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fty. ui pártvezetőség.
A Nemzeti Egység Párjának ve- 

zelösi-e-' újjáalakult. Kibővült s ez- 
áll: l a P-11* s°k értékes tagja vonult 
be a vezetőségbe. E< az átalakulás 
azonb-ii korántsem je enli azt, hogy 
a páll szellemében is változások 
következtek volna be. A Nemzeti 
Egység Partja változatlanul azokon 
az alapokon folytatja politikáját, 
amelyeken állva, bizalmat kapott a 
nemzettől.

Ellenzéki oldalról már boldogult 
emlékű miniszterelnökünk életében 
sokan lám diók a Nemzeti Egység 
Partjának egyes funkcionáriusait. 
Nem egyszer olvastunk olyan híra
dásokat, amelyek szerint a Nemzeti 
Egység Pártján belül súlyos nézel- 
elieifs'k nieiühtk fel. z\ legutóbbi 
párterteke?lel, amely a pártvezetö- 
seget megválasztotta, eklatáns bizo
nyítékot szolgáltatott arra, hogy a 
nagy nemzeti munkából a párt min
den egyes tagja ki akarja venni a 
részét és hogy a Nemzeti Egység 
Partja a teljes összhang képét mu 
tatja.

A párlvezelőség megválasztása s 
a párt munkájának intenzivebbé té
tele, kézzelfogható újabb bizony i
lék amellett, hogy a Darányi kor
mány minden ténykedését a legszi 
gorubb alkotmányjogi elvek irányit 
ják.

Felvetődhet az a kérdés, hogy 
milyen szempontok lellek sztiksé 
gessé a párlvezelőség tagjainak fel
emeléséi. Erre a kérdésre is választ 
adhatunk. A jelenlegi külpolitikai 
helyzetben szükségessé vált a prob 
léniákhoz való hozzászólás körének 
erős; óh kibővítésé. A Daiányi kor 
many módot akar nyújtani arra, 
hogy minél széles bbkörü vélemény 
nyilvánítás előzve meg 
laiási Korántsem arra 
hogy n.igyjelenlőségíi 
vonalk<i/.ásu kérdések

az. állasfog 
gondolunk, 
külpolitikai 
bői colgalá 

sár « fe has. náljuk a nagy nyilvános
ság minden pódiumát, mert ez sú
lyom veszedelmet jelentene a közre.

A nemzet bizalommal nézheti a 
politika eseményeit s joggal vaih.t 
immár eredményeket. Amikor olyan 
külpolitikái aktusok élőit állunk,

Kozma Miklós belügyminiszter a város és a megye 
látogatására a hó végén Bajára érkezik.

Kíséretében érkezik Bajára dr. Schóber Béla főrendiházi tag is. — Korma Miklós belügy
minisztert a képviselők nagyobb csoportja és a minisztérium főbb tisztviselői kisérik 

bácskai útjára.

Dr. Reményi-Schneller Lajos országgyűlési képviselő

E hó végén Bajára érkezik 
vitéz leveldi Kozma Miklós 

belügyminiszter.
hogy meglátogassa a városi és a 
vármegyét. A belügyminisztert bács
kai útjára a képviselők jelentős cső 
poija es a mimszléiium főbb tiszt
viselői is elkísérik A belügyminisz
ter bácskai lálogttása folyamánya 
annak az elhatározásnak, mely 
Kozma belügyminisztert a városok 
és megyék helyszínén való megisme-

A Tesz helyi csoportja péntekre összehívott üléséből 
üdvöxöíni fogja Mussolinit milánói

Tesz helyi csoportjábaA
tömörült társadalmi egyesüle
tek pénteken délután egyne
gyed 7 órakor a városháza 
kisgyülési termében ülést tar
tanak, 

Éretlen gyermekek megrongálták a Baja-Vaskut 
között húzódó telefon és távíró huzalokat.

