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ür. Reményi-Sclmeller Lajos
a kűl- és belpolitikai helyzetről.
A SO választmányának vacsorája a Központéban. — Dr. Psmé^yi-Schneller Lajos
a pótegységről, az aiáértékeéésröl és a városé prcblémákról.
Dr. Alföldy Béta felszólalása.

Dr. Fernbach Bálint főispán, őr. Alföldy Béla orsz. gyűlési képviselő,
gróf Teleki János és dr. Borbiró Ferenc polgármester ünneplése.
Szombaton rste lelkes és benső
ségteljes ünneplésben részesítette ö
N>jp választmánya dr. ReményiSchneller Lajost a város országgyű
lési képviselőjét, a tiszteletére ren
dezett banketten a Központi Szálló
nagyiéi méhen.
A zsúfolásig megtelt nagyterem
közönsége közöli olt láttuk dr. Al
földy Béla e. ü. főtanácsos orsz.
gyük képviselőt, vitéz dr. Bajsay
Ernő alispánt, dr. Borbiró Ferenc
polgár meslet t, dr. Puskás Dezső
helyetti s polgármesteri, vitéz Temessy Ákos ny. ezredes vitézi szék
kapitányt, dr. Radetzky Ágoston
min. tanácsos pénzügyigazgatót, dr.
Rónai Edét a Nemzeti Bank verérigazgatóját, dr. Vojnich László
járási főszolgabírót, dr. Flórián Gé
zát dr. Oitay Józs> íet, Arnótby Sán
dort és másokat.
Lelkes éljenzés fogadta n}o'c óra
kor dr. Reményi Schneller Lajost,
aki dr. Fernbach Bálint főispán ki
sér elében érkezett a bankettre,
Ennek a pártnak itt holt
hírét költötték ...
A íelszó’alások sorát vitéz Hód
sághy Béla nyitotta meg, aki a Nép
bajai szervezete nevében üdvözölte
dr Reményi Schneller Lajost.
— A mai pártvacsora — mon
dotta — tulemelkedik a szokásos
páilvacsoiák keretén. Ezt nem a
külsőségek teszik, hanem ez a ben

Általán os érdeklődés közppette
| sőséges tartalom, melyet mindnyá- arra érdemes képviselőt ér (Éljen
i jan érzünk. Ennek a pártnak itt zés). Ha végigtekintünk problémáin- emelkedett ezután szólásra dr. Re
ményi-Scbneller Lajos.
holl hírét kellették, elpar<-ntállák i kon azt látjuk, hogy azok nagy
akkor, amikor a nemzet egy gyá
része megoldódott. Elsősorban a
Dr. Reményi-Schneller
szos tragédia és a bel és külpolitikai vasúti hídnak közüli hiddá való átLajos beszéde.
kérdések súlya alatt állolt.
i alakítása, a larifaleszállilás nagy
kérdése. A középitkez.ések megin
— Kedves magyar Testvéreim 1
Gömbös Gyula emléke
dulása, a díjmentes éjjeli telefon Először is őszinte szeretettel üd
különös aktivitást köve
szolgálat és a most megindult Baja— vözlöm a körünkben ezu’tal először
tel.
j Kiskút.halas között közlekedő Máv- megjelent dr. Fernbach Bálint fő
Követeli az összetartást és a min aut járat. De itt van a város ipari ispánt (taps) és dr. Alföldy Béla
denek feleit álló egységei.
fejlődése is.
országgyűlési képviselőt (taps), akik
— A bajai Nép szervezet névé
— Hálátlanok lennénk azonban, ben olyan barátokat tanultam meg
ben a katona szeretetével és hüsé
ha képviselőnkön kívül az elért ismerni, akiknek barátságát egész
gével köszöntőm dr. Fernbach Ba
eredményekért meg nem emlékez életem folyamán igyekezem meg
lint főispánt. (Lelkes taps, éljenzés) nénk munka és segítőtársairól
őrizni. Köszönve Katanics Antal
Köszöntőm benne a mindent km
szavait, elhárítom magamtól az ér
dr.
Fernbach
Bálint
főispán

