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Negyedévre helyben és vidéken . 6 P 
Egy hónapra „ „ . 2 P

„8 választásokat 
megelőző agitáci- 

ótokh becsületesnek 
keS3 leswi."

Kozma Miklós belügyminiszter 
mondotta ezeket a szavakat Ceg
léden Mikecz Ödön államtitkár va
sárnapi programbeszéde alkalmából.

Súlyos veretű igazságot tártál 
maznak a belügyminiszter szavai, 
amelyek azonban nagyon is meg
szívlelendők.

Aki a választások technikáját 
gyakorlatból ismeri, az tudja, hogy 
a választási agitáció tónusa mindig 
hármon múlik : a jelöltön, a korte
seken és a választókon.

A j iiöll rendszerint bizonyos lo 
vagiassággal kezeli az ellenjelöltet 
s tartózkodik minden olyan szélső 
séglői, főként személyeskedéstől, 
mely a politikai illem vagy a jó íz
lés szempontjából kifogásolható volna,

V<innak igen kivételesen jelöltek, 
akik Ízléstelenül sz* mélyeskednek ; 
az utolsó évek politikai nevelő mun
kája, a szervezetek és népgyü'ések 
felvilágosító munkái azonban annyira 
fejlesztették már a tömegi/lést, a 
tömeg judiciumot, hogy a szemé
lyeskedő nagyon könnyen unszim- 
patikussá válik.

A tömeg érzi és tudja, hogy ahol 
nincs érv, nincs ész : ott jön a sze
mélyeskedés.

Ezért nagyon k* vés jelölt vállalja 
a személyeskedés rizikóját.

Másként áll azonban a dolog a 
korleseknél, akiknek a korteskedés 
k* ny.erük.

Ezek bizony nem a magas polili 
kai illemtan szabályai szerint vég 
zik „honmenlö" munkájukat, hanem 
négys/emközöll, súlyomban leszedik 
a keresztvizet az e llenjelöllről. El 
vekről minél kevesebbet beszélnek, 
de annál több badarságot, ostoba

ságot hordanak össze a jelölt sze
mélyétől.

Hisszük azonban, hogy a titkos 
választójog és a pártok négy évi 
szervező, politikai nevelő munkája 
feleslegessé teszik a korteseket; be 
következik azoknak az alkonya, 
akik hivatásszerű korleziával veszí
tik össze az embereket és szítják 

j állandóan az ellentéteket.
Végül függ természetesen az ági

Dr. Fernbach Bálint főispán és vitéz ür. Bajsay Ernő altspén 
képviselik a vármegyét P’rsszly Elemér Pestvátmegye főispán 

iának mai installációján.
Pestvármegye megyeházá

nak ősi falai között ma iktat
juk be főispáni tisztségébe 
Preszly Elemér ny. államtitkár 
titkos tanácsost. A díszes és

A diphmás fiatalság tisztelgése
dr. Heményi-Schneller Lajos ortz. gyűl, képviselő előtt.

Dr. Reményi-Schneller L .jós 
országgyűlési képviselő bajai 
ittlétét felhasználta a helybeli 
diplomás fiatalság is, hogy a 
város népszerű képviselője 
előtt tisztelegjen. Nevükben 
Mester Kálmán üdvözölte a 
képviselőt, kérve, hogy a ke
resztény politikát továbbra is 
odaadással támogassa.

Joós István, dr. Reménví- 
Schneller Lajos országgyűlési 
képviselőtől az állástalan dip
lomások ügyének mielőbbi meg
oldását kérte.

Dr. Reményi Schneller La
jos országgyűlési képviselő a 
hozzáintézett szavakra adott 
válaszában kijelentette, hogy 
neki is, de a kormánynak is 
szivén fekszik az ifjúság ügye. 
Hogy ez mennyire igy van, 

táció tónusa magátol a vál isztópol- 
gárságlól, melynek bizalmát, szava 
zatát kérik.

