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Husvét.
Szép, meleg napsütéses idők
után, hideg, borongós, esős ta
vaszi napok virradtak reánk s
az időjárási jelentések szerint
sem számíthatunk ragyogó hus
vétra, mert csak lassan javul
az idő.
A történelem kálváriáját
járó nemzetünknek a feltáma
dás felé vezető utján mintegy
szimbólum ez a derűre követ
kező borús időjárás; ez az
árnyba boruló nagyhét.
A nagy nemzetek szellem
csatái zugnak, javaslatok és
ellenjavalatok röpködnek a le
vegőben; a békét kereső em
beriség tépelődése ez a lázas
szó és befühalmaz, mely a
nemzetközi tárgya|áspk vitái
ban elhangzik, a diplomáciai
jegyzékek és a világsajtó lap
jain megjelenik.
Valóságos bábeli nyelvzavar
közepette építik a béke temp
lomát, amely sehogysem akar
elkészülni.
A nagy hangzavarban, mi
elesett magyarok vagyunk az
elnémult harangok ; addig nem
is készülhet el a béke temp
loma, addig nem is jöhet el a
feltámadás ragyogó ünnepe,
mig a nagyhatalmai^ jneg nem
hallgatják a mi szavunkat; a
legjobban meggyötört, a leg
elesettebb nemzetnek : az új
kori világtörténelem keresztre
feszített nemzetének szavát.
Oldják fel a lekötött haran
gok nyelvét, hallja meg az
egész emberiség az igazság
zugó szavát, mert ha ezt meg
nem teszi: qs?z?dpl $ modern
Bábel-tornya és hiába várja
az emberiség, hi^jja várjuk
mi a feltámsdím I

Az elnémult magyar harangpk kéfojiríás ufjufopl vissza
térve döngetni fogták q ttáke
templomának hatfllipa? |tuRpIáit p a szívárványos hajnalnasadásba kiáltják a? igazi virrMafol '■ »
AHeluját.
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A szigetvári idill
Az elmúlt vasárnap volt Sziget
váron az ,.egységes ellenzék" fel
vonulása és ekkor történt meg az
eljegyzése is az egy lelki és erköl
csi alapon álló pártoknak. Itt hevültek egymásért a konszolidációs
gróf Bethlen István, a független kis
gazdapárt ve?ére Eckhardt Tibor,
a csáklyás Berki Gyula, a legili
mista Dinnyés Lajos, a keresztény
párti iól demokratává vedlett Ap
ponyi György gróf, a habsburgista
kisgazda Berg Miksa s a házigazda,
akinek támogatására mentek le Szi
getvárra, a sertés- és marhakereskedők érdekképviseletének vezére,
a tizennégyezerholdas Biedermann
Imre báró. Az ,,egységes ellenzék
**
felvonulásához a tömeget és a lel
kesedést a Biedermann-uradalom ki
rendelt cselédei, erdei munkásai,
erdei csőszei, fuvarosai, napszámo
sai és munkásai a$t£k. Gypnyprjj
vol| mjpdpp. ^filöpqjspQ ? nyilatko
zytok. Bethlen István beszélt, a vá
lasztások meghamisításáról, a köz
y^len^épy terrorizálásáról, a társa
dalom szolgaságáról, a l qrm$ny
mjndenjiatóságáfól és hasonlókról,
^melyeket már a letűnt rezsim ide
jéből olyannyirp ismer a rpagyar
közönség. Eckhardt tapsolt neki.
Ezután pedig Eckhardt beszélt s a
mai rendszert a svihákeág iskolájá
ppk pevezte, szemben bizonyára az
Sf^.ö|p?j és politikai megbízhatóság
nak azzal a pnásik rend^zerée^J,
ptpelyet Bethlen István gróf nevével
jegyzett fel a történelem. Bethlen js
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országon az állam, a köz.ületek és
a magánosok együttvéve több kül
földi kölcsönt vettek fel, mint
amennyit Árpád vezér bejövetele
óta az ország igénybevett". Debre
cenben maga a főbünös is beismer
a ferencieknél, a kiscsávolyí, józsef- te, hogy a vámvédelem el volt hi
városi, szentjánosi, szentistváni plé- bázva. Vájjon erkölcsi téren milyen
bániak templomaiban, valamint a következményekkel járt a tízéves
Kálvária, Rókus kápolnákban, azon- Bethlen rendszer ? Erről beszélni
kívül a zárda, a kórház és a Sze- sem akarok, csak egyet indítványoz
relelház-kápolnáiban is gyönyörűen nék, hogy ennek a tízéves rend
diszitett virágos szentsirt állítottak. szernek méltó elismeréseképpen köA kálváriához vezetett processzi
teleztessék Bethlen István arra, hogy
ókon és a templomi istentisztelete
Vas József mellé temetkezzék a
ken is mindenütt rengeteg főnyi Pantheonbe 1 Ez. a hely illeti meg
ember vett részt. A szenlsiroknál Bethlen István grófot I E kormány
az iskolák ifjúságának cserkészcsa- zás után ne próbáljon se személye
patai állottak diszőrséget.
sen, se megbizottak utján az ország
élére kerülni, mert ebből a Belhlenrendszerből nekünk elég volt. Most
felállítottam az. elmúlt tízéves kor
mányzás mérlegét és leróttam előtte
a nemzet háláját I"
tapsolt Eckhardtnak és egymásra
így Eckhard alig egy évvel eze
néztek igaz érzelmekkel.
lőtt Bethlenről I
Ó, tavaszi láz ... I
Három nap múlva Bethlen István
Mennyire is más volt az idillikus Eckhardt szentesi beszédere igy
viszony a két politikus között egy nyilatkozott: „Ezt a támadást vár
évvel ezelőtt. Ó, de mennyire is tam ; ez esedékes volt amugyis,
más ... I
mert hiszen az utolsó tiz nap poli
Csak egy röpke évgeskét tekinf- tikai eseményei folytán a hatalom
sünk vissza, csak a múlt tavaszi ér- után mohón kinyújtott kézből kisik
zeltnek viharzósát nézzük meg a lott a préda, amelyet a „bizalmas
vasárnapi szigeti idill két főhőse, elgondolások" alapján már régóta
Bethlen és Eckhardt között.
boldogan elkönyvelt volt a maga
Eckhardt Tibor, például a mu|t számára a kisgazdapárt vezére. Tá
év február 17 én, Szentesen, a vá madásával Eckhardt képviselő ur
rosi színházban lefolyt emlékezetes csak önmagát leplezte le tehát és
gyűlésén többek között ezeket mon az eseményekből folyó fájdalmas
dotta mint azt egy hétfői lap szó
csalódottságának, ugylátszik, alig ki
szerint közölte :
bírható mérvét. Ezen fájdalmas csa
„Szemben állunk azzal a politi lódásért fogadja őszinte részvétemet
kai csoporttal, amely közel tizenöt és együttérzésem mélyen álérzett
kifejezését".
éven ál nem a nép bizalmából, hanem
így Bethlen Eckhardtról. Egy év
korrupcióval, erőszakkal és csalás vel ezelőtt . . I
sal tudott többséget biztosítani ma
gáink a pa|-|^rpfan|bep
.
**
„Innen
Egy hét múlva lesz
Szentesről üzenem Bethlen István
Antos Kálmán bajai orgona
grófnak, hogy niqcs neki erkölcsi
hangversenye.
jogosultsága ebben az országban
Egy hét rpulva április |7-én a
politikát csjnálni mindaddig, amig
az elkövetett bűncselekmények meg ferencrendiek templomiban lesz
torlása be nem következik, vagy Antos Kálmán a szegedi fogadalmi
engem a bíróság el nem Ítél. Eljá ternyiem kiváló karnagyának jóté
rást sem indítani, de továbbra is konycélu orgonahangversenye a feÍtélkezni akarni elevenek és holtak renciek templomának orgonája ja
felett, ez közönséges demagógia- vára. A kitűnő magyar muzsikus
Bethlen lemondását azzal indokolta országosan ismert művész, az orgo
meg annak idején, hogy Magyar na egyik legjelesebb technikusa,
országon pjjndent rendbe hozott és akinek hangversenyére érdemes fel
most már nyugodtan elmehet. Öt figyelni. <Az orgonahangverseny pén
éven ál, 1924 tői, 1929-ig Magyar teken délután 6 órakor kezdődik.