Az elmúlt napokban a ,pós- lsek megrongálták a BajaVas- [oszlopok porcelláncsempéit le- 
f !• 1 , ■ a il . ~ i kniÁrlÁ iulrafz-xv-l C V C K * C* L

A c endőrség a feljelentés
feljelentest tett a csendőr kút között húzódó telefon és 

távíró huzalokat és a tarló-ta
ségen, hogy ismeretlen tette- 

nini ll.rlliy Miklós Kormányzó ró 
mai latogslása s a miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter ta 
nácskoíása a naty Dúcéval, lehe
teti u mm éleznünk, hogy akluá- 
lis.-sá váltak oly. n problémák, ame
lyekről eddig beszélni is alig lehe

szombaton érkezik.
lésében vezeti.

Kozma Miklós belügyminiszter 
kisételében érkezik

dr. Schóber Béta főrendiházi 
tag is.

aki a már szombatra jelzett lejöve- 
telél elhalasztani volt kénytelen, te
kintve, hogy egy Budapestre érke
zett külföldi pénzcsoportlal folytatott 
tárgyalásai nem nyerlek befejezést 
és a döntő tanácskozások épen a 
szombati napra halasztódlak.

hogy gyűlésükből üdvözöljék 
Mussolinit milánói beszéde 

alkalmából.
A Tesz helyi csoportja a 

milánói beszéd hatasa alatt 
keletkezeit országos mozga- 

0 •

i tett a külföld vezető faktorai előtt.
A nemzet akkor csel* ks/ik helye

sen. 11a békés nyugalmi hangulalá- 
I val támogatja a kormányt s egysé- 
| gesen áll mögötte, óvatosan keríil- 
I ve mind' n olyan moz-zanato’, ami- 
' bő! ellenfeleink főkét kovác’o'bat- 
I nának.

Dr. Reményi Schneller Lajos
i leérkezése szombatra váih.tó, de
I mint értesültünk, amennyiben dr. 

Reményi Schneller elfoglaltsága időt 
enged, úgy a város népszerű kép
viselője, már a pénteki nap folya
mán megérkezik.

A szombatesti vacsora jelentke
zőinek száma máris betöltik a Köz
ponti Szálló nagytermét és általános 
érdeklődés előzi meg dr. Reményi- 
Schncller Lajos felszólalását.

I
beszédéé?*.

lomba kapcsolódva, a csonka 
ország egyik végvárának lel
kes üdvözletét fogja tolmá
csolni a Dúcénak.

Szivesen látjuk Ont
újjáalakított üzlethelyiségünkben I

Olcsó árak!Figyelmes kiszolgálás !
FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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Pólóért
Hariwát
Combinét
Retikiilt

olcsón

REINHARDT
divatcsarnokból.

Kalapot 
Inget 
Nyakkendőt 
Kezty üt

alapján megindította a nyo
mozást. Kiderült a nyomozás 
során, hogy egy fiatalkoruak- 
ból álló társaság következete
sen parittyával a tartóoszlo
pok porcelláncsempéit vette 
céltáblául, miközben a huza
lokat is több helyen megron
gálták, zavarokat okozva a 
telefon és távíró szolgálatban.

Valamennyi fiatalkorú ellen 
eljárást indítottak és ügyüket 
áttették a törvényszékhez.

Dr. Fernhach Bálint főispán 
látogatása Jánoshalmán.
Dr. Fernbach Bálint főispán 

a pénteki napon Jánoshalmára 
utazik, hivatalvizsgálat megej- 
tése végeit. A főispán olt tar
tózkodását felhasználva láto
gatást tesz a Jánoshalmái vá
lasztók eriilet választmányának 
ülésén is.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

Dr. Alföldy Béla
Kunbaja díszpolgára

Kunbaja község képviselő
testülete nov. 4-i közgyűlésén 
egyhangú lelkesedéssel a köz
ség díszpolgárává választotta, 
dr. Alföldy Béla e. ü. fő
tanácsos, orsz. gyűlési képvi
selőt azért az érdemes munká
ért, melyet mint a kerület képvi
selője úgy országos ügyekben, 
mint a választókerület és a 
község érdekeben kifejtett.

Dr. Alföldy Béla nov. 10- 
4n meglátogatta Kunbaja köz
heget s ez alkalommal Makay 
Gábor tb. kanonok, esp. pléh, 
(id >zölte mint a község dísz
polgárát érdemeinek méltatá
sával kerve további ered
ményes munkáját.