felül álló embert, a magyarság
demeket, de ígérem, hogy ezentúl
ról, dr. Alföldy Bé!^ ország
szent gondolataiért hitei valló főis
is minden szabad időmet e város
gyűlési képviselőről, gróf Te
pánt.
ügyeinek megoldására fogom fordí
leki Jánosról és dr. Borbiró
Szűnni nem akaró taps és éljen
tani. Hogy ritkán járok le Bajára ?
Ferencről.
zés fogadta vitéz Hódsághy szavait.
Ez igaz. Érzem le kellett volna már
A terem közönsége mint egy em Dübörgő taps csattan fel a terem
jönnöm, de tudjuk milyen világokat
ber percekig ünnepelte a főispánt. ben, mely különösen gróf Teleki
megváltoztató problémák kerültek
Fernbach Bálint főispán, János nevének említésekor tör ki i előtétbe Ezek legfontosabbika a
dr. Alföldy Béla, gróf elementáris erővel.
] külpolitika. (Halljuk 1 Halljuk 1)
Teleki János és dr. Bor
— De vannak még problémáink,
— E téren h kérdések finom és
biró Ferenc ünneplése.
folytatta beszédét Katanics Antal. csendes szobákban zajlanak le, de
Az. ünneplés elükével Katanics Állásnélküli diplomásaink elhelye érezni leh’t máris közelségét a ma
zése és az inségmunkások nyitott gyar iga zság fel véradásának. Izolál
Antal állott fel szólásra, aki a párt
kérdése.
tak voltunk, mig ma hatalmas baszervezet es a város közönségé ne
— Kérjük dr. R menyi Schneller I rátáink vannak. Az elmúlt 3—4 év
vében meleg szeretettel köszöntötte
L.iost szeiesae továbbra is ezt a az aktivitás ideje. De mikor erről
dr Reményi-Schneller Lajost.
váro-l és annak la'kósságát, mert beszélünk, ne feledkezzünk meg
— f\ megjelentek nagy száma
ennél hálásabb népet nem talál. 'o d Ro heimt reről (taps) aki igaz
ékes bizonyítéka annak a szeretet
ságunk mellett az első szót emelte.
nek ■ s ragaszkodásnak, mely egy (É jenzés )

fisai látványosság
új divatüzietünk - a régi helyen!
Az árak a régiek -- sőt, olcsóbbak!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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olcsón

Pulóvert
Harisnyát
Combinét
Retikiilt
Ezt köv. lle az ol .sz barátság. (Él
jenzés.)
— Ez a barátság a Gömbös ál
tál kötött római paktummal jött
létre.
— Egy évvel ezelőtt a néhai
Vezért üdvözölni voltunk és ő ak
kor látnoki szemeivel már megjó
solta azt, hogy Ausztria ki fog bé
külni Németországgal és hogy Ju
goszláviával is kilátás nyílik majd
egy békésebb atmoszférára. Ausztria,
Németország, Olaszország es Ma
gyarors/ág felismerte szilárd bázi
sát az egyetlen magyar ellenségnek
a kommünnek, de felismerte azt is,
hogy a Népszövetség nem tudja hi
vatását b tölteni, rn rt ott is a
kommüu szava lett a döu'ő Ehhez,
a felismeréshez számítható Jugosz
lávia és Lengyelország is. Ez az
ország — hatalmas barátaival —
anélkül, hogy eladná magát, győz
tesen fog kikerülni. Azonban ne
áltassuk magunkat, hogy holnap
már eredményeket fogunk elérni,
de. a zálog, hogy hatalmas barátaink
kal megyünk előre az utón (taps.)
Belpolitikai kérdések.

— Mióta itt 1 eun jártam, szó
moru temetés zajlott le. Gömbös
Gyula meghalt,
de politikáját nem temettük el.

Darányi Kálmán is ezt vallja; a
magyart nem széjjel választani kell,
hantin a belső rendet biztosítani
minden eszközzel. De vallja azt
is : az
ezeiéves
magyar al
kotmánytól el nem térni, de azt
igenis továbbfejleszteni. Ezt szol
gálja majd a kormányzói jogkör ki
szélesítése, a felsőház reformja és a
titkos választójog
— Ezekhez a kérdésekhez azon
ban gondos előkészítéssel lehet csak
hozzányúlni, a magyar nemzet ér*
dekeinek megfelelően.

A párt egysége.
— Ami a párthelyzetet illeti,
hát sok minden félét hallottunk, de
ezek nem szolgáltak mást, mint a
széthúzást szítani. A párt belső szel
lemét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy minden elintéződött. Vol
tak ellentétek.

