
saja. ’J 6 november 20. Péntek Óra 8 fillér. IV. 268.

B^.'A-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
FERENC1EK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

E3®

Felelős szerkesztő és felelős kiadó : Szerkesztő :
o >. m z v lehel BÍRÓ LÁSZLÓ

ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Negyedévre helyben és vidéken . 6 P
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Jövedelem.
A Független Magyarság egyik 

legutóbbi száma foglalkozva 
azzal a vacsorával, melyet a 
NÉP választmánya rendezett 
a Bajara érkezett dr. Reményi 
Schneller Lajos országgyűlési 
képviselő tiszteletére, erőtlen 
érveinek felsorakoztatása so
rán, olyan kérdést is felvetett, 
mely kérdéssel mi sohasem 
foglalkoztunk szívesen, Nem 
szívesen tesszük ezt ezúttal 
sem.

Az ellenzék lapja szóvá teszi 
dr. Reményi Schneller Lajos 
országgyűlési képviselőnek, 
mint az Országos Földhitelin
tézet vezérigazgatójának jöve
delmét, de ugyanakkor szeré
nyen hallgat arról, hogy hely
ben, kisebb pénzintézetek élén 
álló egyéniségek jövedelme 
sem sokkal marad a fenti jö
vedelem alatt.

És ha már itt tartunk ép a 
Független Kisgazdapárt lapjá
nak illene legkevésbbé fehér 
tógába öltözötten a jövedel
meket és azok nagyságát fir
tatni. Lapjának főmunkatársai 
között tekintsen szét egy kissé 
és ott fogja találni dr. Mojzes 
Jánost a zsirkartel ügyészét. 
A Független Kisgazdapárt, 
mely oly hangosan szokott ki
kelni és támadni a kariéi el
len, s amely párt erőteljesen 
ád mindig hangot az egykéz 
rendszer ellen és annak érvé
nyesüléséért, íme a zsirkivitel 
céljaira alakult karfel ügyészi 
pozíciójában találhatja a Füg
getlen Magyarság főmunkatár- 
sá I.

A másik többezor holdas 
főmunkatárs a lehető legsze
rényebb évi többszázezer peri

I

gős jövedelem birtokában 
ugyancsak nem panaszkodhat. 
És még az ő személyét alig 
olvastuk a nemes adakozók 
névsoraiban.

És ha már foglalkozni vol-

Kozma Miklós belügyminiszter megállapítása 
a polgári pártokról és egyes bácskai jelenségek
Dr. Alföldy Bélát a bácsalmási 

kerület népszerű és agilis képviselő
jét, kerületének községei azért a 
fáradhatatlan munkásságért, melyet 
kerületének közstgei ügyében ki
fejtett a múltban és kifejt a jelen 
ben, a kerület községei sorban disz- 
po’gárrá választják.

A díszpolgárrá választások dis/o 
náns hangját az adja, hogy a Füg 
getlen Kisgazdapárt egy két tagja 
az egyes községekben a köszönet 
és hála elismerésének hangjait hm 
goskodásukkal igyekeznek megza
varni. De mikor arról van szó, hogy 
mindez jegyzőkönyvben is megörö
kítést nyeljen, — az illetők jónak 
látják, hogy szavaikat el nem hang 
Zolinak tekintsék, a jegyzőkönyv
ben való megörökítést pedig nem 
„kérik."

Mindehhez csatlakozik az az iz 

Szivenlőtte magát és azonnal meghalt 
egy mészárossegéd.

— Szülei látogatására ment a Flórián-utcába. ahol öngyilkosságát elkövette, 
levelet nem hagyott hátra és 1 “ “*

Tegnap a késő esti órákban 
halálos kimenetelű öngyilkos
ság történt a Fiorián-utcában. 
Evetovics József 28 éves mé
száros és hentessegéd szülei
nek Flórián-utca 49. szám 
alatti házának udvarán, hat
lövetű forgó pisztolyával szi

tünk kénytelenek e kérdéssel 
egész másirányu az, ha valaki' 
Budapesten bír jelentősebb jö
vedelemmel, mintha ugyanazt 
Baján élvezi, s utóvégre más 
kötelezettséget, felelősséget és

léstelen és kegyelelsérlő eljárása is 
a Független Kisgazdapártnak, hegy 
Bácsalmáson oltani hangadói közül 
négyen öten Gömbös Gyula elpa- 
rentálása kor, az egy emberként fel
álló képviselőtestületi tagok közölt 
ülve maradtak. Tudjuk, hogy ezek 
a „hangadók" előzőleg Baján jár 
lak.