Ezrével zarándokolt nagypénteken
a bajai közönség a feldíszített
szeniorokhoz.
<.■
Ezrével és ezrével zarándokoltak
tegnap az emberek a templomok
bán felállított Szent Sírhoz, ahol
virágéiban és fényözönben fogadta
őket a keresz.trefeszitett Megváltó
és az Oltáriszentség. Mintha a ta
vasz minden virága a templomokba
költözött volna, hogy csodálatos mű
vészi szépségével megállítsa és áhí
tatra indítsa a templomjárókat.
A nagypéntek misztériumának
emlékezetére mind a hat bajai plé
bánia templomában a belvárosiban,

Helyben najiysdévr
*
Helyben et»y hónapra
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Szenzációs műsora

Kétezer választót törölt a város központi Bor helyett iugkövet
választmánya az országgyűlési képviselő ivott a nagynéniénél
egy bajai kisfiú.
választók ideiglenes névjegyzékéből.

van az április 21-i SzigetiMagalotf hangverseny
nek.
Hambalkó István 5 éves
Baján a választók jelenlegi száma 10228. Vaskút és Belváros
Szigeti József, a magyar hegedű •
bajai kisfiú meglátogatta nagy
kivételével mindenütt erős csökkenés mutatkozik.
király, műsorai a zeneművészet
néniét Kerekes Józsefné szü
Négy napig tarló, majdnem meg zsef városban, István megy ében, Szentgrandseiqueur jának a névjegyei.
letett Király Máriát, aki ép
jánoson,
Kalonavárosban,
Kiscsászakítás
nélküli
ülésezés
után
Baja
B.jai műsora úgyszólván teljesen
pen a husvételőtti nagytaka
megegyezik a március 27 i buda város központi választmánya befe volyban, Rókusvárosban, Szállás- és rítást végezte. Az asszony nem
Homokvárosban,
azonkívül
Szent

jezte
a
bajai
választó
kerületben
az
pesti hangversenyével (kb. 2000
ért rá a kisfiúval foglalkozni,
ember volt jelen) és a legelőkelőbb országgyűlési képviselőválasztók ide istvánon is.
aki megszomjazván, leemelte
Ezzel
szemben
nőtt
a
választók
iglenes
névjegyzékének
összeállítá

zenei opuszokat öleli fel és mégis
a konyhaszekrényen hagyott
száma
a
Belváros
I.
és
II.
körzeté

