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A milánói beszéd 
ás a pozsonyi rádió.

Örökké emlékezetes marad Mus 
solini hatalmas milánói beszéde, 
melyet a rádió hullámai is szétvit 
tek az egész világba. A magyarság 
határokon innen és határokon túl 
könnybelábadt örömmel fogadta a 
nagy olasz államférfi szózatát, sza
vaitól visszhangzanak még ma is a 
világsajtó hasábjai.

A kísantant államai azonban fel 
jajdultak, főként Csehszlovákia for
dult tajtékzó dühvei a Duce célki
tűzései felé.

Kezdték azzal, hogy tagadták a 
beszéd ténybeli adatainak igazságát 
és azt hangoztatták, hogy Mussolini 
revíziós tüntetése csupán a magyar 
propaganda gyümö’cse és nem az 
igazság útban levő diadala.

De megszólalt a pozsonyi rádió 
is és négy öt nappal a milánói be
széd után prágai paiancsra azt a 
valótlanságot sugározta világgá és a 
magyar Felvidékre, hogy Mussolini 
nem is beszélt az elnyomásban élő 
négymillió magyairól. Próbálták el 
ködösiteni a beszéd revíziós vonat 
hozásának nagy jelentőségét, úgy 
állítva be a dolgot, mintha a Duce 
csak langyos, színtelen mellékmon
datban ismételte volna régi kijelen
téseit minden komoly él, igaz tar 
talon), belső meggyőződés nélkül. 
Valótlant állítottak, erősitgelték a 
pozsonyi rádióból, Mussolini nem 
állt ki egesz nagyhatalmi súlyával a 
,,háború legnagyobb rokkanlja", a 
megcsonkított Magyarország mellett. 
Idéztek francia és angol lupokból 
tendenciózusan kiszakított részlete
ket és azokkal akarták bizonyítani, 
hogy a Duce nem tette magáévá a 
magyar igazságot.

Nagy ijedelmnek, kapkodásnak, 
híjnak kell ott lenni, ahol már száz
ezrek és milliók hallatára tett kije 
leölést akarnak elkendőzni, leta az. < ngvilki's bádogosmesleit. Lekö

Szívesen látjuk Ont
j újjáalakított üzlethelyiségünkben I
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gadni. Nagy zavar lehet olt, ahol 
már a rádió viaszlemezéről is ellen
őrizhető és megállapítható revíziós 
riadót valótlanságokat állító rádió
szózatokkal kell egyensúlyozni, hogy

Káprázatos pompával ünnepli Bécs Cianó gróf 
olasz külügyminisztert.

bán a két állam közti tárgya- |Gróf Cianó olasz külügymi
nisztert, aki feleségének társa
ságában érkezett az osztrák 
fővárosba,

Bécs a káprázatos ünnepsé
gek egész sorozatával ün

nepli.

Az ünnepléseken kivül azon-

Öngyilkosok fekete délutánja.
Hárman követtek el öngyilkosságot a tegnapi nap délutánján. — Az egyik 
öngyilkos az összetört zsilettpengén kivül hatvan fillér értékű kétfillérest 
is lenyelt. — A harmadik öngyilkos felkutatására a rendőrség nyomozást 
indított és az esti órákban fel is lelte.

Tegnap délután három öngyilkos
ság történt Baján. Az öngyilkossá
gok elkövetői közül keltőt a köz 
kórházba szállítottak, mig a harma
dik után, — aki levélben jelentette 
be öngyilkosságát, — a rendőiség 
megindította a nyomozást.

Öngyilkosság a Vásártéren.

Az első öngyilkosságot a Vásár
téren a Goldsehmidt malommal 
szemben követte el Kukra Pál 46 
éves gyulai bádogosmesh r, aki 
munkakeresés végeit tartózkodott 
Baján. Kukra egy zsilettpengével 
vágta fel mindkét karján az ereket. 
Az. öngyilkosságot kövelőleg épen a 
Várady Érsek utón haladt Kovács 
László detekiivgyakoinok, aki fi 
gyelmessé lévén a nyöszörgésre 
a hang irányába tartott, feihdezte 

a pánikot valahogy csillapítsák.
A pozsonyi rádió azonban a 

kényszerű parancsra hiába igyek
szik letagadni az. égről a csillagot. 
A revízió csillag-) felkelőben van

lások is konkrét eredménnyel 
végződtek, amennyiben már 
nyilvánosságra is hozták az uj 
olasz-osztrák kereskedelmi 
szerződést.