Mindezeket pedig annak során 
említjük fel, hogy Kozma Miklós 
belügyminiszter egyik legutóbbi be 
szédeben azt fejtegette, hogy a pol
gári pártok között lényeges felfo 
gásbeli különbség nincsen. Hisszük, 
hogy ez igy is van, — de állítjuk, 
hogy ezt talán mégsem lehet általá
nosítani, mert olyan bácskai jelen
ségeket tapasztalunk, melyek ezek
nek a megállapításoknak ellent mon
danak, Lehet, hogy a Független 
Kisgazdapárt országos vezetőségé

______ ‘ ------------------- . — Búcsű- 
liőziátártözói is érthetetlenül állnak az öngyilkosság előtt.

venlőtte magát és azonnal 
meghalt.

Az öngyilkosságot követöleg 
László László pékmester hív
ta fel a rendőrség központi 
ügyeletét, honnan azonnal egy 
bizottság, melynek tagjai dr. 
Oláh Elemér r. fogalmazó, 

feladatot ró dr. Reményi- 
Schneller Lajosra az Országos 
Földhitelintézet vezérigazgatói 
állása, mint a Független Ma- 
gyarságíőmunkatársainak akár
melyikére.

nek kijelentései késztették a bel
ügyminiszter txnegái la pilásá bán, mely 
bácskai vonatkozásában ép az el
lenkezőjét migatja. Amikor dr. Al
földy Béla országgyűlési képviselőt, 
kerületének községei politikamen
tesen díszpolgárrá megválasztása val 
megtisztelik, akkor a község’ k la
kosságának egyeteme, a község 
egyeteméért kifejtett hála egy töre
dékét akarják kifejezésre juttatni.

Az a megnyilvánuló és egyetemes 
akarat pedig, mely egy-két helyi 
hangoskodó révén a túloldal Lltála- 
sában kerül napvilágra a mindunta
lan megismétlődő fellebbezések kap
csán, bácskai vonatkozásban semmi
képen sem szolgálják az annyiszor 
hirdetett békét, legkevésbbé pedig 
a belügyminiszter megállapítását, 
hogy a polgári pártok között lénye
ges felfogásbeli különbség nincsen.

vitéz Tolnai Márton detektív 
és dr. Arnold Alajos m. kir. 
tisztiorvos voltak szállt ki a 
helyszínre, de a bizottság már 
csak a beállott halált konsta
tálhatta.

A vizsgálat megállapította, 
hogy Evetovics József, aki a

Isazi látványosság
új öivatüzletünk - a régi helyen! 
Az árak a régiek - sőt, olcsóbbak!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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Szent György-utca 35 számú 
házban lakott és jelenleg, mint 
munkás a bajai ladagyárban 
dolgozott az esti órákban szü
lei meglátogatására ment. Bent 
a szobában hétköznap dol
gokról folyt a beszélgetés, 
amikor Evetovics József vá
ratlanul minden bejelentés nél
kül felállott és kiment az ud
varára, Távozása után revol
verdörrenés hangzott fel, szü
lei az udvarra szaladtak, ahol 
már ott találták fiukat. Azon
nal bevitték a konyhába, ér
tesítették a mentőket, akik ki
vonullak a helyszínre, de Eve
tovics József akkor már ha
lott volt.

A golyó Evetovics József 
szivét találta, úgy hogy azon
nal végzett vele.

Búcsúlevelet nem hagyott 
hátra és szülei is érlhetetle- ; 
nül állanak fiuk öngyilkossága 
előtt.

Néhány szó a városi 
gyümölcsös 

telepítéséhez.
Mint a helyi — sőt a vidéki la

pok is — hírül adják : Baja város 
is gyümölcsöst szándékozik telepí
teni.