úgy van összeválogatva, hogy zene sával járó munkákat.
lugköves poharat, s abban a
A két vaskuii szavazókor kivéte
ben és Vaskuton.
értő és zenekedvelő egyaránt a leg
tudatban, hogy bor van benne,
A központi választmány összesen
nagyobb zenei élménynek lehet él lével az összes szátnlálólapokat
' ivott belőle.
vezője. Fölöslegesnek tartjuk rész- j átvizsgálta a központi választmány. 2800 személyt idézett be, hogy iga
A kisfiú sikoltozására elő
létezni, hogy a világkörüli hangver- | A vaskuti számlálólapokat ugyanis zolják a törvényes feltételeket, illet rohant az asszony s azonnal
senykörutján állandó zongorakisé- pótlás végett vissza kellett küldeni. ve a választójogosultságot. Az isko a mentőknek telefonált. A kór
Az ideiglenes névjegyzék egyéb lákat szintén 1134 esetben keresték házban nyomban gyomorinorője, Nikita de Magaloff herceg;
zongoraművész, méltó társa a nagy ként nem várt meglepetésekkel szol meg az. iskolai végzettség kimutatá sást alkalmaztak a kisgyer
gál, mert kitűnt, hogy sok eddigi sára, de igen kevés eredménnyel.
Mesternek.
meken. Állapota súlyos.
Hogy a nagyközönség mennyire
választót nem is lehet a névjegy
nem
helyez
súlyt
politikai
jogainak
zékbe felvenni, mivel nem lehetett
Husvét hétfőjén lesz
igazolni a választási jogosultságot gyakorlására igazolja az, hogy a
— Előfizetőinknek, olvasóink
a Bácskai Levente Disztábor. biztositó iskolai végzettséget. Külö 2800 beidézett körött még 100 sem nak, hirdetőinknek és jó bará
volt,
aki
jelentkezett.
tainknak kellemes húsvéti ünne
Husvét második napjan este nösen Szentistvánon annak töme
Ilyen módon körülbelül 2000 fő peket kíván a Baja Bácska szer
8 órakor kezdődik a Közpon gével ilyenek. Szentistvánról nem is
nyi,
azoknak
a
száma,
akik
az
tiban a „Bácskai Levente Disz- j lehetett pontos kimutatást kapni,
kesztősége és kiadóhivatala.
tábor". A disztáborozás kere mert az anyakönyvek 1921. évtől 1936 évi állapot szerint 12.228 főt
tében a bajai levente ifjúság visszamenőleg elvesztek, a nőkre kitevő ideiglenes névjegyzékből ki
Szentistvánon szinre kerll
bemutatja Alföldi Géza zenés vonatkozó törzskönyveket a szerb estek, azaz, választójogosultságukat
elvesztették.
„A betyár kendője".
vígjátékét „A legszebb dalt". megszállás alatt megsemmisítették.
Fogyott a választók száma Jó
Az előadást Kiss György ren
Husvét két ünnepén Szentistvá
dezi, mind a tartalma, mind a
non a Csankó féle vendéglőben sziszereplők játéka a legszebb
nielőadás lesz. A szentistváni mű
sikert Ígéri.
kedvelő ifjúság szinre hozza ,,A be
Bűntény, vagy öngyilkosság áldozata
kendője" poétikus meséjü szép
a Koppányi Duna rejtélyes férfi hullája. tyár
magyar népszínművet. Az előadást,
Tegnap a bajai halászok Koppánysikerült.
Husvét másodnapján
a község élénk érdeklődéssel varja.
Megállapították, hogy a hulla. 165 A színdarabot bál követi, ugyancsak
szigetnél, az úgynevezett Öreg-Du
lesz a Mansz
nánál egy holttestet fogtak ki a centiméter magas; vizbefulásakor
előadása és estélye. Dunából. Jelentették a dolgot a barna ruhái, fekete kockás nadrá a ven déglő helyiségeiben.
Csupa kedvesség és nem várt . rendőrségnek és v. Tolnai Márton got, sötét kabátot viselt, G. J. mo
— Artúr Applíll nevét jól isme
meglt petés lesz a Mansz Leánykö detektív, dr. Arnold Alajos szent- nogrammal. A kétségtelenül jobb
rének husvét másodnapi előadása. istváni tisztifőorvossal kiszállott a társadalmi osztályhoz tartozó férfi rik már a Milliók Könyve olvasói.
Ez a nagyszerűen előkészített mű helyszínre, azonban az erősen osz holttestén több zuzódást és jobb Egész sereg szebbnél-szebb regénye
soros estély olyan határtalan érdek lásnak indult férfihulla a felismer I vállán szúrt sebet találtak, azonban, jelent meg sorozatunkan, a Milliók
lődéssel találkozik a város úri tár hetetlenségig elváltozott s igy sze hogy valóban bűntény áldozata-e Könyve 414. száma ismét Applin
regényét hozza. Szerelem tüzön-visadalmában, amire még alig volt mélyazonosságát megállapítani nem azt nem lehetett megállapítani.
zen át . . . ez a cime Appiin nagy
példa. A túlfeszített várakozásnak
szerű könyvének, amely a mai sze
az az oka. hogy az előadást csupa
relem és a mai élet színes, fordu
rejtély és titokzatosság veszi körül: i
A rendőrség izgalmas hajszája
latos regénye. Megjelent a Milliók
vagyis egyelőre nem jelzik a sze- ;
az öngyilkossággal kísérletezett elmebajos Könyve legujab száma ára 20 fil
replők nevét. A műsor azonban an
nál szebb és érdekesebb lesz és napszámos után, aki megszökött kórházból. lér, kapható mindenütt.
igy a 13 este fél 9 órakor a Nem
Izgalmas hajszában volt része teg | azonban addig míg a felvételi lap
zetiben rendezendő műsoros tánc 1 nap a bajai rendőrség bűnügyi cső
ját kitöltötték, megszökött. Végül
Ha szépen, jól és olcsón
estély a legnagyobb érdeklődés köz
portjának. Dugalics János 48 éves is izgalmas hajsza után a rendőrség
akar öltözködni
pontjában áll.
napszámos elmezavarában öngyil
fogta el a szerencsétlen elmehábokosságot akart elkövetni s csak a rodoltat s a kórházba vitték.
— A Bajai Bácska Sport Egylet szomszédok közbelépése zavarta
13 án, husvét hétfőjén este 8 órai meg cselekedetében.
— A színes fehérnemű megvár
kezdettel az Ipartestületben szini
Dugalics ekkor hiányos öltözet
előadást, utána sportbélt rendez. ben az utcára rohant ott zavarosan rása fontos dolog, mert ha az hi
Bemutatják Alföldi Géza 3 felvoná- kiabálni kezdett s a járókelőknek bás, éktelen holmit készítettünk.
sos énekes, táncos vígjátékét : „őr kellett leíogniók Telefonáltak a Torpedó varrófonállal dolgozzunk, Máté Lajos
mester ur, jelentem alássa n." A da mentőkért akik a megháborodott az hibátlan szép és színei is töké
férfi szabónál
rabot Kender János rendezi.
embert a kórházba vitték, onnan letesek.
(Sugovicapart).
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Évszázadok során összeforrott
nemzeti egységeket szabdaltak
széjjel a páriskörnyéki béke
diktátumok.
Az utódállamok mesterkélt határai a megélhetéstől, a bol
dogulástól, a munkától és a kenyértől fosztották meg a
lakosságot.
A páriskörnyéki békediktátumok kölcsileg káros módszert a magyar
nemcsak hosszú évszázadok során állam elvi okokból egyébként sem
összeforrott nemzeti egységeket szab óhajtotta bevezetni, — de megterem
daltak szerteszéjjel, nemcsak az egy tette ehelyett az Ínségesek éllátásá
azonos kultúra, nyelv és hagyomá nak olyan gyakorlati rendszerét,
nyok lelki kapcsolatait tördelték amely a jobbmódu társadalmi réte
össze, hanem értetlenül, vagy tuda gek túlzott megerőltetése és a még
tos rosszakarattal megbontottak olyan munkaalkalmakat találó, főleg kisi
gazdasági összefüggéseket is, ame pari exiszlenciák veszélyeztetése
lyeket a geográfiai helyzet és a ter nélkül, a szükséghez képest teljes
mészetes egymásrautaltság alakítot mértékben betöltötte hivatását.
tak ki parancsoló törvényszerűség
Az ínségesek katasztere ma már
gel. Az utódállamok mesterkélt ha mindenütt felöleli mindazoknak ne
tárai egy, a megélhetéstől, a boldo vét és adatait, akik bár munkaké
gulástól, a munkától és kenyértől pesek, mégis önhibájukon kívül a
zárták el az ott lakókat,
társadalom és az állam támogatá
A Duna völgye gazdasági egyen sára szorulnak. Az első évek, kezde
súlyának felboritását természetsze ményező lépései után kialakult a
rűleg legsúlyosabban a magyarság célravezető megoldás, természetbeni
szenvedte meg, amelyet ha lehetne, segítségben és munkabérben része
még a levegőtől is elzárna a mél síteni az Ínségeseket: de csakis
tatlanul nagyranevelt szomszédok munkában nyújtott ellenszolgáltatá
gyűlölködése.
sért. A főváros erre a célra több,
Annak az országnak, amely jog mint hétmillió pengőt, a vidéki tör
gal hangoztathatta „Extra Hungáriám vényhatóságok, városok, az állam
non est vita" jelmondatát, —abban segéllyel együtt szintén kereken hét
az értelemben, hogy minden ma millió pengőt fordítanak.
gyarnak megadatott a biztos, sőt
A közelmúlt években inségmunkülföldhöz képest bőséges megélhe
kával igen hasznos eredményeket
tés, meg kellett ismerkednie a nyo produkáltak országszerte, anélkül,
morúságnak valósággal balkáni je hogy ez az ezidőszerint is elhelyez
lentkezésével. Az elhelyezkedést kedést találó’ munkavállalókat ki
nem találó ipari proletár mellett szorított volna tevékenységi terüle
jegyre nagyobb serege szaporodott tükről; vagy az inségenyhités célját
a munkátalan mezőgazdasági mun szolgáló összegek számbavehető ré
kások Ínséges tömegének s a kor
sze anyagbeszerzésre fordittatott
mánvhatalom olyan vészesen súlyos volna. A törvényhatóságok és váro
problémával került szembe, amely sok inségmunkával bekötő utakat
ről a békeévek nemzedékeinek fo
létesítettek, patak- és folyamrendgaima sem lehetett.
szabályozásokat végeztek. De a he
A magyar -közigazgatás rátermett lyi viszonyoknak megfelelő, megol
ségét és rugalmasságát bizonyitja, dott feladatok között szerepelnek :
hogy úgyszólván minden adminiszt csatornázás, mocsarak lecsapolása,
rációs „létszámemelés", költség és planirozás, sziktelenités, erdökiterbürokratikus nehézkesség
nélkül m<lés, talajelőkészitő munkálatok,
megbirkózott ezzel az uj és minden faiskolák létesítése, erdősités, parkí
eddiginél súlyosabb szociális feladat rozás és fásítás, gyalogjáró készítése,
körrel. A szegényügynek a régi ke kavics és homok kitermelése, kőfej
retekben történt további gondozása tés, sportpálya, strandfürdő, jégpálya-épités, halastó létesítés és sok
mellett egy-két év tapasztalása biz
tos mederbe terelte az. Ínségesek más.
Az. Ínségesek munkájuk fejében
ellátásának megoldását is, olyan tár
sadalompolitikai érzéket és felké nemcsak kielégítő munkabérbe ré
szültséget bizonyítva, amely min szesültek, hanem, ami különösen a
denben méltó az ősi -magyar intéz Tiszántúlon vált be, lényegesen
mények ezeresztendős nemes tradí emelve a belső forgalmat és fogyasz
tást is, — természetbeni ellátást is
cióihoz.
Pedig Magyarország szegénysége kaptak, burgonya, liszt, zsiradék,
miatt nem járhatott úgy el, uri-nt >a kenyér és más élelmicikkek kiosz
hatalmas Németbirodalom, amely tása révén ; ahol arra szükség mu
munkaalkalmakét kétszázötven mil tatkozott, az igen eredményesen
lió márka értékben biztosított az el működő népkonyhák utján is.
■A kormány teljes megértéssel támúlt "évben is és ‘a Hitler-korszaka
óta hétmillióval
*
csökkent munkanél m a gáttá é s támogatja 'ezeket az ak
külieknek «még mindig
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ciókat. Elsősorban a természeti csa