A tömeg évezredek óla mindig 
kiismeihitetlen faktor, melynek kü
lön lélektana van s így meglepeté
sei; mindig lehetségesek; nagyban 
és egészben azonban a tömeg íz
lés'-, ítélőképessége annyira fejlő
dött, hogy ismeri érdekeit s legfel
jebb a lehetőségeket illetően táplál

nagyszabású beiktatási ünnep
ségen Bács-Bodrog vármegye 
is képviselve lesz, dr. Fern- 
bach Bálint főispán és vitéz 
dr. Bajsay Ernő alispán sze- 

bizonyitja az elrendelt statisz
tikai felvétel is, mely a jövő 

| év január végére elkészül, 
I amikor a kormány látni fogja 

a probléma nagyságát. Ezzel 
a kérdéssel ugyanis úgy va
gyunk, hogy egyesek nagyon 
sötétnek, mások meg nagyon 
oplimisztikusan Ítélik meg a 
helyzetet. Az én érzésem az, 
hogy az állam és a társada
lom összefogva rendelkezik 
annyi anyagi és erkölcsi erő
vel, hogy erős akarattal a kér
dést meg is tudja oldani. Ezt 
mutatja a most létesült két 
millió pengős nemzeti alap is. 
ígérem, — fejezte be válaszát 
dr. Reményi-Schneller Lajos 
országgyűlési képvise’ő, — 
hogy az ifjúság kérdéseit to
vábbra is szivemen fogom vi 

hat téves illúziókat
Itt kell azután az agiíációnak be 

cstilelesnek lenni, jól felfogott önér
dekből is minden párt részéről, 
mert akkor legveszedelmesebb a 
tömegszi nví dely, ha r'-jín, hogy 
képtelen tuiigéielekkel rászedték.

A belügyminiszter inti.hr ét min
den pártnak komolyan kell venni, 
amely számol azzal a lehetőséggel, 
hogy kormányképes akar lenni.

| mélyeivel kapcsolatban, akik 
■ tegnap este utaztak fel Buda
pestre, hogy a mai beiktatá
son részlvegyenek.

selni és odaadóan fogom tá
mogatni.

A megjelentek lelkes éljen
zéssel fogadták dr. Reményi- 
Schneller Lajos országgyűlési 
képviselő szavait.

Elhunyt özv. Major Józsefné 
a volt bajai pénzügyigazgatő 

özvegye.
Ö/.v. Major Józsefné a volt bajai 

pén'ügyigazgaló özvegye tegnap dél
után 6 órakor él (ének 62 ik évé 
ben hosszú és kínos szenvedés után 
elhunyt. Temetése 18 án délelőtt 9 
órakor lesz a Rókus temetőben az 
oltani családi sírboltba. Halálát fián 
dr. Major József ügyvéden kivül 
kiterjedt rokonsága gyászolja.

Igazi látványosság
új dávatüzletM - a régi helyen! 
Az árak a régiek -- sőt, olcsóbbak!

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

inti.hr
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Keztyüt

Megválasztották a 
Nsmiafs Mun^aköz- 
pont hem szerveze
tének abőtisztiH$irát

Vasáru p délután tartotta a Nem 
zeti Munk^kö.'pont belyi szervezete 
tisztújító közgyűlését Fioníharco- 
sok helyiségében.

Jjs?.hls B- I■> tanár ? yi’otla meg 
hosszabb beszéd kis:re!éb°n a köz. 
gyűlést, vázolva a Nemzeti Munka
központ e ’líi üzési-il. Beszédét a 
inegí l«-n<«‘k n .gy teis<« ss- í fogadták, 
ni qd a közgyűlés megejtette a vá
lás, i ást.