Kalapot
Inget

REINHARDT
divatcsarnokból.

Nyakkendőt

Keztyüt

két átértékelték. Voltak, akik azt kedelmi iskola felépítésére is. A
mondották, a példái nekünk is kö bajaszenlistváni iskolakérdesek ren
vetni kell. Ez félreismerése volt a dezése is szivemen fekszik. (Taps.)
helyzetnek. A mi pénzügyi vezető i — De fontos feladataink egyike
ink olyan rugalmas helyzetet terem
a törvényszéki kirendeltség
tettek, hogy erre nálunk nem kell,
véglegessé való átalakítása
hogy sor kerüljön Ha leértékeltünk
volna, hátrányos helyzetbe kerül és e célra uj épület emelése.
tünk volna. Mert mi mindazt, amit
Egy rendőrségi palota
az átértékelés jelent, el tudjuk ér
felépítése és a kőzfcórni a felár rendszerrel.
háznak egy női és gyer
mekosztállyal való kibő
— Kérdem tehát, miért dobjunk
vítése égető probléma.
el egy olyan rendszert, mely csak
előnyöket nyújt és versenyképes
Azt hiszem, ha dr, Johann Béla
ségünk bizlositva marad továbbra államtitkár ur lejön Bajára, ezek a
is általa a külföldi piacokon.
kérdések el is intéződnek.
— Az általános gazdasági hely
— A zen leszek továbbra is, hogy
zetet tekintve bizonyos javulás ta- a város érdekeit előbbre vigyem és
pasztalha ó. A megfagyott állapot i ürítem poharamat a szebb és bol
kezd felengedni, A lassú folyamai dogabb Magyarországért.
fogja e téren is a jelentős javu lást
Dr. Reményi-Schn^ller Lajost be
ei edményezni.
széde végeztével percekig ünnepel
A munkanélküliség kér ték a megjelentek.

dése.
— A munkanélküliség megoldása
szintén elsőrendű feladat. Itt az első
kérdés a diplomások megsegítése,
melyre épen most létesül egy 2
millió pengős nemzeti alap, E kér
dés második részében a munkanél
küliség leküzdése terén az a párt
és a kormány álláspontja, ezt is
meg kell oldani, ha sikeresen aka
runk a komrnün ellen küzdelmet
folytatni.
Helyi problémák.
— A helyi hérdések során elin
téződött a hidkérés, a hidvám le
szállítás és amint örömmel hallom
a forgalom fokozódása révén befo
lyó jövedelem kilátást nyújt arra,
hogy további leszállítás
jöhet még.

is

— Itt vannak a középitkezések
és hiszem, hogy talán egy-két éven
belül fedezet lesz a fiufelsőkeres

Dr. Alföldy Béla felszó
lalása.
Utána dr. Alföldy Béla emelke
deli szólásra, megköszönve az őt
ért elismerő szavakat. Elutasítja ér
demei méltatását. Mint az. OTI volt
alelnöke a bajai székház megterem
tését ugyan szorgalmazta, de az
ebbeli babért is megosztja dr. Borbiró Ferenc polgármesterre • (Élj enzés.)
— őszinte örömmel jöttem e ba
ráti körbe, — folytatta ezután be
szédét, — nemcsak azért, hogy íid
vözölhessem az Önök képviselőjét,
hanem azért, mert
e városhoz meleg baráti kap
csolatok fűznek.

150 évre visszamenőleg itt éllek
őseim, (dr. Alföldy Béla nagyanyja
Nichsti Antónia és Tóth Kálmán
édesanyja Nichsti Teréz testvérek
voltak. Szerkesztő.) Ünnepélyesen
kijelentem, ha szükség van rám bár-

Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!
■

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy
ü -.letemet november 1-én a régi KraUSZ-Dle üzletbe Báró
Mvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
jdíom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dUS3fl
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben módf nban lesz, közismert szolid áraimmal Vevőközönségem
íhwuyeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.
Teljes tisztelettel

Gerinces férfiak között ez elő
is fordulhat, de az igazi férfi
a cselekvés pillanatában fe
gyelmezni tudja magát.