márka segélyt osztott ki. Á munka

pásoktól leginkább látogatott

nélküliek ellenszolgáltatás .nélküli
segélyezését múlt domoralinéló, ^er

megyéik részesültek -ebben a d2nndoskodáaban, jgy Békésnek, Csa-
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nádnak, Csongrádnak és Kecskemét
város Ínségeseinek a legutóbb is kö
zel másfélmillió pengő segély jutott.
Megfelelő tervszerűséggel is sorrend
ben részesültek a segítségben az
arra rászoruló többi törvényhatósá
gok is.
Az ínségesek ellátása országszerte
a jelentkező igények szerint elégi
tette ki a szükségleteket. A főszem
pont, amint azt vitéz. Kozma Miki, s
belügyminiszter egyik legutóbbi nyi
latkozatában hangsúlyozta, hogy jö
vőnk biztosítása érdekében vérünk
pusztulását minden eszközzel meg
kell akadályoznunk. A magyar kor
mány teljes mértékben átérzi a kér
dés nagy jelentőségét és fontosságát
s az inségenyhitésre irányuló, gon
dos körültekintéssel vezetett, mély
séges szociális érzéstől és íajszeretettől áthatott tevékenysége nem
csak minden elismerést megérdemel,
hanem, mint arra a kormányzó ma-

gasztos'elkü hitvestársának akciója
példát mutatott, méltán igényelheti
a legteljesebb támogatást is az ál
dozathozatalra még képes magyar
társadalmi osztályok részéről.