Tegnap este érkezett Bécs- 
be Kánya Kálmán külügymi
niszter. Megérkezésével veszi

| tölte Kukra vérző csuklóit, majd 
| értesítette a mentőket, akik beszél 

litották a közkórházba.

Újabb öngyilkosság a 
Kossuth Lajos-utcában.

Az első öngyilkosságot kövelőleg 
alig egy órára a Kossuth Lajos ut
cában levő Ágai-féle szénkereske 
désben összeesett Kucsera Sándor 
22 éves budapesti születésű nap
számos.

Az első pillanatban múló rosszul 
létre gondoltak, de Kucsera szájé 
ból vékony sugárban vér tört elő, 
ugv hogy a mentők őt is a közkór
házba szállították, bt aztán kk érült, 
hogy Kucsera Sándor is öngyilkos 
ságot követelt el, két zsiletpengét 
összetörve lenyelt. Az összetört 
zsilelpengék megsértették száját és 
torkát. 

és nincs az a propaganda, amely a 
sárba tudná huzni, ha lendítő ereje 
az igazság. Pláne ha az az igazság 
a magyar igazság.

kezdetét a bécsi külpolitika 
nagyestének második, de egy
ben legfontosabb szakasza.

Ma délelőtt vette kezdetét 
a római államok hármas érte- 
kezlgíének tanácskozásai.

A**fanácskozások pénteken 
nyernek befejezést.

Később Kucsera bevallotta, 
hogy az összetört zsilettpen
gén kivül 60 fillér értékű 
kétffillérest is lenyelt öngyil

kossági szándékból.

Levélben bejelentett ön
gyilkosság.

Négy óra körül levelet kézbesí
tettek a rendőrségre, melyben Alt- 
zont Erzsébet 24 éves háztartási 
alkalmazott bejelentette öngyilkos
ságát. A rendőrség azonnal kiment 
munkaadó helyére, hol kiderült, 
hogy a lány még a déli órákban 
eltávozott és azóta nyoma veszett.

A rendőrség felkutatására min
den intézkedési megtett

és a késő esti órákban sike
rült Is Altzonzt Erzsébetet a 

Gyár-utcában fellelni,

de akkor már elkövette az öngyil-
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Az alispán védnök
sége alatt szombaton 
megkezdi hazafias 
előadásait a bécs- 
megyei állástalan 

dioiomások műked
velő csGpaítja.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alis
pánnak az a nemes mo ^ma, 
mely a bácsmegyei áli^talan 
diplomások elhelyezését cé
lozza és a műkedvelő gárda 
megalakításával poyuttal a me
gyei népművelést is szolgálja, 
szépén halad a megvalósulás 
utján.

Pallós Béla és Komlosy Já
nos a tanítói és érettségi dip
lomások csoportjának vezetői 
Bácsbokodon november 14 én, 
szombaton kezdik meg szerep
léseiket. Második estjük va
sárnap Mélykuton lesz.

A műkedvelő ifjúság érté
kes, magyaros 
fel és előadásait 
Bajsay Ernő alispán 
sége alatt folytatja le. 
latok, mandolintrió, 
szóló gitárkisérettel, 
jelenetek, toborzók, 
dalok szerepelnek az 
műsorán.

műsorral lép 
vitéz dr. 

védnök- 
Sza va- 

hegedü- 
hazafias 
magyar 
ifjúság

cstai ipartestülelek egész
-tta és átcsoportositásu-

beosztást.
nyilvánosságra

A vaskuti iparosok 
tiltakoznak a bajai 
Ipartestüket érdek

körébe való beosz
tásuk miatt.

Mint ismeretes az iparügyi minisz 
tér egyik legutóbb kiadott rendele
tével u 
sorát I 
kát rendelte el Az ipírügyi minisz
ter rendelkez* • értelmében Vaskút 
és Szeremle iparosai a bajai Ipir- 
testület körébe nyerlek

A rendelkezés 
jutása után

Vaskút iparosai 
jelentettek be a 

testület elnökségénél.

tiltakozást 
bajai Ipar

feloszlatásuk miatt és kijelentették, 
hogy továbbra is mint önálló ipar 
testület kiváunak működni. Előad
ták, hogy a feloszlatást anyagi nehéz 
ségek nem sürgetik, mert egy 3000 
p-ngő értékű székházzal is rendel 
kaznek, melyet mindössze 800 pen
gő adóssá terhel.

