lyó évi larloza r. lénv'eg l>-fizetett 
IŐh-j ö.ssz’g u áii számított 2 száza 
lékos karnelléiif. >h. n részesülnek.

— Aikoholmérgezés. Ifi Lo S7.
Gyula 24 éves bai-.i ki r 'skvdőseg * 
det súlyos a Ikoli >lmér g--7éssel S/.ál- 
li'otlák a men'ők a közkórházba. 
Á'li'pota sirho<

Értesítem TU"’v‘kt'
(legeimet es a ko 

zönségel, hogy üzletemet fol\ó hó 
1 tői a Nemzeti Szálló során levő 
Bajaoidéhi B mk épületbe helyeztem 
át Kérem a nagyérdemű közönség 
és tisztelt vendégeim további támo
gatását.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
garantált

HABFEJSZIMT,
és tejterméket

DOBÓ JENŐ 
teiűzmiiéb n lehel jól 
vásárol' i. BAJA, 
Mátyás király-tér 10.

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok I

tej-

Osztheimer Ernő 
fodrász.

SZEREPLŐK :

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

Berky Lili, F. Sziklat, Szeréna, 
Rózsahegyi Kálmán, Kabos Gyula, 
Gőzén Gyula és Pethes Sándor.

ITTREK

«t-4AMEí

Vasárnapi elő'disok f i 3, fél 5, fél 7. fél 9 órakor.

H- i-r-a-d-ó___

— Dr. Vitéz Bajsay Ernő Bács
almáson. Bajsay Ernő alispán csü
törtökön Bácsalmáson tartózkodott, 
A Kígyósén Lecsapoló Társaság 
íi.wit tárgyalták.

Adózok figyelmébe. Az 
162 672-1933 P. M. számé rende
let élteimében kamattérítés jár r zok- 
rtak az adózóknak is, rikiavk ka

— Szenvedő beteg asszonyok 
már egv kis pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizzel is 
könnyű, lágy bélkiürülést érhetnek 
el, ami igen sok ese’ben rendkívül 
jótékony 
vekre. 0

— Ma 
tánja. \ 
imgtai tj I 
d Iánj il 
ebben az 
d-hi án
« gy■ i vmb ■ 
R- i e. \ i Dől

hatással v n a beteg szer
vi sok is ajánlják.
lesz a Mansz teadélu
b j i M insz az idén is 
s. oka sós havonkt nti tea
' z <■ hó i y en le 'délutánt 
P\ I) n m •

5 ■ r i ke cl
i.uíjdi i

lici

csütörtökön 
i< I műsorral 

>• g a M in*z 
- él házában.

Baleset munkskőzben. Ifj 
Bdky I m 25 - tű ő munka
közben i hli v iái f c mi olla A 
iih n ő < b. s/a i . d I. . kö/l.oi h i. b.j.
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GYÓGY
| HASKÖTŐ. 

| MELLTARTÓ 
m Czeizler Jenemé

füzőkeszilő mester
H szalon iában

M B&JA, KÁDÁR UTCA 13.5Z.

SPORT.
Anglia Magyarország 6:2 (3:1)

Anglia síját otthonában továbbra 
i< megőrizte veretlenségét A vere
ség annak tudható be, hogy a ma 
gyár futballt egy gyengeség! peiió- 
du«áb-«n hu'la össze a sors az an
golokkal. A magyar együttes a ve 
nséc dacára sokszor mégis egv«»- 
r aigu ellenfélnek bizonyult, de a 
s?i p játékot rontotta a cs.táilái.c 
b I hiányvó álütő erő— Törvényszék elé kerül az 

Öreg szatir. Holnap tárgyalja a ka 
locs.i törvényszék Bankos László 
66 éves halasi ember íigvet aki «l 
len az a vad, hogy egy fiatal leányt 
megtámadod és erőszakoskodott 
vele.

— Elcsúszott a síkos járdán, 
bokáját törte. Petrovác Sándor 56 
éves gy«ri munkás tegnap d lutan 
a síkos iáidén elcsúszott s oly sze
rencsétlenül esett el, hogy bal bo
káját törte.

— Széktekedésnél és emész
tési zavaroknál, gyomorégésnél, 
májduzzanalnál, vé'Indulásnál, f-j- 
fajásnál, álmatlanságnál, ah •]- nos 
rosszu'létnél ■ igvur.k reggel felkelés 
kor egv pohár termés z etek 
,,Ferenc József** keserüvize1, me«t 
hatása gvo'S, biztos és kellemes.

— Találtak egv férfi nadrágot. 
Felhívják jogos luUjdoi os-t, hogy 
kellő igazolás- I az abamiendőika- 
p lányság 52 számú helyiségében a 
h vit<>lo» alatt vegv át.

w Zománcozott és fekete

I .aptulajdouoB;
e>. itHérv írni

Kiadó 
üzlethelyiség i

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Brosst Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kjadö!
B «c=—i i «SE-K B

Hangszer- 
.szaküzlet 

"készít u ny 
javít
HANGOL FERFHC
hangszerkészítő mester 
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.

? (Dresclier-iiáz I 

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

w Könnyű és nehéz vas- f Nikkeiezési 
szerkezetek készítése! *

Kombinált szobák nagy választéka!

P9LUÍIEBÉDLÖK 
HÁLÓK 
U Rí SZOBÁK

I Illés György
™ BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45.
S» T-l. ion: 525.

a «c=? s=a» ars: «cz=s «=s «cz=s s=s» n

J
1

í
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sa «==s ■

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiávai.

Nyomatott Bakanek és Goldbcrger könyvnyomdájában, Baján.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác
- - kÖrÍS
I4 szaraz &

szurkos nyár 
fűz

lágyfa qként
i 

aprított akác, tölgy-, szil- És 
HÁZHOZ SZSLllTUft 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sátwtor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

s
í
J
í
I

I
J
!
Q OC==X «E=S >==3> «=? -X 2E2» <K=-F

£ Memzeti Szálló

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

B@fOSÍ íojásszén
D©rogi diószén

Kemény és íágy tűzifa öiben és aprítva.

(ádfürdől
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség 

rendelkezésére állanak!

Szobafütéshez:
g Pécsi koksz
■ Pécsi tojásszén
I Pécsi dióbrikett (szurokmentei)
Á i
f? Legmagasabb Mértékű magyarszék és széntermékek.

g| ------ == Kérje mindenütt —:=zz_z — |

| Képviselet: S C h Ő 0 ÉS Bajai) 
Á HAJH, Haynald-utca 13. — Telefon 26. 

SlIBM