Kész a „Nagybaracskai Szőlők
állomása.
Köztudomású, hogy a nagybaracs
kai és csálaljai gazdák kívánságára
gróf Teleki János orsz. gyűl, képvi
selő keresztül vitte, hogy uj állomás
illetve feltételes megálló létesült
Nagybaracska és Csátalja között.
A pályatest megálló helyének
munkálatai teljesen elkészültek : a
megállóhelyet jelző táblát is elhe

lyezték már. Napok kérdése, hogy
a forgalmat megnyitják. A felszállók
a vasúti kocsiban váltanak majd
jegyet.
A kerület választópolgárságának
forgalmi érdekeit szolgálja ez-a meg
álló épen úgy, mint a mohács—bokodi autóbusz. Sok ilyen eredmé
nyes „széditést" (!) kérünk.

Óriási méretűnek ígérkezik
a május 8-án megnyilő
Budapesti Nemzetközi Vásár.
Május másodikon lép érvénybe a vásár féiáru utazási
kedvezménye.
(Budapesti tudósítónktól )

Alig négy hét múlva, május
8-án nyílik meg Budapesten a
főváros legnagyobb gazdasági
és idegenforgalmi eseménye,
a Budapesti Nemzetközi Vá
sár. Óriási érdeklődés előzi
meg ezúttal a vásárt, amely
nek rendezésében most elő
ször vett részt az iparkamarán
kívül a gyáriparosok szövet
sége és maga a főváros is. Az
eddigiek szerint
több mint 1500 kiállítója, hét
külön csoportja és számos
külföldi résztvevője lesz a
vásárnak, köztük öt állam
külön pavillont állít.
A vásár területét ép ezért lé
nyegesen meg kellett nagyíta
ni. De bővült a vásárral egyidőben tartott budapesti látvá
nyosságok programmja is. A
vásár alkalmából a fővárosi
színházak és.mulatók ünnepi
előadásokat rendeznek. Szám
talan sportesemény, kongreszszus zajlik le a vásár fl 1 -napja
alatt.

pestre utazó közönség ezúttal
is a legkülönbözőbb kedvez
ményekben részesül. Köztük
első helyen áll az, hogy
azok, akik május 2—18-ig
Budapestre utaznak, a vásár
igazolvány és a felutazásra
váltott teljesáru jegy felmu
tatása ellenében díjtalanul
utazhatnak vissza eredeti in
dulási állomásukra.
De kedvezményt élveznek az
■ utasok a fővárosi színházak,
mulatók, múzeumok, középü
letek, az állatkert stb. látoga' fásánál és a budapesti gyógy1 fürdők használatánál is. Érde
kes újítás, hogy a vásárigazol
vány birtokában a közönség
1 kedvezményes áron válthat
jegyet az automobil-szépség’ versenyre és a vásár ideje alatt
rendszeresítendő Budapest és
környéke fölött végzendő kör
repülésekre is.
A 'versárigazólványok a • vá
sár tb. 'képviseleteinél és a
aienej jegyirodák bán már meg
A .vásárigazolvánnyal , Buda válthatok.