Délben a Grau-féle vendég
lőben közös ebéd volt, mely 
igen jó hangulatban késő dé
lutánig tartott.

^ov^mber 29-én iktatják be 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt a Move 

kerületi felügyelőségébe.
Vitéz dr. Bajsay Ernő alis- | 

pánt, mint ismeretes a Move. 
országos elnöksége

kerületi felügyelővé nevezte
ki.

A Move e hó 29-ére össze
hívott vármegyei értekezleté
nek keretében fogja beiktatni

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek meghozta 
döntését a Zichy házak első lakóinak 

ügyében.
Mint a Baja Bácsit már jelezte, 

a Zichy házak építési munkálatai 
befejezés nyertek és c-upán az el
múlt hetek esős napjai hátráltatták 
a belső munkák teljes befejezését.

Ezen munkálatok azonban már 
szintén vége felé haladnak és a kő 
zeljövőben a Zichy házak első la
kói elfoglalhatják lakásaikat.

A Független Magyarság hitet tett a 
szegény és sok gyermekes családok 
részére építendő Szent István házak 

kérdésében.
A Szent István házak építésének terve ellen nem foglaltunk 
állást, bár őszintén leszögezzük, hogy nem is rajongunk 

ért.e, — írja a Független Magyarság.
ségük szempontjából.

Az ellenzék lapja csodálatos pál- 
fordulásról regél, holott mi — és 
velünk együtt a törvényhatósági bi 
zotíság tagjainak jelentős többsége, 
— már akkor azon az állásponton 
volt,

hogy a vízvezeték és csator-

Figyelem! Üzletáthelyezés! Fizetem! 
rtj A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy
$ üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-íele üzletbe, Báró jí>

Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu-
(j) dalom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dlisan 4)
$ felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó- 4
jg dómban lesz közismert SZOlid áraimmal vevőközönségern W

igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93. $
* Teljes tiszteletiéi A
| Sziklai Márton
X órás-ékszerész.. X
« Telefon 2-93. i

A Független Magyarság tegnapi 
száma a szerinte visszaidézett viz- 
vezetékezési terv kapcsán foglalko
zik egyik legutóbbi számunkban 
megjelent cikkünkkel, melyben hirt 
adtunk arról, hogy a belügyminisz
ter felülvizsgálatát rendelte el a 
földbirtokkal rendelkező városok 
földbirtok kezelésének, jövedelmező 

tisztségébe az alispánt ünne
pélyes külsőségek közölt.

Áz alispánt a vármegyei 
Move szervezetek további fej
lesztése körül kifejtett mun
kássága elismeréséül a vár
megyei Move értekezlet meleg 
ünneplésben fogja részesíteni.

Mint értesültünk az első lakók 
kijelölésére szóló döntés már meg
történt. Összesen közel 40 kérvény 
érkezett a városhoz és gróf Z'chy
Gyula kalocsai érsek e kérvények 
alapján hozta meg döntését, mely 
döntés megérkeztét a jövő hétre 
várják a városházára.

názás kérdése igenis meg
oldható,

a városi földek egyrészének eladása 
révén.

Ilyen irányú mozgalom meg is 
indult. Ellenzői voltunk azonban 
annak a tervnek, hogy kölcsönpénz
ből hajtsák végre a tervet, mely az 
előirt évi törlesztések alapján ige
nis megterhelését, súlyos megterhe
lését jelentették volna a város la
kosságának.

Igaz, a terv lekerült a napirend
ről, de rámutatni igenis kötelessé
günk volt, mi lesz, ha a földbirtok 
kezelés a felülvizsgálati hatóság in
tézkedése alapján jóváhagyást nem 
nyerne, a kezelési jogot a belügy
miniszter felfüggeszti és annak ke
zelését álveszi.

Ha pedig a vízvezeték és csator
názás kérdését e terv alapján vég
rehajtották volna, úgy nem kellene 
tartani egy esetleges kedvezőtlenül 
végződő felülvizsgálattól.

Ez a lényeg. A többi, ami az el
lenzéki újság hasábjain jelent meg 
nem is lényeges és nem is fontos.