A MATEOSZ ® Kisgazdaságok 
szolgálatában.

Pár év előtt még ritkaság volt 
látni egy egy Maleosz jelzésű teher
autót ; ma már olyan tömegesen és 
rendszerest-n járnak az útvonalakon, 
akár csak a vasutak.

A vasút és Maleosz nem ellensé
gek, hanem egymást kiegészítő üze
mek.

A Függetlenség tudósítója kér
dést intézett gróf Teleki Jánoshoz, 
a Maleosz érdemes elnökéhez, a ve
zetése alatt álló szövetkezet uiabb 
fejlődésére és működésének köz-’ 
gazdasági és közlekedési jelentősé 
gére vonatkozólag.

Gróf Telpki János válaszában rá 
mutatott a Maleosz és Máv kap 
csőlátóinak jelentőségére.

A Máv azokon a vonalakon ahol 
a forgalmat csak ráfizetéssel tudja 
fentartani, átengedi a Mateosznak.

Budapestről kiindulva 
méternyi körzetben 12 
folyik ez a racionalizált 
teherforgalom, melynek 
szállító közönség egyaránt hasznát 
látja.

Ezenkívül 12 rendszeres vicinális

100 kiló 
relációban 
rendszeres 
a vasút és

Ki viseli Madaras község békéié 
nek esetleges feldulásáért a 

felelősséget ?
A m&darasi NÉP szervezet nevé

ben mint a közgyűlésen részt vett 
képviselőtestületi tag kénytelen va
gyok a Független Magyarság cimü 
lapban megjelent cikkre válaszolni, 
bár nem tartottuk nagyfontosságu- 
nak, hogy Noll József esküdt a ma- 
darasi kisgazdapárt elnöke tilta
kozott dr. Alföldy Béla Öméltósá
gának diszpolgársága ellen azzal az

Ez ügyben ma délelőtt 9 órakor 
értekezletre ültek össze az Ipartes- 
tülelben, hogy Vaskút község ké
relmét megbeszélve a határozatot 
illetékes helyre juttassák. A bajai 
Iparteslület Vaskút község kérelmét 
támogatni fogja és ilyen irányú fel
terjesztéssel is fog élni.

járatot is tart fenn a Maleosz ott, 
ahol nincs vasút.

A kisgazdaságok szempontjából 
nagyon értékes a Maleosz úgyneve
zett szedett áru forgalma. »A na
gyobb piaci gócpontoktól lávoleső 
kisgazdaságok terményeit Mateosz 
járatok szedik össze s ezzel nagy
ban emelik a mezőgazdasági terme
lés jövedelmezőségét.

A Maleosz ma már 600 teher
autóval bonyolítja le a forgalmat s 
a magyar teheráfuforgalomnak több, 
mint egyharmad részét a Mateosz 
bonyolítja le.

A szállított
17 millió, az 
napjában 2 6 
mázsa volt. Ugyanilyen 
növekedik

Gróf Teleki János elnök néhány 
statisztikai adatával rávilágitott a 
Mateosz rendkívüli fejlődésére, mely
nek jelentősége abban kulminál, 
hogy forgalmának túlnyomó része a 
kisgazda termékek értékesítéséből 
adódik.

áruk súlya 1934 ben 
1936 év első liz hó 
millió millió méter

arányban
koosikilóméterek száma.

indokolással, hogy dr. Alföldy köz
pénzen épitetl iskolát és hogy kutat 
eszközölt ki a községnek. Erre már 
ott megkapta a választ amikor egye
sek megkérdezték tőle, vájjon me
lyik közéleti férfiú az, aki a saját 
pénzén épített iskolát vagy látta el 
kuttal a községet.