ÖAJA-BAJJ5KA

Bajai Mihály Mór színigazgató, aki
eunje; jeles szerepei voltak még
Adél (Báró és bankár), Mártha Baján született, Bényei István és
(Benoiten család), Ayda (IV. László). Csillag Teréz mellett, akik először
(sz. Baja, 1836—-mh. Budapest 1906) ; Vígjátéki szerepekben is kiválóvá nálunk léptek a színpadra őrizzük
tette keresetlen egyszerűsége. Idő meg színes megemlékezéssel. Fele
Folyó évi április 29-én lesz száz
sebb korában a szende szerepkör kyné Munkácsy Flóra nevét is vá
éve annak, hogy Felekyné Mun
ről az anyabőszök ábrázolására tért rosunk színészetének történetében.
kácsi Flóra a XIX. század második
Dr. Csapiáros István.
át s ebben is igaz hatással érvé
felének legszebb magyar színésznője
nyesült bája és gyengédsége.
Baján meglátta a napvilágot.
Felekyné ma már nem olyan pa- |
tinás név, mint pl. Dériné, mégis a
Huber Mihály és Kőszegi Mátyás
múlt század legjobb nevei közé tar
tozik. Meg kell emlékeznünk róla kőművesmesterek építik a kamarásdunai
nekünk bajaiaknak, mert ő is egy
halcsarnokot.
kicsit bajainak érezte magát s szám
Hat pályázatot kapott a város mérnöki hivatala
tálán vidéki kőrútján Bajára mindig
az építkezésre.
úgy jött, mintha „haza" jött volna. I
Bajai felléptét mindig nagy érdeklő- J
A Kamarásduna egyik lejá Szöges János 4228'70 P, Bajai
dés és a hazainak kijáró nagy lel- • rójánál a mostani halárusító Gyula 4726'10 P-ért vállalták
kesedés fogadta.
bódék szomszédságában meg az építési munkákat. A szám
Családja a wolffeldi Gaidler esa- kezdették a bajai halcsarnok vevőség véleménye alapján az
lád Németországból költözött be; építését.
építést Huber Mihály és Kő
nagyapja mint osztrák alezredes
A halcsarnok építésére a szegi Mátyás kapták meg.
Munkácson vonult nyugalomba és város mérnöki hivatala zárt Kőszegi Mátyás fogja építeni
itt született Pál nevű fia, ki Mun- körű versenytárgyalást irt ki. a halcsarnokhoz a megfelelő
kácsi-Gaidler néven jeles vidéki szí
Pályázott összesan hat építő, kutat.
nész volt. Anyja Mészáros Anna illetve kőműves mester. Az
A halcsarnok építését még
színésznő. Felekyné már 13—14 ajánlattevők Huber
Mihály a tavasz folyamán valószínű
éves korában gyermekszerepeket
3358'60 P, Kőszegi Mátyás leg felépitik és utána nyom
játszott s sokáig osztotta szülei ván
3792'17 P, Pintér Imre 3894'10 ban átadják rendeltetésének.
dorszínész életét, 1855. táján a
P, Puskás Mihály 4073'50 P,
Nemzeti Színház foglalkoztatja : 8
frtot kap egy fellépésért. A Nem
zeti Színház később szerződteti is
Ünnepi ebéddel husvétkor zár a két
1858-ban Feleky Miklós szintén a
bajai népkonyha.
nevezett színház tagja, később szín
igazgató és a szinészegyesület ala
Négy hónapi áldásos műkö tak, husvét vasárnapján ünne
pítója, feleségül veszi, 1882. nov. dés után husvétkor befejezi pélyesen, vagyis ünnepi ebéd
24 én színészi pályájának 25 éves megbízatását a város két nép keretében búcsúznak el a nép
fordulóját ünnepelte. 1901 ben nyu- konyhája a Mansz-hölgyek és konyháktól. Hogy a gyerekek
galnmba vonult : ez alkalommal a Szeretetház gondozó nővé öröme teljes legyen, mindkét
Ferenc József a koronás aranyér- reinek vezetésével
dolgozó népkonyhán nemcsak pompás
demkereszttel tüntette ki. 1902. népkonyha.
ebédet kapnak, hanem a hús
február 6-án lépett fel utoljára a
A többszáz bajai gyermek, véti pirostojás, a csokoládé
Várrom házban.
akik egyharmad éven át a nyuszi és a szép fonott kalács
Pályája kezdetén énekes szere népkonyha törzsvendégei vol is a tarsolyukba kerül.
peket játszott a népszínműben,
egyik legkedvesebb szerepe Rózsi
volt Szigligeti Cigányában. Pályája A magyar kormány kiküldetésében Páriskésőbbi folyamán tragikai szerepe
bán és Turinban Kossuth emigrációt iratai
ket is játszott (Desdemona, Júlia,
után kutat a bajai származású
Oféiia, Melinda, Stuart Mária) de
hiányzott játékából a tragikai erő,
dr. Jánossy Dénes miniszteri tanácsos.
a szenvedélyes hév. Ereje inkább
Dr. Jánossy Dénes miniszteri ta való visszatérését tette szükségessé,
az érzelmei, mélyen megindító já
távozása alkalmával az osztrák köz
tékban volt, melyben öszhangzato- nácsos, mint a m. kir. kormány
san érvényesült egész lényének nőies megbízottja, a monarchia idejében társaság elnöke részére, a magyar
bája igaz bensőségével. Különösen fennállott közös hatóságok iratait és osztrák kulturális terén kifejtett
Fenillet drámáinak s a hatásuk alatt tartalmazó bécsi levéltároknál hat eredményes együttműködése elis
irt daraboknak egyik állandó alak éven keresztül működött. Ugyan meréséül az osztrák érdemkeresztját, a panasz nélkül, némán szen ezen időben a bécsi Magyar Tör rend Komtur keresztjét adomá
vedő ártatlan asszonyt játszotta ki téneti Intézet helyettes igazgatója nyozta.
tünően. Leghíresebb szerepei e nem volt. Másfél évig a bécsi Collégium
Ezidőszerint a Magyar Történeti
ben Margit (Egy szegény ifjú tör Hungaricumot vezette.
Társulat megbízásából Magyarország
ténete), Heiriette (A völgy lilioma),
Az Országos Levéltár igazgató
ujabbkori forrásainak kiadványso
Hermence (A szerencse gyermeke). jává történt kinevezése és ezen ál rozatában a Kossuth emigráció tör
Nagy sikert aratott Lecowreur téri
lásának elfoglalása Magyarországra ténetét dolgozza fel és e célból

Felekyné
Munkácsi Flóra.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

i9d6. április 12

hosszabb időt töltött Angliában,
Amerikában; jelenleg Kossuth emigrációs iratainak felkutatása céljából
Londonban, Párisban és Turinban
dolgozik.
A Magyar Történeti Társulat
múlt évi decemberi ülésén „Kossuth
az amerikai pártpolitika útvesztőjé
ben" címen igen értékes felolvasást
tartott. Mint miniszteri titkár, a m.
kir. vallás és közoktatásügyi minisz
tériumban a „Központi 'Ügykezelés
racionalizálását terjesztette elő, az
erről szóló könyve, amely 1929-ben
jelent meg, a minisztérium ügyke
zelés egyszerüsitése terén egyedül
álló és gyakorlatban jól bevált kez
deményezés volt
A bécsi levéltáraknál töltött mű
ködése idején az Osztrák Magyar
Monarchia háborús felelősségeiről
irt forrásmunkája a háborús felelősségkutatás eddigi eredményeit nagy
ban gazdagította, munkájában meg
állapítja, hogy a páriskörnyéki bé
keszerződésekben történt erkölcsi
megbélyegzésünk megdöntöttnek te
kinthető s a magyar igazság feltartózhatatlanul halad a maga utján,
mert nemzetek sorsát politikai gyil
kosságokra felépíteni, vagy nemze
teket hamis okmányok alapján er
kölcsileg egyszersmindenkorra elitél
ni nem lehet. Az igazságtól nekünk
nem kell tartanunk — ’irja Jánossy
— mert az 'mellettünk tanúskodik.
Dr. Jánossy, városunk régi csa
ládjának tegja, gimnáziumi tanul
mányait Baján végezte. A világhá
borúban az orosz fronton küzdött,
ahol súlyosan megsebesült és a há
ború befejezése után került az Or
szágos Levéltárba, innen indult ki
a nagy jövőt Ígérő pályájára.
A hosszú külföldi történelem ku
tatásai alkalmával sok és értékes
külföldi barátot szerzett a magyar
ügynek.

üzletáthelyezés!
Erősítem a mélyen tisztelt
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a
városi székházba, a volt
Blumberger-féle helyiségbe

helyeztem át,
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.
Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Öra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan |ír6 férfi és néi karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

i936. április 12.
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HÍREK,

Keidödé üiőérelmeszesedésnél

Bajai kisnaptár.