Téved megállapításában akkor is, 
amikor szerkesztőnk személye kap 
csán azt kérdezi mi történhetett, 
amikor fanatikus rajongójává csa
pott fel a tervnek. Semmi I Annyit 
odaát is illene tudni, hogy más egy 
körinterju, mely a vélemények cső 
korba gyűjtését adja, mint az egyéni 
vélemény.

Ami pedig azt a kérdést illeti, 
hogy a lakosság mit mikor, ne 
feledjen el, hát azt a kisemberek 
páncélos lovagjának semmiesetre 
sem fogják elfeledni a sokgyerme
kes szegény családok, hogy az ő 
védelmükre építendő Szent István 
házak építéséért, hogy őszinték le 
gyének, nem rajonganak.

Egyebekben a lakósság már ré 
gén elfogadta azt a tényt, hogy a 
túlsó oldal egyoldalú véleménye 
nem lehet irányadó, legkevésbbé 
pedig hangadó. Mert abba azt bele 
beszélni és abból iparosellenes fel 
fogást kiolvasni, hogy mi a város 
egyetemes érdekeinek megfelelő 
közüzemek további lélesiléséértemel- 
tük fel s/avunkat azt csak a túl ol 
dal tudta a sorokból kiolvasni.

Mi ugyanis mindezeket sürgettük. 
Mig most n lőrzsvagyonalap efabi- 
labb átváltoztatását sürgetjük, hogy 
e révén a jövedelmezőség fokozását 
érhessük el. Ebben a véleményünk 
ben nem állunk egyedül. Hogy az 
átváltoztatás a régi tervek vagy uj 
tervek végrehajtásával történik e,



.Míáó november 13
•>A.íA 'íALbKA 3

Hallgassa meg a legújabb 
ráffiítaí BRUSZT-nál! || 

ORION. PHILIPS, STANDARD és TELEFONKÉN

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. í
RÁDIÓ-SERVICE!

ugyancsak nem lényeges. A lénye 
ges csak a jövedelem fokozásának 
elérése. Ez esetben ugyanis jelentős 
pót adó csökkentésével lehetne szá
molni.

Kérdezzék meg a lakosságot és 
az iparosokat, hogy ők kérnek e 
ebből ?

A kereskedelemügyi minisz
ter jóváhagyta az Ipartestület 

elöljáróság! tagválasztást.

Az lparleslület ez év február 
17 én megtartott közgyűlésén meg
választotta elöljáróságát, A válasz
tást követőleg fellebbezés érkezeit 
be a választás ellen az 1. fokú Ipar
hatósághoz. A feli* bbezésnek az I 
fokú Iparhatóság helyt adott és a 
választást megsemmisítette.

Az I. fokú Iparhatóság h itároza- 
tát most már az lparleslület felleb
bezte meg a keresked-lemügyi mi 
niszterhez, honnan ma délelőtt ér
kezett meg a városházára a leirat. 
A kereskedelemügyi miniszter a 
fellebbezésnek helyt adott es a vá
lasztást jóváhagyta.

„Szent Cecília*' 
orgonahangverseny 

a Ferencesek 
templomiban.

November 23 au (hétfőn) délután 
6 órai kezdettel laríj» Antos Kál
mán orgonamüvész a Bajai D dós
kor közreműködésév* 1 orgonahang
versenyét a Ferencesek templomá
ban. A jólékonycélu hangverseny 
műsora : Bach : I) moll Praeludium 
és Fuga. Franck ; Fantázia. Orgonán 
előadja Antos Kalmár'. Kersch F: 
Áldozattal járul hozzád Énekli a 
Bajai Daloskor, vezényel Sass Jó 
zsef. Antos: F-moll Szonáta I. 5. a ) 
Bossi : Chanl du soir. b ) Dubois : 
Mirche triomphal. Játsza Antos. 
Erdélyi S : N igya sszonyunk. Előadj« 
a Bajai Dedóskor. Liszt : a) Adagió. 
b) Arcodéit Ave Máriája. L'szl : 
Szent Ferenc a hullámokon jár. 
(Antos átirata) Orgonán előadja 
Antos.
n <E=-g- ^==3» 2SM ÓCZES CS *£==£ 2=

I Gyors- és gépírást tanít
I és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll engedélyezel! 