Ha majdan ez a telepilés olyan 
jól elégíti ki a közkivánalmakat, — 
mint amilyen nagyszerűen — sze- , 
rencsés a hely kiválasztása — úgy i 
még elju'halunk ahhoz az ideális ál- ■ 
lapothoz is, hogy nem leszünk kény 
telenek a környéknek egyéb módon 
értékesíthetetlen férges gyümölcseit 
(csak ilyen jön a bajai piacra) ío 
gyasztani, hanem — tudásunkat ki
bővítve — termelünk magunknak 
olyat, ami a legszebb és legjobb.

E célból kívánatos volna, hogy a 
városi gyümölcsös, hasznossága inéi 
lett :

1. követésre méltó mintaszerű —
2 a legjobb fajtájú törzs — és a
3. tanulásra-önképzésre törekvők

nek tan gyümölcsöse legyen.
A szóban levő Tüir emlék mel

letti terület erre a célra kiválóan 
alkalmas helyen van. A közönség 
sétái és szórakozásai alkalmával lát
hat majd a két töltés közötti gyü
mölcsösben olyan dolgokat, melyek 
akaratlanul is beszélgetés (ismeret
terjesztő) később érd' klódé*?, (megte
kintik belülről is) esetleg követés 
(gyümölcsfa ültetés) tárgyai lesznek.

Bizonyos, hogy a sétálgató szóra
kozó közönséget csábítani fogja a 
hozzáférhetlenül bekerített szebbnél 
szebb színes gyümölcs — és u Ju
tán többnyire időtöltésből jár erre 
— nem fogja elmulasztani, hogy 
megnézze belülről ezt a minta ker
tet. Megteszi méginkább ha ezt a 
íölirást olvassa a bejáratnál: „Baja

Szeged—Halas—Baja—Pécs között 
közvetlen vasútvonalat épít a Mav.

Baja és Bácsbodrog várme
gye, valamint Pécs és Szeged 
városok erős mozgalmat indí
tottak a Szeged, Halas, Baja 
és Pécs közötti közvetlen va
sútvonal kiépítésére, amire 
közlekedési és kereskedelmi 
szempontból is szükség van.

A délvidék elcsatolása óta 
húzódik ez a kérdés, azóta 
már több ízben számításokat 
tettek, hogy mennyibe kerülné 
a Szeged és Pécs közötti vo
nal megépítése, de konkrét 
formában még nem foglak hoz
zá a terv végrehajtásához.

1937-ben Baján is ünnepi Hetet 
rendeznek az ipar, kereskedelem 
és a mezőgazdaság felvonulásával.

Kiéin Emil az Omke, Pestuka Ferenc az Ipartestület és 
dr. Fehér Lőrinc a Városi Gazdasági Egyesület elnökei 

a mozgalom élén.
A jövö évben meginduló Ünnepi 

Helek sorába, melyet a vidéki vá 
rosok sorban megrendeznek, mint 
örömmel értesültünk Baja is be fog 
kapcsolódni és a megbeszélések so 
rán már olyan nagyszabású tervek 
kerültek az előtérbe, hogy Baja 

Figyelem l Üzletáthely@Z@S I Figyelem!
A nagyérde mii közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-í le üzletbe, Báró 
lötvös József nt 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevökö/önségemmel, hogy újonnan ÚUSfir. 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert SZOlld áraimmBl vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton 
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

város törzs gyümölcsöse ne mulasz 
sza el senki se megtekintését".

Természetes, hogy aztán a telep 
szakvezetője, minden érdeklődőt kö
teles legyen — még ha rossz ked 
vében lesz is — kedvesen fogadni 
és mindenről tájékoztatni.

M. F.

Pécs és Szeged városok 
most Bajával és Bácsmegyével 
egyidöben fordultak felterjesz
téssel a kereskedelmi kormány
hoz, a közvetlen vasútvonal 
megépítése érdekében.

Hír szerint a Máv. vezető
ségében is meg van most már 
a szándék, hogy ezt a fontos 
vasútvonalat megépítse és il
letékes fórumtól nyert infor
mációink szerint, amennyiben 
ennek a vasútvonalnak meg
építésére egyáltalában sor ke
rül, már a jövő évben meg
történik a kiépítése.