Április 12-én délután 4 órakor
Szürketaxi profi és a BSE fut
ballmérkőzése.
Április 12 én este 8 órakor az MTE
előadása és táncmulatság a Köz
pontiban.
Április 13 án délután fél 5 órakor
Budapest profi combinál! és a
BTSE futbaltnérkőzése.
Április 13 án este 8 órakor a ,,Bács
kai levente dísztó bor" a Köz
pontiban
Április 13-án este 8 órakor színielőadás Szentistvánon a Csankó
vendéglőben.
Április 13 án este 8 órakor a Bács
ka SE műsoros táncestélye az
Ipart esiületben.
Április 13-án este fél 9 órakor a
Mansz Leánykör előadása és
bálja a Nemzetiben.
Április 17 én délután 6 órakor An
tos Kálmán orgonamüvész jótékonycélu orgonahangversenye a
ferenciek templomában.
Április 18 án délelőtt 9 órakor Baja
város és a bajai tárás mező
gazdasági í izottságainak ülése
a városházán.
Április 21 én este fél 9 órakor a
Liszt Ferenc Kör hangversenye
a Nemzetiben.

URÁNIA
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reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetes „Ferenc József" keserű
*
víz. úgy az alhasi pangást, mint az
emésztés renyheségét megszünteti,
a rekeszizom emelkedését csökkenti
és a magas vérnyomást mérsékli.
A gyakorlati orvostudomány veze
tő személyiségei a Ferenc József
vizet azért becsülik olyan sokra,
mert ez a vállozás éveiben is gyor
san és rendkívül enyhe módon szabályozz.a a szervezetre oly igen fontos gyomor- és bélmüködést.

A nagyszombati
feltámadás: körmenateik rendje az
egyes plébániák
templomaiban.
Nagyszombaton délután va
lamennyi katolikus plébánia
templomában megtartják a
szokásos feltámadási ünnepI ségeket.
A feltámadási körmenet dél
után 5 órakor indul a feren
ciek templomából, a kiscsávolyi templomból, valamint a
józsefvárosi és a szentjánosi
kápolnákból.
Este 6 órakor indul a feltá
madási körmenet a belvárosi
és a szentistváni plébániák
templomaiból. Az ünnepséget
valamennyi-, . templomban a
„Te Deummal" fejezik be.
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Húsvéti
műsorunk

A
nagymama
CSÍKI GERGELY
vigjátéka nyomán irta :
FARKAS IMRE

Főszereplők:

Cs. Aczél Ilona
Perényi László
Szörényi Éva
Rózsahegyi Kálmán
Toronyi Imre
Oltay Magda
Márkus Lajos
Peéry Piri
Pethes Sándor
Dajbukát Ilona
Sitkey Irén

— Iir. Istentisztelet. Peszach
ünnepen az istentiszteletek a kö
vetkező időben kezdődnek. Vasárj nap délután fél 7 kor, hétfőn dél
után háromnegyed 7 kor, Sachrisz
hétfőn reggel fél 7 kor, kedden reg
gel egynegyed 7 kor, Muszaf hétfőn
és kedden délelőtt 10 órakor. Mázkir kedden a reggeli és a délelőtti
Muszaf imánál.

— Renoválják a kórház járványpavillonját. A közkórház I.

számú járvár.ypavillonjának álreno
válása mint jelentettük, a tavasz fo
lyamán történik meg. Az építke
zésre kedden 15 én délben tartják
a zártköiü versenytárgyalást a mér
nöki hivatalban.

5

lyet tudományos néven Moniliának
hívnak. Ez a gomba pusztításának
90 százalékát virágzás idején teszi,
és p*dig
főképen a ködös időhv n.
Innen van az, hogy a ködöt mint
okozót szerepeltetik, holott az csak
a gomba életének teremt kedvező
életfeltételeket.
A gomba a növény minden ré
szében él és pusziit, ehzáritja a
virágot, fiatal hajtást . s vesszői, elrothaáztja a gyümölcsöt, sőt tevé
keny részt vesz az idősebb részek
elmézgásitásában. A gomba a nö
vény testében telel s április hónap
bán érleli meg a spóráit — szapo
rító szerveit, — s azokat szétszórja
a levegőbe, melyeket azután a szél
elvisz a virág bibéjéra, ahonnan a
fertőzés megindul a növény belse
je felé. Virágzás után 2 hétre, úgy
áll a fa mintha le volna forrázva,
később azután a vesszők is elszá
radnak.
Ha ismerjük a gomba életmódját
úgy már a védekezés is adva van,
hogy gombacsirákat megöljük gom
baölő szerekkel permetezünk abban
az időben amikor az, fertőz, tehát
a virágzás idején. Permetezésre fel
tétlenül csak a bordói levet alkal
mazzuk, mert mészkén léből fejlődő
déndioxid árt a pollennak, — virág
pornak.
Az első permetezést rügyfakadás
után adjuk 2 százalékos bordói ol
dattal. A következő permetezés már
a virágzás idejére esik és a virágzás
tartama alatt 4 szer permetezünk a
virágba 1 százalékos bordói oldat
tal, de a permetezés egészen ködszerö legyen, hogy a bibe teljesen
belegyen vonva, rézgáliccal, mely
az esetleg odakerülő gombát megöli.
Hogy a következő évi fertőzésnek
elejét vegyük, legkésőbb junius hó
elejére a leszáradt, lecsepült része
két 1—1 arasz hosszúságú egészsé
ges résszel együtt levágjuk és elé
getjük.