Etnök Llt Varga Sándor. Alelnö- 
kök : H mák Géza, Jaszlits Béla. 
Titkár: Lieber Imre. Kod titkárok: 
Hernádv József, Kőhidi Hugó. Pénz
táros: Pebesovics Gvul . Ellenőrök: 
vitéz Major István, Soki-sy Márton. 
Választmányi tagok : J -n-i Annus, 
Pekovics Péter, Temer.i Péter, Csor
dás Juci, Cses Jár Mátyás, Pelreso 
vics Gvu'áné, Kernya J.-nos, Kor- 
ponay R>/sí, Bischoff József, Sinkó 
Béláné, Páacsícs János. Fegyelmi 
bizottság : Varga Sándor, vitéz Ma
jor István, Horváth F ranc

A megválasztottak nevében Varga 
Sándor, vitéz Major István, Horvát 
Ferenc,

A megválasztottak nevében Varga 
Sándor mondott köszönetét a meg 
nyilvánult bizalomért, majd az uj 
elnök megtartotta székfoglalóját.

fi bajai és megyei 
vitézek Társadalmi 

tBízöttságáaak 
masoros estje.

A vármegye és Baja város 
vitézeinek Társadalmi Bizott
sága december 5 én a kor
mányzó nevünnepének előes
téjén a szűkölködő vitézi csa
ládok karácsonyi felsegélyezé- 
sére nagyszabású műsoros es
tet rendez a Központi Szálló 
színháztermében. Műsor: 1, 
Hiszekegy. Énekli a városi 
polgári fiúiskola énekkara. 2. 
vitéz Kemény Simon „Nagy
úrunk. “ Szavalja vitéz Hódy 
György, 3. Novara hőse, vitéz 
Temessy Ákos ny. ezredes, 
székkapitány előadása. 4. Far
kas Nándor—vitéz Somogy- 
váry Gyula „Ima*’. Énekli a 
Bajai Daloskör. 5. Magyar mű 
dalok. Énekli Dornerné Mát

rai Gréte, kísér Szánló Jenő. 
6. Hegedüszámok. Előadja 
Szánló Jenő, zongorán kísér 
Karig Emil. 8. Karácsony a 
Nyúl utcában. Szavalja Zákány 
Ida. 9. Szántó Jenő : Verbun-

A mitrovicai fegyház szökött 
fegifems’, aki a bácskai községek- 
te a falteiásos betöréseket 
elkövette, irácMtársaival agy üti 
tegnap vallott a törvényszék alőtt.

a bácsalmási, tiisszáíiási ás fceíibiai iizietbetörések 
kulisszatitkai.

A Baja Bácska is hifi adott azok I 
ról a bácskai faibontásos betörések- 
iő1, melyek a nyár folyamán álta
lános izgalmat keltettek a községek 

I I;.kosság.* közöli. A nyomozó csend 
' őrségnek bravúros munka uián si 

■erűit a betörők egyikét Szirapák 
József szökött fegyenc személyében 

; elfognia, mig társa Szalay Sándor, 
kikei ülte az. igazságszolgáh.-fás ke 

i zét és még m i is keresik.
Szt. pák J< zséf -t a szabadkai 

| törvényszék ez év januárjában 1< - 
l pás büntette miatt négy évi f gy- 

házra Ítélte. Szlrapák egy f-gyenc- 
társával Szalay Sándorra) julius 6 án 
megszökött a börtönből; sikerült 
átmenekülniük a határon is és 

i Tompán felkeresték Szlrapák Si- 
: mont, Szír-pák J >zsef bátyját. Né

hány napig nála rejtőzködtek; de 
, nem volt miből élniük és mutatkozni 

sem nagyon mertek idegenek előtt, 
. ezért elhatározták, hogy lopni fog- 
! nak.

Julius 27-én reggel Bácsalmáson 
c avargásukban dohányt vásároltak 
özv. Zimmer Jánosné szatócsüzleté
ben s az. alapos helyszíni szemle

Figyelem! Uzletáthelvesés I fisriitmi

iL_
A nHjJyérdamü közönség szives tudomására hozom, hogv 
(biotemet november 1-ím a régi Krasií-ble flzletbe BárŐ 

tiSivits József ut 5. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevöközfinségemmel, hogy újonnan dúsan 
felszerelt relttárhmmal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert szolid áraimmal vevöközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2-93

kos. Előadja a Liszt Pterenc 
Kör filharmonikus zenekara. 
10. vitéz Hódsághy Béla : Jobb 
igy. Hiaba. Előadja Hódsághy 
Vilma. Faust. Templomi-Jenet.