V GYORS- ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYAMA.

Í Vállal gépelési munkál és másolást. Jelentkezni bármely időben 1 
lehet: Tóth Kálmán u. lí\t st. alatti iskolahely^^^^^\

l
Ni vre szóló meghív: lat n -m bo

csát ki a rendezőség.
Belépőjegyek kaphatok Csermák 

éa Schwéger könyvkén slu désben 
és a Ferencesek plébániahivatalában. 
Ülőhely 80 fillér. Diákjegy 20 fillér.

A vasárnapi Filléres Gyors 
iránt olyan nagy az érdek

lődés, hogy táviratilag 
további kocsik kapcsolását 

kérte a Menetjegyiroda
A Bajáról Budapestre induló .va

sárnapi Filléres Gyors iránt az. ér
deklődés olyan nagy méi elekben 

| nyilvánult meg, hogy Sz-kszárddal 
i együtt a jelentkezők száma a mai 
1 nappal meghaladta az 1100 al, ami 
I szükségessé tette, hogy a Menetjegy- 

iroda táviratilag további kocsik kap
csolását kérje az induló vonathoz.

Hangszer-
======== SZAKÜZLE I 

készít ii t t k y 
hangol FEREhC 
hangszerkészítő mester 
BAJA, KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Drescher-ház) * '

Már ezerhatszáz ebet 
beoltottak a varos 

területén.
Hetedik napja folyik Baján 

az ebek veszettség elleni kö
telező védőoltása. Az oltást 
tegnap fejeztek be Sze.distvá- 

i non, ahol két napig tartott az 
oltás. Ma a Szenti-Ivánhoz 
tartozó AJártonszáilas pusztán 
(Aligvártán) folytatják az oltást.

Holnap, penleken délelőtt 
a külleleki ebeket oltják Pfeil 
János csávolyi üli tanyáján. 
Szombaton délelőtt a monos
tori- és vaskuti-ul keresztező
désénél fel-vő Bácsmegyeiné- 
féle tarva •, hétfőn pedig a 
Bajai ömlőkben a Szabó ta- 

• nyán folytatják az ebek védő
oltását.

•w

J 
í

A város területén a még be 
nem oltott ebek védőoltására 
holnap pénteken délelőtt az 
Allatvásártéren eszközük a 
pótoltásokat.

Ledényi Lajos városi év 
Koch Nándor járási állatorvos 
végzik az oltást és eddig már 
ezerhatszáz ebet beoltottak.

Pithya
fogad 11 — 1, 4—7 közt Nem
zeti-Szálló első emelet. Elho- 
z; ndó mindazok kézi* ása, kik
nek jellemét, érzései!, sorsát 
megismerni szeretnék.

Vasárnap csak délután.

HÍREK
— A főispán és az alispán ma 

érkeznek Bajára. Dr. Fernbach 
Bálint főispán ma este érkezük Ba
jáid. — Ugyancsak ma érkezik 
vissza Budapestről vitéz, dr. Bajsay 
Ernő alispán, aki hivatalos ügyek 
elintézése végett utazott a fővárosba.

— A MOVE Katalinbálja Bács
almáson. E hó 21 én rendezi meg 
a MOVE bácsalmási csoportja ez. 
évi „Katalin bál" iát.

— Bajára jön P. Réz Marián a 
neves egyházszónok. A bajai 
szentferencrendi zárda templomában 
november 16 ár, 17-én és 18 ón 

melltartó 
Czeizler Jenöné 

füzőkészitő mester 
szalonjában

BJA. KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

alkalomból Bajára jön P. Réz Ma
rián salgótarjáni házfőnök, a neves 
« gyházszónok, akinek bajai sz.ent- 

, beszédeit nagy é< deklődés előzi meg.
A MANSZ Leánykör piknikje.

I A MANSZ Leányköre november 
i 14-én délután fél 6 órai kezdettel a 

MANSZ székházában pikniket ren-
I dez.

— Bágyadt, levert, dolgozni 
képtelen egyéneknél reged éh-

■ gyomorra egy pohár természetes 
„Ferenc József** keserüviz a bél 
mozgási csakhimar megélénkíti, az 
emésztőcsatornában összegyűlt sala
kot kiüii'i, a vérkeringést szabaddá 
teszi és a gondolkodó és munka
képességét emeli.