Ünn epi Hete magasan ki fog emel
kedni a vidéki városok hasonló 
megmozdulásaiból.

Az érdekellek már felkeresték 
dr. Borbiró Ferenc polgármestert is 
ez ügyben, aki lelkes örömmel fo
gadta a bejelentést és a hivatalos 

város legmesszebbmenő támogatását 
helyezte kilátásba.

Az Ünnepi Hét során fel fog vo
nulni

Baja kereskedelme, ipara 
és mezőgazdasága.

A szervezés nehéz és fárasztó 
munkáját olyan kerekben látjuk, 
hogy már jóe'őre a legteljesebb bi
zalmat előlegezzük A kereskedelem 
megszervezéséi Kiéin Emil az OMKE 
elnöke, az iparét PesluKa Ferenc 
az Ipartestület elnöke, a mezőgaz
daságét ;dr. Fehér Lőrinc a Baja- 
Városi Gazdasági Egyesület elnöke 
végzi.

Az Ünnepi Hét keretén belül a 
bajai ipar, kereskedelem és mező
gazdaság fog impozáns felvonulásá
val bizonyságot tenni az élniakarás- 
ról. Seregszendéje lesz ez a bácskai 

1 televény gazdagságának. Az Ünnepi 
Hét ipari része, főleg a kézműipar 

| terén akarja a figyelmet maga felé 
irányítani.

Baja, melynek tradíciója kötelez 
megmozdulásával hitet akar tenni a 
tradíciók átvállalásáról, megbecsü
léséről és annak továbbfejlesztésé 
röl.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalira kiadói

Válasz
a „Független Magyarság** 
1936. november 15-én meg
jelentszámában közöltcikkre. 

(K. Zs. J. aláírással.)
Kedves Öregur I Vagy Nagyapó ? 

Nevettem volna „vicces" cikkén, de 
nem volt, aki csiklandozzon. Hál 
Bátya baj van megint I A mesedél 
utánokat nem én tartom. Hogy mi 
a kedélyképző tanfolyam öregséged 
nem tudja ? Most már értem, miért 
nem okit vele után él meg. Aki ok 
leveles tanító létére ennyit nem tud, 
sajnos, csak újságíró lehet, de csak 
olyan lapnál, mint öreguraságodéké 
Amennyiben belátná fogyatékossá 
gait, amelyek ime ily szembeszö 
kőek, öreguraságod iránt érzett sze
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letétemből tartok Öreguraságodnak 
egy kis iskolánkivü'i népművelést.

Kedves Öregül I „Szellemes" vic
ceit várva, maradok

Györgypuszta, 1936 XI. 16. 
jóakarója :

Fejes Ferenc

Százhetven ember 
kapott ma ünnepi 
ebédet a Szeretet- 

házban.
Megható ünnepsége volt ma a 

bajai Szeretelháznak. A szociális 
szeretet nagy szentjének, Árpádházi 
Szent Erzsébetnek ünnepe alkalmá 
hói délelőtt íél 10 órakor a Szere- 
tetház. Szent Erzsébet kápolnájában 
Temunovics József kórházi lelkész 
ünnepi misét és szentheszédet mon
dott, melyen nagyszámú közönség 
élén rész.t vett dr. Borbiró Ferenc 
polgármester is. A bajai szegényügy, 
illetve a Szeretetház gondozottjai 
pártfogójuk ünnepére pompás ebé
det kaptak. Kitűnő húsleves, búr 
gonyaköritéses vagdalt sertéshús, 
sütemény — és a ferences rendház 
jóvoltából elsőrangú bor is került a 
százhetven ember asztalára. A fér
fiak ezenkívül dohányt is kaptak és 
a kedves gondozó nővérek figyel 
mes szeretete bensőséges meleg ün- 
nnppé varázsolta számukra a mai 
napot.

November 28-án 
gyűjtenek a bajai 

cserkészek a szegé
nyek téli gondjainak 

megenyhitésére.
A bajai cserkésziíjuságnak van 

egy igen szép emberbaráti prog 
ramja, melynek segítségével az if
júság is, most már esztendőről esz
tendőre bekapcsolódik a kaiitász 
munkájába : gyűjtenek a társadalom 
elesettjei téli kenyérgondjainak meg
enyhitésére.