Nem szándékozom a cikk minden 
egyes pontját cáfolni, azonban ami 

Gyors- és gépírást tanít
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett M 

gyors- és gépíró tanfolyama. y 
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben M 

lehet: Tóth Kálmán-u. 11\1 sz. alatti iskolahelyiségben. y

a botrányt illeti az épen akkor tört 
ki a jelen levő képviselők között, 
amikor Noll József nem rostéit egy 
olyan köztiszteletben és közszere
tetben álló egyéniséget, mint dr. 
Alföldy Belát ilyen méltatlan mó
don megtámadni és beszédébe a 
pártpolitikát belekeverni, amikor 
pedig dr. Alföldy minden alkalom
mal azt hangsúlyozta, hogy

ki kell kapcsolni a pártpoli
tikát a községi életből

és egyforma mérleggel kell mérni 
tekintet nélkül arra, hogy a segélyre 
szoruló fel milyen politikai páriái 
lásu egyén. Ezt hangsúlyozta dr. 
Horváth Antal főjegyző is, amikor 
kifakadt Noll József felszólalása el- 

. len, figyelmeztetve Noll Józsefet, 
! hogy ebbe a tisztán személyi kér

désbe ne vigyen bele pártpolitikát. 
Noll József erre kijelentette, nem 
kívánji felszólalását jegyzőkönyvbe

■ foglalni, ő csak azért tiltakozott a 
diszpolgárság megszavazása ellen,

■ mert a választáskor állítólag „nagy 
I terrort fejtett ki a hatóság dr. Al-
| földy mellett." Dr. Horváth Antal 
I főjegyző és több képviselő, köztük 

jó magam is felvilágosítottuk Noll 
Józ-efet, hogy ha a választások al
kalmával valamilyen sérelme volt 
pártjának, úgy annak idején tette 
volna azt szóvá. A község nem 
akarta pártpolitikai lépésnek tekin
teni dr. Alföldy Béla képviselő Ur 
Öméltóságának diszpolgársági ügyét, 
tekintve, hogy az egész község ér 
dekében cselekedett mindenkor te
kintet nélkül a pártszempontra és 
igy a község lakossága mindössze 
csekély háláját juttatja csak kifeje 
zésre, amikor díszpolgárrá válasz
totta. ízlésbe ütközőnek tartja a 
község minden józan és rendes 
polgára, hogy a kisgazdapárt ebbe 
az igazán személyi kérdésbe párt
politikát vitt bele és ezzel újra be
levitte a községbe a pártharcot. Mi 
állani fogjuk I Azonban előre meg
mondjuk, hogy a község békéjének 
feldulásáért a madarasi kisgazdapárt 
elnöke, Noll József fogja viselni az

I

4-5 utcában
EGYEDÜLÁLLÓ

pékség azonnal 
bérbedadó,

ESETLEG HÁZZAL 
EGYÜTT ELADÓ!

CÍM a kiadóban I
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November 7-től, szombattól már 
új modern üzletemben 

(A RÉGIVEL SZEMBEN)
ÁLLOK M. T. VEVŐIM RENDELKEZÉSÉRE.

KÖTÖTTÁRU szakuzlet.

Földes Imre ■cág
Exelsior Harisnyagyár rt gyárimínyainak 

eladási helye.

erkölcsi felelősséget és azok, akik 
ilyen jó tanácsokkal látlak el őt.

Még megjegyezni kívánom, hogy 
egyáltalában nem a NÉP élharcosa 
kezdeményezésére történt a dísz
polgárság megszavazása,

hanem az egész kézség há 
lás közönsége részéről,

akik igenis józangondolkodásuk mel
lett és a jói/.léssel párosulva tudják 
értékelni dr. Alföldy Béla ország

Baja város modern gyümölcs- 
kertészete.

(Hozzászólás a városi gyümölcsös telepítéséhez.)
A Baja Bácska o I. 30 iki és nov. 

5 iki számában közlemény jelent 
meg, mely szerint Baja város gaz
dasági ügyosztálya azzal a gondo
lattal foglalkozik, hogy a Türr em
lékmű melletti 16 holdas városi te
rületen modern gyümölcskertészetet 
létesít.

Kétségtelen, hogy az almafajok 
általában szeretik a mélyrélegii nyir
kos termékeny talajt, egyes fajták 
pedig, (Nemes sóvári, Sikulai, Cas- 
seli nagy ranet,) kiváltképen a fo
lyók hullámtereinek hordalékos ta
lajában termeszthetők kitűnő ered
ménnyel.