: Ének J a Bajai Daloskor.

u. kifosztották. Feszitővassal
feltörtek a kereskedés lakatját s 
az : ü inig Szlranyák künn „őrsé 
gén" volt, S.-fJay két nagy zsákba 
bel. c:-omegolla a kis üzlet ham.. ji 
bar; csíz'.szedhető árukészletét, do 
hányt, élelmiszert, rövidárut, pipere 
cikkel és pénzt mintegy 240 pengő 

j értékben.
A zsákmánnyal a sötétség vé- j 

delme alatt elmenekültek a közeli 1 
kukoricásba. Másnap es'e Sztranyák j 
Simonhoz mentek s annak padlásán I 
iejtették el a lopott holmikat, ami- 

, kel reggel ugyanott befalaztak.
Augusztus 16 án a folyton búj i 

káló fegyencek az. esti órákban ki I 
bontották Darvas Gábor kisszállási 
kereskedő üzletének falát. Itt is 
hasonló harácsolást vittek véghez és j 
zsákmányukat ezúttal is Sztranyák 
Simonnál rejtették el, akit azonban 
most már nem avattak be lopási 

■ tervükbe.
A következő állomás Kelebia 

volt, ahol szeptember 16 án este 
W isz Á: pád kereskedőnél próbál
tak szerencsét. A recept ugyanaz 
volt : Szalay kibontotta a falat Szlra-

I

nyák lesben állott, bt a siker vám
hozáson felüli volt. Weisz Árpád; 
mint a Kelebiai Polgári Lövészegye
sület és a Frontom cos Szövetség 
pénztárosa az. egyesületi pénzeket 
is ott tartotta az üzletében s a be
törőknek a nagyszerűen bevált üz
let még 300 pengő készpénzt is 
eredmén yezelt.

De az öröm kevés ideig tarlóit. 
Szlrapák, bátyjának fiával, Sz.lra- 
pák Ferenccel, néhány nap múlva 
Halasra utazott, hogy hiányos ruha
tárát kiegészítse, bt a csendőrök 
felfigyeltek rájuk cs Szlrapák Jó
zsefet elfogták. A fegyenc, a csend 
őrök elölt hamarosan beismerte a 
betöréseket, de társát nem Indiák 
elfogni.

Szlrapák József a törvényszék 
elé került, de vád it emeltek Szlra
pák Simon, ennek felesége és fia 
Szlrapák Ferenc ellen is, akiket 
bűnpártolással és orgazdasággal vá-

Kiadó 
tizleihelysség !

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Brosst Lajos cég
üzlethelyisége

azonnalra kiadó!

doltak. Volt egy ötödik vádlottja is 
az ügynek : Balogh Józsefné tompái 
kereskedőné, aki ellen szintén or
gazdaság miatt emellek vádat, mert 
Szlrapák Simontól a lopod dohány
ból vá árolt,

A tegnap megtartott főtárgyaláson 
azonban beigazolódott hogy az asz 
szony jóhiszeműen vásárolta meg 
üzlete számára a dohányt és ren
des árun ki is fizette és így a vá
dat elejtették ellene. Baloghnét dr. 
Barasits Kálmán védte.

Sztrapák József beismerte, hogy 
Szalayval együtt osztozkodott de a 
falbontást sói a lopásokat sem vál
lalta. Kijelentette, hogy Simon báty 
ja is csak az. első lopásról tudott. 
Fia és felesége abban a hitbeli vol 
tak, hogy a volt fegyencek árucsem
pészéssel foglalkoznak. S/lrepák 
Simon és fia tagadja a bűnösségét.

Bizonyítás kiegészítés végeit a 
tárgyalást november 23-ra elnapol 
Iák.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKÁRA.
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Az Eicelsior &!amnyaház-cég

a rési űzettél szemben,
uj modern üzletében áll továbbra is m. t. 

vevőközönségének rendelkezésére.
Excelsior Hasisa jegyár r. 8. egyedarusitása.