’ tolt mikor még a III. kér. F. C.
* csapatában szerepelt. Bodor liga,
■ Kovács pedig a Milln-k volt főe
rőssége válogatott korában. Mélesz
1 mint a bécsi Hakoah játékosa ke
rült vissza és a gollövő lista élén
szerepel, hiszen csak az elmúlt va
sárnap egymaga 5 dugót vágott a
Miiienáris kapujába.
Előmérkőz.esen a giinu. vál. játszik
levente válogatott ellen.
A leventék összeállítása:
Zurity II, Kosa Z -rry l , Fara
gó, Kalóczy II, Rubovits, Póth,
Bódy, Hován II., Köblig, Kálóczy I.
Tartalék: Füller, Dos/tán.
A mérkőzés iránt nagy érdeklő
dés nyilvánul meg és ez köszönhe
tő a Szürketaxi utóbbi kitűnő sze
replesének.
Jegyelővétel : Fischer Béla cég
nél.
> aptuiajdonoN :
ül. ííMjcÜV

Berendezés

hez és egy vagy két darab vasre
dőny megvételre kerestetik.—Cim:
Molnár Károlyné, Sükösd.

Jő összeköttetéssel
rendelkező urakat és hölgye
ket keres speciális ágazat be
vezetésére „előkelő intézet"
jeligére a kiadóba.

C£RSR
Husvétvasárnap és
hétfőn
magyarul beszélő rendkívül
izgalmas film

—- A forró égöv betegségeinél,

különösen vérhasnál és olyan gyo
morbetegségek esetén, amelyek vál
tólázzal együtt lépnek fel, a termé
szetes „Ferenc József" keserüviz
szerfelett értékes hatást fejt ki.

SPORT.

Abesszínia
igazi arca
Ezt követi:
a francia filmgyártás remeke.

Sziirketaxi Baján.

SZÖLŰ-, GYÜMÖLCS- ÉS KERT-

gazdasAg.
Megyfák

monilia megbetegedése.

Évről-évre mind gyakoribb lesz
az a panasz, hogy a meggyfák ter
mését elviszi a köd. Mi tulajdon
képen itt a baj, mi okozza ezt a
kárt, köd-e, avagy egyéb okok.
Megállapíthatjuk, hogy a köd mint
olyan, nem árthat és nem is árt a
meggynek. De árt egy gomba, me

A Szürkntaxi F. C.-ről a Nem
zeti Sport csütörtöki száma az alanti
cikket közli: „Vasárnap Baján, a
BSE ellen játszanak a Taxisok,
hétfőn pedig Szekszárdon a TSE
ellen mérkőznek. A nagy formába
lendült Szürketaxi F. C. legjobb
összeállításban játszik mindkét na
pon".
Mint a csapat összeállításból is
világosan kitűnik, patinás nevek
vannak a csapatban. Moharos mint
Bocskay játékos többször volt tagja
a magyar válogatott csapatnak,
ugyancsak Werner is volt váloga-

2-es számú
kémiroda
Főszerepben:
Vera Koréne
és Jean Murát

1936. április 12.

baja-bacska

$

Autóbusz menetrend

Saját termelésű tűzifa

Mohács—Bácsalmás között.
Bevárja a Bácsalmás felöl II
II
érkező vonatot.

Km.

1

0
3

7”
725

Csatlakozik a Bácsalmás felé
induló vonathoz.

irt <* Bácsbokod vasutállomás

érk-

1425

Bácsborsód

1415

11

745

Gara községhatár f. m.

'1355

15

7“

Gara vasutállomás

1345

16

8“

Gara községháza

1340

24
25

8J0
825

Csátalja községháza

1320

Csátalja vasutállomás

1315

Nagybaracska piactér

29

8<o

Nagybaracska rév (átkelés)

1305
1300

34

QOO

Móriczpuszta f. m.

1240

39

910

Mohácsi iskola f. m.

1230

42

915

Riha f. m.

48

925

28

8”

2 éves
vágású

2

Á 1 1 o rn á s 0 k

1225

V

érk. Mohács dudapart

i

id.

1215

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

ía- száraz
;

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wji$ei Sándor és Fia
fatermelök és tűzifanagykereskedők

j

Telefon :
( tűzifa telep 195.

BAJA

Havnald-u. 13.

autóbusz vállalat

CSáTALIA 70.
i

s=3» «=r

Egyszerű cementlap
Díszes
Márvány mosaik-lap
Favence (csempe)
Mettlach-lap

Kutgyiirü
Cementcsövek
Cementvályitk

NAGY VÁLASZTÉKBAN

űd

Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
üstökös fehér cem.
Fával égetettmész Elszigetelő lemez

LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa

bTj"

Indulás
óra perc

4

40

Hercegszántó

Ujdojnbovár

5

19

Garíí

7 ll 32

Hercegszántó

5

20

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

31

8

15

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

10

35

Bátaszck. Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

9

50

Baja, Bátaszék, Pécs

Uidurnbovár

14

21

Bátaszék, Ujdombovár

Péps, Bátaszélj. Baia

14

25

Hercegszántó

26

13

10

Í3

48

Í4

20

lp

52
1 03

18

Pécs, Budapest
Budapest. Sárbogárd.

Gara

14

29

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

18

27

Herceg-zántó

14

48

Gara

18

30

Bpest, Kiskunhalas

15

55

Bálaszék. Sárbogárd,
Budapest

19

l 58

18

50

Bátaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest

22

00

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

22

01

Bátaszék. Ujdombovár.
Budapest

21

25

Ujdombová . Pécs.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

22

58

Bpest, Sárbogárd

falszigetelő

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

•awmwwwmsM
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMD A VÁLLALAT.

ff p y é ?

Gara

9

Eüeli
szolgálatot tart

gyógyszertára.

7 F

40

kőpor

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házh o z szállítva.

Dr. GEIRINGER JÁNOS

7 ■ 09

7

beremendi mész

ápr. 6-tól ápr. 13-ig

A Máv. menetrend
Honnan?

HÓFEHÉR

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat E

9

Kátránypapir és minden más építőanyag

Érkezés
óra perc

M

Telefon ;
városi iroda 42.

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Dunakavics
S

|

If É R T £ C Szénkereskedelmi
W £ ÍC i £ 3 Részvénytársaság

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Síujer János

aprított akácfa
3’50 W
aprított tölgy és szilfa 3'20 ffi

Házhoz szállítva száraz
j

akác hasábfát
kőris
taigy
> szil
szurkos nyár hasábfát
Tűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

Bakanek *« Goldberger
könyvnyomdái a

REKLÁM

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek é» Goldbertfer könyvnyomdájában kai
*.