A derék bajai cserkészek akik 
feladatukat nemcsak sok nemes am
bícióval, de szép eredményei oldol 
ták meg az idén is részt kérnek a 
szociális segités nagy pro lémájából.

November 28 án délután 1 óra
kor kezdik meg a karácsonyi és téli 
gyűjtést a bajai szegényűgy legifjabb 
apostolai.

A cserkészek csoportosan kocsi
kon keresik fel a közönséget, min-

Az ExceEsior Harisnyaház-cég

Földes ss 

a régi üzlettel szemben, 
uj modern üzletében áll továbbra is m t.

vevöközönségének rendelkezésére.
Excelsior Harisnyagyár r. t egyedarusitása.

den ajtón és minden szivén kopog
tatnak és minden használható cse
kély adományt is szívesen elfogad
nak. Élelmiszert ruhát edényeket 
és tüzelőanyagot gyűjtenek a cser-

Bajáról és a Sygovicáről emlékezik 
dr. Visegrády József a „Sport

horgászban."
Pecálás a dzsungelekben és az öreg Sztruhák Berci bácsi 

téli horgászása.
Bajáról szóló hangulatos cikk je

lent meg a Sporthorgászban, a ha 
Jászok uj szaklapjában. A cikket 
dr. Visegrády József bajai földink 
irta, aki közleményében szives visz- 
szaemlékezéssel „A nyílt vízi és a 

| készek, akik remélhetőleg szives fo- 
g dtalásra találnak és nem kell szo- 
muru tapasztalatokkal távozniók az 
emberi inegnemértés és közöny 
miatt.

tükrös horgászat” címen kalandozik 
vissza a Sugovicaval kapcsolatos 
gyermekkori és későbbi halászélmé
nyeire.

Annak a Baja városnak a szü
löttei vagyunk — állapítja meg a 

cikkíró, amely vizeinek bősége, 
gyönyörű környéke és a haltenyész
tésre alkalmas mivolta miatt Európa 
egyik horgásznevezetessége lehetne, 
amely a város első az országban, 
s a sporthorgászatnrk ejgyik 
városmelletti kis hidján megminta- 
zott horgászó gyermek faragott ké
pében szobrot emelt, azon a helyen, 
ahol a bajai gyerek a sporthorgá
szat terén az első lépéseket szokta 
megtenni . . .

A Sugovica p.rlján az anyatejjel 
együtt szívtuk m gunkba a „pecálás" 
tudományát — mondja dr. Viseg
rády. — A bajaiak gyermekkoruk 
és kora ifjúságuk legszebb emlékeit 
a Baja környéki vizeken és dzsun
gelekben történt pecálásoknak és 
kalandozásoknak köszönhetik s már 
nyolc tiz éves korukban a dugó 
mozdulásaiból megtudják mondani, 
milyen fajta hal van a horognál. 
„Csak mi közülünk nőhetett ki az 
a kedves öreg Sztruhák Berci, aki 
télviz idején ágya elé parafadugót 
szegez a padlóba s azt órák hosz- 
szat nézve, képzeletben horgászik, 
mondván, hogy az eredmény a való
sággal tökéletesen egyezik."

Utolsó 5 nap Salán!
Az élet keresztulján ál 
lóknak vigasz, és segítség

P Y T H I A
Fogad 11 — 1 ig d. u.
4—7-ig Nemzeti Szálló. 
Családtagok, gyermekek, 
házastárs, jegyes kézi 
résa, elhozandó minda- 
zo ké kiknek jellemét, 
életsorsát megismer ni sze
retnék.

HÍREK.
Prinzessin Metternich, 

Baja.
Nem tévedés a cint Egy 

sürgönyről olvastuk le tegnap, 
u posta hirdető táblájáról, ahol 
a kézbesithetetlen sürgönyöket 
szokták meghirdetni. Prinzes- 
sin Metternich bajai közelebbi 
tartózkodási helye ismeretlen, 
de úgy véljük ismeretlen is 
fog maradni. Mindenesetre el
könyveljük megemlékezéséül 
annak, hogy Baja vonzó ereje 
már odáig hat, hogy egy Met
ternich hercegnő esetleges ma
gyarországi tartózkodása ese
tén már számításba is jöhet. 
Még ha eg\< kézbesithetetlen 
távirat kapcsán is.