Sziklai Márton

Gazdaságpolitika.
— A gazdaságpolitika homlokte
rében a pénz kérdése állott egy
időben, mikor egyes álla .nők pénzű

19_6. november 17.
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Telefon 2-93.

mily akcióra, én lelkesen mellé fo
gok állani (Taps)
— Ez a város mindig a legmagyarabb város volt. Itt mást mint
magyar szót, magyar nótát nem le
heteti hallani. De nem hiszem, hogy
annyi pénzt más városban elvitt
volna az a maszatosképü cigány,
mint épen itt. A 80 as, 90 es évek
ben történi, hogy Reményi Ede a
magyar dal mestere, a Repülj fecs
kém szerzője Baján járt. Városi
urakkal mulatott. Másnap mikor
fellépett, Mendelsohn hegedüjátékát
adta elő. Alig kezdett azonban bele,
valaki felkiáltott neki :
— Ne ezt játszd, hanem azt, hogy
az. én csizmám disznóbőr . . .
— A hangversenynek végeszakadl.
— Ilyen ez a város. És örülök
fellendülésének.
Áttérve a politikára, kijelenti,
hogy a Gömbös kormány olyan
törvényeket alkotott, melyet
előtte egyetlen kormány sem
mert megalkotni.

Az ország legfontosabb kérdése :
az embervédelem. Hiába van fejlő
dés, ha nem tudunk lépést tartani
a szomszédos államokkal.
A magyar horizonton, — fejezte
be beszédét dr. Alföldy Béla orsz.
képviselő — egy fényt látok. Ez a
fény a szebb és jobb magyar jövő
hajnalhasadása. De ez csak akkor
következik be, ha összefogunk és
el nem eresztjük egymás kezét.
Poharamat Bója város boldogulására,
dr. Fernbach Bálint főispán, dr.
Reményi Schneller Lajos és Baja
város egész közönségére ürítem.
Lelkes éljenzés fogadta dr. Al
földy Béla szavait, majd még Óvári
Antal beszélt, ami után a megje
lentek még hosszú ideig együtt ma
radtak lelkes és emelkedett han
gulatban.

Meggyilkoltak és zsákban
a Dunába dobtak egy
mohácsszigeti gazdát.
Rejtélyes gyilkosság ügyében in; ditotl nyomozást a mohácsi rendőri ség. Ilics László 63 éves mohács, szigeti gazdát valószínűleg még kedd
ről szerdára virradó éjszaka isme
retlen tettesek
meggyilkolták, a holttestét
zsákba kötötték és Mohácssziget mellett a Ferenoatorníba dobtak.

j A zsákba rejtett holttestet szerdán
i délután halászok fogták ki a vízből

,^36 november 17
és azonnal jelentést tettek a rend
őrségnek. Széleskörű nyomozás in
dult meg a kegyetlen gyilkosság
Ügyében, melyet
csü örtökön reggel
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jelentet

tek az ügyészségnek.

Az ügyészség megindította a vizs

gálatot. Délután bizottság száll ki
Mohács szigetre, hogy a rejtélyes
■ üntény részleteit felderítse.
A bizottság megállapította, hogy
bűntény esete nem merüli fel, Dics
László ittasan került a viz szélere
és saját vigyázatlanságánák lett az
áldozata.

Or. Reményi Schneller Lajos országgyűlési
képviselő — mint Pythia.
Dr. Reményi-Schneller La
jos országgyűlési képviselő va
sárnapi panasznapjának ko
moly, gondterhes atmoszféráját
mulatságos epizód tette nehány
percre derűssé.
Vasárnap délután fogadta a
panaszosokat a Nemzeti Szállo
dában levő lakásán, ahol sűrű
csoportban vártak türelmesen
a kérelmezők, mig városunk
népszerű képviselőjéhez beju
tottak.
Azalatt mig dr. ReményiSchneller Lajos orsz. gyűlési
képviselő a kérelmezőkkel fog
lalkozott, Vicenty titkár szor
galmasan jegyzett a kihallga
tások nagy könyvébe. A régi
ügyekben az addigi intézke
déseket kereste fel gyorsan ;
az újabb jelentkezőknek pe
dig pontos adatait irta fel.
A kihallgatások során egy
szerre egy idősebb hölgy jött