— Dr. Reményi St’meller lajor 
írsz. gyűl. kép,. Vaskuton. Dr. 
Reményi-Schneller Laios oisz. gyűl, 
képviselő vasárnap délelőtt kilátoga- 
tott Vaskutia is. A községházán az 
elöljáróság élén Imgrund főjegyző 
fogadta a képviselőt. Dr. Reményi 
Schneller Lajos a megjelentek elölt 
főleg valutái is és g rzd ikérdéstkről 
beszélt, majd választóit fogadta. 
Dr. Reményi Schneller Lajos egye 
bekben v sárnap déle ó'l és dAlu 
tán B.'jin is fogadta a hozzáfordu 
lókat, majd délben dr. Férni , eh 
Bálint főispánnál volt ebéden. Dr. 
Reményi-Schneiier Lajos ország 
gyűlési képviselő hétfőn a délelőtti 
vonattal titkára dr. Vicenly Ernő 
kíséretében visszautazott a fő 
városba.

— TiSZtíföOi /O$i tanfolyam. Bu
dapesten 1937. évben megtartandó 
tisztiorvosi tanfolyam 1937. év ja 
nuár hó 11-én kezdődik. Az ér
deklődőknek a in. kir. tisztifőorvosi 
hivatal részletes felvilágosítással 
szolgál.

— Nagysikerű teaestet rende
zett a Nemzeti Munkaközpont. 
Vasárnap este a Nemzeti Munka
központ tagjai nagysz -Pásti teaestet 
rendezlek a Frontharcosok helyisé
gében. A teaesten a Nemzeti Mun- 
kakö/pont közel 200 tagja jeh nt 
meg, úgy hogy a Fionlharcosok he
lyisége szűknek bizonyult.

— Verekedés. Vasárnap éjszaka 
a Bezerédi u‘ca 8 as számú házban 
levő Polyákovics f- le vendéglőben 
Slang Károly és Stang Bálint bajai 
lakosok szóváltásból kifolyólag osz- 
szeverték N így Marton ácssegódet. 
Nagy Mártont a mentők s/állitotlák 
a kórházba, honnan első segély
nyújtás után elbocsátották.

I Fűző f haskötő, j| 

j MELLTARTÓ
CzeizSer Jenöné j

füzőkészitő mester
szalonjában rjl

BftJA, KApARIITCA 10.SZ.

— Akinek a szívműködése 
rendetlen, úgyszintén az, akinél a 
vérnyomás emelkedésének tünetei 
mutatkoznak, úgy éih I el erőlkö 
dés nélkül megfelelő könnyű széke
lést, ha reggel éhgyomo.ra egy kis 
pohár természetes „Ferenc József" 
keserüví/et iszik.

— Borkészletek bejelentése. A 
Baja Városi Gazdasági Egyesület 
vasárnapi ülésének határozatából, a 
borértékesítés szempontjából felkéri 
a szőlősgazdákat, hogy készleteiket 
jelentsék he az irodában. Az Egye 
sülét borkő-rak’ár felállításának ter
vével is foglalkozik, hogy a nagyobb 
mennyiségben törtéi ő elad > ok ut 
ján jobb árat tudjon a gazdák szá
mára elérni. Itt említjük meg egye 
bekben, hogy e hó 28 án újabb 
gazdasági előadást rendez az egye- 
süle , melyre már most felhívjuk a 
figyelmet.

— A Schmollfényt határozottan 
felismerni a cipőkön: azt a mély 
séges, éppoly erős, mint gyöngéd 
ragyogást, amit a Schmoll-Pasla ad 
a bőrnek. Száz lépésről meg tudja 
mondani a? ember, hogy ez vagy 
az a cipő, amely szembe sétál, 
Schmollt kapott ma reggel. Nem 
kell okkult lelki képességekkel rét) 
delkeznem, nem, egyszerűen csak 
tiszta szememnek kel! lenni s a sza
vamat adhatom rá, hogy : ennek a 
cipőnek Schmolifénye van!