— A Bácska Sport Egylet sze
zonvégi vacsorába. A Bácska Sport 
Egylet szombaton 21-én este ren
dezi meg Ingj,.inak és a tagok hoz
zátartozóinak bevonásával szezón- 
végi vacsoráját Buchmann Jakab 
vendéglőjében.
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— Iir. Istentisztelet. Pénteken 
délután az istentisztelet 4 órakor 
kezdődik

— Halálozás. Meskó László, ny. 
városi tanácsnok 18 án este 6 óra
kor 82 éves korában elhunyt. Te
metése 20 án délután 3 órakor a 
Rókus kápolnából történik. Halálát 
kiterjedt rokonság gyászolja.

— Move bál Dávodon. A dá- 
vodi Move vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán a Move kerületi felügyelőié
nek fővédnoksége mellett vasárnap, 
22 én este 7 órakor Move há t ren
dez.

— Szívbetegeknek és érelme- 
szesedösben szenvedőknek reg 
gél éhgyomorra egy fél pohár tér 
mészetes ,.Ferenc József** keserű 
viz — a legkisebb erőlködés nél
kül — igen könnyű ürülést bizlo 
sít, a gyomor és a belek működé
sét elősegíti s az emésztés renyhe 
ségél csakhamar megszünteti.

Kedvezményes szelvény a 
BAJA-EÁCSKA olvasói számára

P Y T H I A
fogadó óráira.

— Befejeződött a franciskánu- 
SOk triduumja. A f rencrendiek 
Szent Er/sébei liiduumja bt fejező 
dőlt. Mind a három nap.m át óriási 
számú embertömeg töltölte meg a 
nagy templomot és os/trtl n érdek 
lödéssel kisérték a kiváló egyház 
szr n >k P. Réz Marian salgólariáni 
ház (ónok nagyszerű szentbeszédeit. 

A lelkigyakorlatok alkalbából sokan 
a szentségekhez járultak.

— A certésojtási árak csök
kentéséért. A Vármegyei Gizda 
sági Egyesület ismét* h kéréssel for
dult a vármegye utján a földművé 
lésügyi miniszter hez, hogy a sertés
betegségek elleni védőojtószerek le 
szállíttassanak.

— Leendő anyáknak kellő fi 
gyeimet kell forditapiok arra, hogy 
bélmüködésük rendben legyen, ami 
legegyszerűbben a régóta közismert 
természetes ,,Ferenc József* kese 
rüviz használata által — reggel, éh 
gyomorra egy fél pohárral — ér
hető el,

i- száraz

I .aptuiaidonoe :
íJr. K N $ i V UHU

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

eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Hangszer-
sasx; SZAKÜZLETI 

készít í! r íí v 
<J A V I T "
HANGOL FEREHC
hangszerkésiit6 mester 
BAJA, KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Dtescher-ház )

DOROGteKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! 

tojásszén
Dorogi diószén

Kernéi és !áo&- tűzifa ölben és aisritva.

Zománcozott és fekete Grűnhut és Társa

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Köanyü és nehéz vas- l Jíi1hkeleziés; 
szerkezetek készítése ! | Autögenhegesztés!

Illés György!
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45. A

Telefon : 525.

J
I
I
I
I

II

Nyomatott Bakanak ií Goldberp>r könyvnyomdájában, Bálin.

Kombinált szobák ngg^ választéka!

EBÉD LÖK 
HÁLÓK 
IJ KISZ O BAK

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 17-töl nov. 24 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

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

Szobafütéshez:
Pécsi koksz 
Pécsi tojásszén
Pécsi tíiőörikett (szurokmentei)

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 

------- --------~ Kérje mindenütt. —............. —

Képviselet: SchŐSl é S Bajai
B AJ fi, Haynald-uia 13. — Telefon 26.