| be nyilvánvalóan leányával
együtt. Dr. Reményi Schneller
Lajos országgyűlési képviselő
igen előzékenyen fogadta a
hölgyeket s udvariasan érdek
lődött : mivel lehet szolgála
tukra ?
Az idős hölgy nehezen ért
hető tompa hangon mondott
valamit s egyben a kezében
levő levelező lapot átnyújtotta
képviselőnknek.
Dr. Reményi Schneller Lajos
orsz. gyűl, képviselő figyelem
mel olvasta el a levelező la
pot, mely főkép családi vonat
kozásokkal volt telve, de mégis
volt valami utalás a hadikölcsönre.
A levelezőlap elolvasása után
Baja város képviselője ismét
hangsúlyozta az idősebb hölgy
felé, hogy nagyon szivesen áll
i rendelkezésre, csak mondják
i meg, hogy mit akarnak ?

Hallgassa meg a legújabb

Í

rádiókat

BRUSZT-nál!

ORION, PHILIPS. STANDARD és TELEPÜNKÉN

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
A néhány percnyi kínos
Meghűlésnél.
RÁDIÓ-SERVICE!
csendet végre is a helyi
veze nálh.láznál, torokgyulladásnál, mantőség egyik tagja törte meg,
aki észrevette, hogy az idősebb dulalobnál, fülkatari um ai, valamint
hölgy rosszul hall ; hangosan idegfájdalmaknál és szaggatásnál
ismételte fülébe, hogy tulaj naponta fél pohár természetes ,,Fe
renc József" keserüviz nagyon jót
donképen mi a kérelme.
Mire az idősebb hölgy kissé tesz, mert a gyomorbélcsa tornát
elfogódva, bizonyos szerény alaposan kitisztiija és desinficiálja,
pedig megfelelő emész
kedéssel mondta meg a kíván azonkívül
tést biztosit. Egyetemi orvostanáiok
ságát.
szerint a Ferenc JÓZSCf
„Leánya három hónappal véleménye
viz hatása gyors, kellemes és meg
ezelőtt ment férjhez. A leve
lezőlap kéziratát azzal adta át, bízható s ezért használata járványok
hogy szerelné megtudni vájjon idején is igen cilszerünek bizonyul.
boldog lesz-e ieánya ?
Az idős hölgy nyilván öszszetévesztette az ajtókat s
Pythia helyett a panaszosok,
kérelmezők közé állt.
— Dr. Reményi Schneller Lajos
Nagy derültséget keltett ami
kor a tévedés kiderült ; oda- országgyűlési képviselő a vitézi
igazitották a hölgyeket a jós szék tagja. A vitézi rend legfőbb
intéző szervének a vitézi szék,
nő elé.

HÍREK.

GYÓGY‘
S íIAViHASKÖTŐ,
MELLTARTÓ
Czeizier Jenőné
füzőkészitő mester
szalonjában
BMA. KÁDÁR UTCA 10.SZ.

Pithyát bajai hívei
arra kérik maradjon
még
A világhírű grafdoga tudása,
egyéniségének varázsa, közvetlen
sége, a nagyvilági dáma keresetlen
eleganciája, természetessége, kultu
ráltsága, meghódították a nehezen
felmelegedő bajai sziveket. Csodá
lattal és elismeréssel beszélnek róla,
mint minden idők legnagyobb gra
fológusáról, aki az ember pár sor
írásán át meglátja lelkét és sorsát
a rosszat és jól
megtalálja azt a
pontot, ahol segíteni l« h-t
Ittlétét pár na, pal meghosszab
bította.

tizennégy tagja van: h<l hiva
talból és nyolc kinevezett. A na
pokban érkezett meg dr. ReményiSchneller Lajos országgyűlési kép
viselőhöz a Kormányzó leirata, mely
ben értesítette, hogy mint az Or
szágos Földhitelintézet vezérigaz
gatójáí a vitézi szék hivatalból való
tagjai közé meghívta.
— Bajára jön P. uzdóczi ZadravetZ István püspök. Neves vendége

lesz Bajának. November 29 én Ba
jára érkezik P. uzdóczi Zadravetz
István püspök, a magyar franciskánusok híres egyházi szónoka, aki
nek népszerűsége, mint mindenütt
az országban, Baján is szinte légén
dás. Még élénken emlékezik a kö
zönség P. Zadravetz püspök ragyogó
szónoklataira, amikor a ferenciek
hatalmas templomát valláskülönbség
nélkül zsúfolásig megtöltötte a min
den rendű és rangú emberek hal
latlanul nagy tömege. Az izzó ma
gyar beszédeiről ismert lánglelkü
franciskánusapostol legközelebbi ba
jai szereplése az itteni antibolsevisla
megszervezésével függ össze és bajai
látogatása elé rendkívül érdeklődés
sel tekintenek.