Hullámtér alatt azt kell érteni, 
hogy az igen magas vízállás esetén 
ezek a területek viz alá kerülnek. 
Az igen magas vizek rendszerint 
hamar átvonulnak, termékenyítő 
iszapot hagyva hátra. A hullámtérbe 
telepitett vegetátio az ilyen rövid 
ideig tartó árviz miatt kárt nem 
szenved.

Ezek figyelembe vételével a Türr 

Figyelem! ÜZletáthe&ezéSI Figyelem!

|l> A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, ho.jv
(j) üzletemet november 1-én a régi KtaUSZ-íéle üzletbe, BdtÓ
? Eötvös József ut 2. szám alá helyezem ét. E •» tu 

dalom a n. é. vevőkö-^önségemmel, hogy újonnan űllían 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert szolid áraimmal vevőkó/óm gém 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93 

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton 
órás-ékszerész.

3!

| Telefon 2-93.

gyűlési képviselő á'dozilkész és 
Önzetlen munkálkodását, melyet ez
zel a szegény megcsonkított magyar 
hat.áiközséggel szemben fejt ki min
denkor és í< jlelt ki akkor is, ami
kor nem volt képviselő és mint 
ilyen is sokkal — de sokkal többet 
telt a községért, mint az akkori 
képviselő ur !

Madaras. 1936 XI. 6.
Nagy János.

emlék melletti 16 holdas terület 
gyümölcsös létesítésére csak rész
ben alkalmas, mert ezen 16 hold

- nyi terület legnagyobb része a volt 
' Sugovica meder rész oly alacsony, 

hogy egy magasabb pl. 5.60 méte
res vízállás a Hajós Egyleti és a 
Körösi fele területen ál ömölve tel 
jesen elöntené s miután átlagos 
szintje 3.80 m , a víz lefolyása még
sem történhetne a kisgát elrombo 
lása nélkül.

A Türr emlékmű m- Heti csupán 
a volt erdészlak környéke mintegy 
5000 négyszögölnyi területtel jöhet 
ne számításba gyümölcsös telepítése 
szempontjából. Talán sokkal ered
ményesebb és helyesebb lenne ha a 
város a modem gyümölcskertészele 
nagyobb részét az I igyt nstrand 
fürdőhöz vezető úttól a Türr töltés
ig terjedő és a Szenljánosi ut és a 
Kamarásduna közölt húzódó mint
egy 10.000 négyszögöles területén 

i továbbá a Szenljánosi ut mentén a 
! Sugovica sor melletti háromszög

alakú cca 4000 négyszögöles lei li
léién létesítené, A város szak. Hői 

1 ezeket a területeket megse vizsgál
ták. Igazán kár, hogy ezekre egy 
áltálán nem is gondoltak. Jíb.

Csak ezen a héten fogad

■■ Pythia
a világhírű itkot látó grafolo- 
ga tudásai! ól csodákat beszel
nek. Mindenkinek segít! El 
hozandó mindazok kézírása, 
kinek jellemét, érzéseit, sorsát 
megismerni sz.eielné Fogad 
11 — I, 4—7 közt Nemzeti I ‘in

HÍREK.
Még mindig nem tudják a 

városi gyűlések idejét. A város 
novemberben esedékes kisgyülésé- 
nek időpontját, valamint a kö/igaz- 

I g’lási bizottságnak idejét még min
dig nem állapította meg a város 

, vezetősége. A kisgyülés lárgysoio- 
i Zalának összeállítása azonban leg- 
i nagyobb részben már elkészült.

Köt inségmunkás tanítót al
kalmaztak a szentistváni iskolá
nál. A szenlistváni iskolák tulz.-u 

i íollsága köztudomású. A szűk isko- 
I l>i helyiségekben hat tanító 60—80 
’ közötti növendék létszámmal mü 
j ködik, úgy hogy az újabb tanerők
I beállítása most már h daszthatallan

Meghűlésnél,
nálh láznál, torokgyulladásnál, mán- 
doLdobnál, fülkatarrusnál, valamint 
idegíajdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fél pohár te r m é s z. e t <• s 
,.Ferenc József** keserű viz. nagyon 
jól t‘sz, mert a gyomorbélcsaloinát 
al.ipi.s.n kitisztítja és desinficiál ja, 
azonkívül pedig megfelelő emész
tést biztosi'. Egyetemi orvostanáiok 
véleménye szerint szerint a 
Ferenc József viz. hatása gyors, 
kellemes s megbízhat ■, s ezért hasz 
nálakc járványok idején is igen cél
szelőnek bizonyul.

volt. A város a téli inségmunka- 
program kér lében Joós Vilma és 
Cser Sándor tanítókat alkalmazta 
az i.-kolánál; a két lauitó e héten 
kezdte meg működését.