— öngyilkos lett egy volt ke
reskedő. Donét Minő volt keres 
kedŐ Klapka Gyö:gy utca 4 szám 
alatti lakos a tegnapi nap folyamán 
öngyilkossági szándékból 10 d.rao 
arzénpaslillát jódba feloldva meg
ivott. A mentők a kórházba s-ál
lították, ahol azonnali gyomormosást 
alkalmaztak, amiulán Donát a kór
házból kiszökölt és a rendőrségen 
jeh ntkezett. Kihallgatása után la 
kására távozott.

— Találtak egy darab nyakláti 
cot medalionnal. Felhívják jogos 
tulajdonosát, hogy kellő igazolással 
az áll imrendőrkapilányság 52 sz. 
helyiségében a hivatalos órák alatt 
vegye át.

QA|«fáfát ■ ^ácsmegveben
Ir Cll Jr CflaiCa 1 ■ előny sen is 
mert, jó összeköttetése kel bíró ural 
Baján fizetéssel alkalmazunk!
Cim : Gazdák Biztosító Szövelke 
zete Szeged, Postafiók 114.

Utolsó 5 nap Baján!
Az élet keres? túl ján ál 
lóknak vigasz és segi'ség

■ P Y T H I A
Fogad 11—1 ig d. ii.

, 4--7-ig Nemzeti Szálló
C • ’ádtagok, gyermekek, 
házastáis, jegyes kézi 
>ási, elhozandó rninda

i zoké kiknek jellemét,
t i -tsorsát megismerni sze
r< Inék.

— P. Réz Márián Sxent Erz*é 
hat triduma a Ferencrendiek temp
lomában. Szent Erzsébet ünnep 
t> piai megelőzően, november 17 én 

j és 18 án esténként 5 órakor szent 
1 beszédekkel összekötöd ájtalosság 
I hisz a Ferencrendiek plébánia temp 
! loméban A beszéd-, két P. Réz 

Mái ián O. F. M salgótarjáni feren 
ces házíőnök plébános mondj . P. 
Mm ián országos hírű missziós szó
nok, akit a kalocsai egyházmegyé
ben is jól ismernek a keceli és ka- 

; lőcs ó nagy sikerű népmisszión ke
resztül. P. R?z Marián tegnapi be 
mu' ‘kozó beszédén a f- renciek 
hatalmas temploma megtelt érdeklő 
dö közönséggel és élvezettel hail- 
g illák a neves magyar egyházszó 
nokot.

— Országos vásár Bácsalmáson. 
Vasárnap — 23 án — országos ki 
rakó és állat vásárt tartanak.

Vér-, bőr- és idegbajotok 
igyan- k hetenként többször, reggel 
felkeléskor egy pohár természetes 
„Ferenc József" keseiüvizel, mert 
"z mindig alaposan kitisztítja és 

j rnércgteler.ili a gyomorbélcsatornát 
■ s ezenkívül az emésztést . és az 

myagc‘:< tél is jótékonyan befolyó-

SPORT.
A bajai aíosztaíjf b^j^oksági 

állóra :
1 NSE 9 7 _ 2 28:9 14
2 BTSE 9 7 — 2 19 8 14
3 DV0GE9 7 — 2 15:16 14

1 Bácska 9 6 — 3 10:20 12
5 TSE 9 4 2 3 22:14 10

1 6 MTE 9 4 1 4 6:16 9
' 7 MOVE 9 3 2 4 10:17 8
1 8 BSE 9 3 1 5 9:19 7

9 BMTE 16 -- 16 0.0 —
A D ányugáti ni . / Ö V V •tség a BMTE

| elleni összes mérkőzések eiedrné-
' nyét az ellenfél javára 0;0 gólarány- 

nyal igazolva.

™SZAKÜZLETH|

I Készít y a y
I A V I T “

í HANGOL FERENC
2 hsngsxerkósi'.íttj nester

BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2. 
j (Drescher-ház)
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Kedvezményes szelvény a 
BA1A-BÁCSKA olvasói szóméra

P V T H I A
fogadó óráira.

Gyümölcsfák 
ültetése.

Minden gyümölcstermelő azért 
ültet gyümölcsfát, hogy cnnak lv>ur
nát minél előbb lássa. Gyakran elő 
fordul azonban, hogy a tavasszal 
vagy ősszel elültetett fa már a kö 
vetkező nyáron kipusztul.