— Baleset. Lehóczki Antal 16 
éves tanonc, aki Kozma Ferenc kő 
műves mester szolgálatában áll, egy 
kannából kiömlő forró biluminnal 
jobbkezét ös.s7eégette.
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Uj pályázat közigazgatási
gyakornoki állásokra. A vár me
gyei két dijts és két dijtala ll gya

kornoki állásra pályázatot luld* t.
A pályázatokat novemb r 25 én
délig lehet benyújt .ni az. alispáni
hivatalban.

— Hár tizenöten pályáznak a 
fiú polgári iskolaszolgái állásra. 
November 24 en jár le a pályázat 
a városi polgári fiúiskolánál meg 
üresedett és betöltésre váró iskola 
szolgai illetve házfelügyelői állásra. 
Az altiszti állásra egyre másra ér 
kéznek be a pályázatok a városhoz, 
már eddig tizenöten kérvényezik az 
állást. A pályázók legnagyobb ré
sze olyan jó minősi éssel rendelke 
zik, hogy kedvezőbb időkben más
utt is esélyeik lehetnének. A jelek 
szerint a pályázatok száma még 
növekedni fog,

— Talált csónak. E hó 3 án 
Bát község h'.tárában egy 5 méter 
hosszú B. 1619 számú feketére fes 
tett, fenyőfából készült csónakot 
találtak törött lapáttal és egv ásó 
val. A csónakot Bála község elöl 
járósága vette őrizetbe. Túl rjdonosa 
az áUamrendörségen jelen'kezzék.

Családi ház
4 szobából, 3 konyhából 
álló, mellékhelyiségekkel, 
adómentes, szabad kézből

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

í.aptulaidonoa :
űr. KHtlV UHU

4-5 utcában ======"-
EGYEDÜLÁLLÓ

pékség azonnal 
bérbedaüó,

ESETLEG HÁZZAL 
EGYÜTT ELADÓ!

Zománcozott és fekete
a, “tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

$ Könnyű és nehéz vas- ?'1kkelV,ts; 
% szerkezetek készítése I | Aufógénhegesztés*!

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLÖK 
H .
ÚRI

ÁE L Ó° K B fi I | fi If 
lISZOBÁK 3F W BíÍsIRí iB

i ülés György
fU BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45.

KI, fon: 525

Í

í 
5 
í 
i 
I

hfitorárűház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiáva).

— A Balatoni Szövetség a be 
lépésre kéri a várost. A Balatoni 
Szövetség a Balaton vidék gazda
sági és lársadalriTi (viadalainak meg
oldáséhoz a városok s igy Baji \á 
ros segítség t kéj i, azzal a megol
dással, hogy a Balaton vidí kének 
fejlődés ■ az országnak is egyetemes 
érdeke. A támogatást, a Szövetség
be való belépéssel akarják el rn'.

Elveszett L gv fekete telikül- 
ben 126 pengő. Felhívják a meg 
találót, hogy a törvényes köve kéz- 
menyek terhe alatt az államrendőr- 
sagrv szolgáltassa be.
_ Féloldali hűdéiben fekvő 

betegeknél reggelenként egy kis 
poh-r természetes ,,Ferenc József** 
keserüvi/. a beleket fájdalom nélkül 
alaposan ki'is/litja, az anyagcserét 
biztosan felfrissíti és igy nagy meg
könnyebbülést szerez. a:

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

BOKOGIöűsh KOKSZ
Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal! 

BOíOüi tojásszén 
BlWgi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.
CÍM a KIADÓBAN I

Grünhut és Társa BAJA — Telefon 160.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasarnap d. u. nyitva 
nov. 9 töt nov. 17 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. középső

ÜZLET

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi íióárikett <siuro:<n,e"*e<> 

Legmagasabb höértekü magyar szén ésszéntermékek. 

-- ~• E Kérje mindenütt. ~ —

j Képviselet: S C h Ő I) 6 S Bajai
BAJA, Kaynald-utca 13, — Telefon 26.