— A Budapest—Mohácsi sze- 
mélyhajójáratok beszüntetése. Az 
Etsö Dunagőzhajózási Társaság köz
hírré teszi, hogy a Budapest—Mo
hács között közlekedő helyihajójá- 
ralokat a folyó évre a következő
ként szünteti meg: Utolsó menet 
Buda pest lő1—Mohácsra november 
15 én. U'olsó menet Mohácsról-— 
Budapestre nove mber 16 án.

A Nemzeti Munkaközpont 
tisztújító köZfjytiíése. Vasárnap, e 
hó 15-én tartja a Nemzeti Munka
központ helyi szervezete tisztújító 
közgyűlését a Frontharcosok helyi 
ségében.
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Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

— Egyesületi jubileum és tea
est. A Magyar Nők Szentkorona 
Szövetségének Bacsm'‘gyei és B..jai 
Szervezete 8 án délután 6 órakor 
jubileumi diszgs üléssel emlékezett 
tiz éves f nnállásáiól. Ulána tea
délután keretében huszonnégy bajai 
iskolásleányt magvaros slilü, sötét
kék szövelruhával és uzsonnával 
ajándékozta meg

— A forró égöv betegségeinél, 
különösen vérhasnál és olyan gyo
morbetegségek esetén, amelyek vál
tólázzal együtt lépnek f-I, a termé
szetes ,,Ferenc József** keserüviz 
szerfelett értékes hatást fejt ki

SPORT.
Sikerrel járt 

a Bácska fellebbezése.

Pénteken láigyalta a pécsi alszö- 
vetség a Bácska felebbezését a fél
beszakadt mohácsi mérkőzés ügyé
ben. A felebbviteli bizottság helyt 
adott a Bácska felebbezéséuek és 
a mérkőzésnek két pontját 0:0 gól 
aránnyal a Bácska javára irta.

A Bácska e héten erős tréning 
gél készülődik a vasárnapi utolsó 
bajnoki mérkőzésére. A Bácsalmá 
siak lesznek a Bácska utolsó ellen
felei és a vasárnapi szívós játékra 
való tekintettel a Bácska is mindent 
el akar követni, hogy ezt az utolsó 
mérkőzését egy szép győzelemmel 
fejezze be.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác
, kőris

I- szarsz a.w szurkos nyár
i fűz 

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Laptuiajdonos:
Or. lí N É Z V LEHEL. •n 

s 
I 
í 
s 
í 
fi ►n

FŰZŐ,
MELLTARTÓ 
Czeizler Jenöné 

füzőkészitő mester 
szalonjában

BÓJA, KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

Zománcozott és fekete

zhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a 
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í 
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DOROGIbushKOKSZ
Fíitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

OOíOOi tojásszén 
diószén

Kemény és iágj? tűzifa ölben és aprítva.

Grimhut ét Társa B A JA — Telefon 160.

Könnyű és nehéz vas- J! ,lkke.l*I‘s’ 
szerkezetek készítése! I Autógónhegesztési

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é< 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 9-töl nov. 17 lg.

GYARMAT! EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET
helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy a n o11

Szobafütéshez

(szurokmentes)
£

Legmagasabb bőértékü magyar szén és széntermékek.

—-------Kérje mindenütt. :— —

Illés György
BAJA. VÁRADY ÉRSEK U. 45.

Ksmbmaít szobák nagy választéka!

EBÉD LÖK SS®*
HÁLÓK
URISZOBÁK

Baja, Kossuth Lajos utca. 
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

g Képviselet: SchÖH ÉS Bajái 
BAJA, Haynaíd-utca 13. ■— Telefon 26.

VT'

Nyomatott Bakanek és Goldncrger könyvnyomdájában, Baján.