Gyors- és gépírást tanít
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA ó// engedélyezett

gyors-

és gépíró tanfolyama.

Vállal gépelési munkát és másolást. Jeleni kezni bármely időben
lehet: Tóth Kálmán u. 1 l\t st. alatti iskolahelyisét ben.

ű

a

Kiadó
üzlethelyiség !

SPORT.
Bácska

r\ Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég
üzlethelyisége

azonnalira kiadó!
Fábián István
Szent István király ut 149 s/árn
alatti lakos feljelentést tett a rend
őrségen, hogy az elmúlt éjszaka is
meretlen tettes baromfióljábc 1 a
csirkék , t ellopta.
— A vér felfrissítése céljából
— kiváltkép középkorú férfiaknak
és nőknek — ajánlatos néhány na
pou át korán reggel egy pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserű
vizet inni.
— Eltűnt. Lakatos Géza zenész
bejelentette a rendőrségen, hogy
Erzsébet nevű 16 éves lánya eltűnt.
—

1936. november 17.

baja-öacska
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Tyúklopás.

Kedvezményes szelvény a
BAJA BÁCSKA olvasói számára

B.

A Bácska lelkes játékkal megér-

demellen győzte le a lélek nélkül
játszó bácsalmásiakat. Az első fél
időben nagy fölényben volt a Bács
ka és az egyetlen gólt Tamás szép
ördöngős egyéni akciójából érte el
a Bácska. — Szünet után Sallail
szökteti Blum és mór is 2:0. A
harmadik gólt Krékilv szerezte és
ezzel beállították a végeredményt 3:0.
Jók voltak: Maios, Stark, Tamás
és Tett inger illetve Dörner és Grécy.

BTSE 2:0 (0:0).

Nem?éli— Újpest 3:2.
Szeged—Budai 11 2:1.
III kér. Er So. 2:0
Bocskai—Budafok 6:0.
Phőbus — Kispest 3:2.
Haladás—Elektromos 0:0
Pái is— Budapest 2:1.

l.aptulajdonos:
«*». KWEZV LEHEL.

Hangszer-

P Y T H ! A
fogadó óráira.

—----------

— Betörés. Az éjjel ismeretlen

lelles betört a Haynald utca 31 es
számú házba, honnan az udvaron
álló koC'i lámpását leszerelte és el
vitte.

akác
kőris
szil
tölgy
sturkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

E- száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnald u. 13.
Falelep: Szcntjánosi-ut 7.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI ^shKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

SZAKÜZLETI

hangsierkészitft mester
BfllA. KOSSUTH LftJOS ti. 2.
(Dreseher-ház)

(Sugovica pari) Telefon : 195.

Telefon : 42.

DO^OSi tojásszén
BOFOfli diószén

készít í? t b y
javít
HANGOL FEhIiÜC

Kemény és lágy tüxifa ölben és aprítva.

Grönhüt és Társa

Zománcozott és fekete
m &&

hasáb és dorong

MOVE 3:0 (1:0).

Játékvezető: Bencze.

DVOGE

Saját termelésű tűzifa

B A JA

— Telelőn 160.

—

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- * "kei®x‘s;
szerkezetek készítése I | a"ÁgéXiXeVi

Illés György

Éjjeli

szolgálatot tart

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
nov. 17-tól nov. 24 lg.

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

ÜZLET
helyisért kiadó.
Érdeklődni
úgy anott.

BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45.
Telefon : 525.

Szobafütéshez
|

Kombinált szobák rssf választéka!

Pécsi koksz

EBÉDLÖK
HÁLÓ K
URISZOBÁK

Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei) B
Legmagcsabb hóértékü magyar síén Ésszéntermékek.

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiávab

—

~■

= Kérje mindenütt. ~~

Képviselet:

~

Schőü és Bajai

B fi J fi. Haynald-utca 13. — Telefon 26.

Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában, Baján.