Ezen gyakori veszteségeknek fő 
oka — elsőrendű egészséges gyü
mölcsfaoltványt feltételezve — a 
helytelenül előkészített és végre
hajtott ültetés. Ha azt akarjuk, hogy 
befektetett tőkénk és munkánk mi
nél hamarabb megtér üljön, akkor a 
következőkre nagy súlyt fektessünk:

A gyümölcsfaollvány egészséges 
és jól fejlődött legyen. Vagyis a 
gyökérzet elegendő elágazással bír
jon, mentes legyen rák szerű s* bek 
és szivacsszerü daganatoktól. A törzs 
a koronához mérten megfelelő erős
ségű, egészséges és sima, a korona 
arányos elhelyezkedésű legyen és 
az egy éves vesszők hossza és erős 
sége kielégítő növekedést átüljön el.

Külön felhívom a figyelmét a te
lepítőknek arra, hogy a kalif i.niai 
paizstetülől feltétlenül mentesek le 
gyének az oltványok

Ültetéshez a göd<ök**t 140x140 
széles fs 70 cm. mélységűre a-suk.

Ilyenkor jutnak napvilágra az eset
leg olt lappangó korhadt beteg fa- 
(uskók és gyökerek, régi épület 
alapkövei, — ajánlatos 5—6 lapát 
érett trágyái rakni, erre jön a ki
ásásnál külön rakott felső termő 
földréteg. Most metszik meg az olt
vány gyökereit, csak a föltétlenül 
szükséges, a kitermelésnél össze 
roncsolt gyökerek végeit vágjuk le 
eles késs 1 vagy ollóval, úgyhogy a 
inets/lapok a föld felé nézzen k 
Ekkor helyezzük el középre az o't 
ványt és rádobjuk a maradék föl 
d I, miközben az oltványt le fel rá 
zogatjuk, hogy a porhanyó föld a 

' gyökerek közeit teljesen kitöltse.
Hí a földet a fa körül jól leta

postuk, akkor az ültetéssel végtz
| lünk. Tavaszi ültetésnél be is ön

tözzük. Mind az őszi, mind a ta-
I vaszi ültetés után kupacoljuk fel a 
I fát, miáltal a szél a fa gyökerei' 

már nem mozdíthatja meg és igy 
a gyökét ezés biztodtva van.

Normális körülmények közölt úgy 
ültessünk, hogy az oltás helye a 
gödör szélével egy magasságban 
légy n. Száraz homokon egy arasz 

: szál mélyebre, nedves talajon vi 
! szőni magasakra, esetleg lapos dóm- 
! bocskára ültetünk.

Tartsuk meg ezeket a tanácsokat 
és akkor nem kell mind- n évben 
újra ültetni.

Szeleczky János 
GY. O. E. int-'ző.

l.aptulajdonos :
űt. lí tt ÉZ V l E H-i L.

Zománcozott és fekete

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- » 
sz-arkezetek készítése! ! ™&XX«sí 

| Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK-U.45

Telefon : 525,

Kombinált szobák nagy választéka!
EBÉD LÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK

' Baja, Kossuth Lajos utca,
[l SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

I- szárai

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDŐK

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

D0R0GIi°íi°liK0KSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

Doress tojásszén 
ítetWi diószén

Kemény é! lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és iára tssKS

Éjjeli 

szoigáSatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasarnap d. u. nyitva 
nov. 17-tiSI nov. 24 lg.

Or. GEIRINGEÍ1 JÁNOS

gyógyszertára

Vörösmarty Mihá!y-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET 
helyiség kiadó.
Érdeklődni 
úgy a n o t I,

I
I

vnyomdájában, Baján.

Szobafütéshez:

11 HiWjMíI i küv I íHHjÍtÍi . |

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
PéCSi tíiÓÖíÉtei® (siur.km.níeo

Legmagasabb höértékü magyar síén ésszéntermékek.

—------ == Kérje mindenütt. — .. —

Képviselet: 5(hő és Bajai 
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.


