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Hát igen:
közéleti erkölcs.
A Bácskai Újság mérhetetlenül
felháborodott a „Hol vagy Teleki
János?" cimü közleményen. Pedig
ebben a cikkben nem történt egyéb
minthogy rámutattunk arra a ve
szedelemre, mely Halas legújabb
akciója következtében Baja megye
székhely mivoltát fenyegeti és elis
mertük, hogy Nagybaracska gondo
latáért legerősebben exponálta ma
gái mindig gróf Teleki János.
Nem volt az akkoriban kis dolog,
mert tudvalevő, hogy amíg a pol
gármester a leglelkesebben támo
gáttá a megye kikerekitésének gon
dolatát, addig a régi alispán minden
erejével ellenezte.
A jövőt senki sem tudja, de na
gyon könnyen lehel, hogy a közel
jövő eseményei aktuális problémává
teszik a megyei székhely kérdését
s erre az időre tömöríteni a polili
kai erőket minden városi polgárnak
kötelessége.
Ami már most a „havi fixet"
illeti talán hagyjuk ezt a kérdést.
Most épen aktuális a „Havi 200
pengő fix" cimü s/indarab.
Mi ugyan más címet adnánk neki:
„Havi 360 pengő fix". így sokkal
mutatósabb volna. Igaz, hogy álom
szerű volna az egész.
Nagyon érdekes egyébként a
Bácskai Újság „Hol vagy közéleti
erkölcs?" cimü cikke lélektani meg
világításban. A Bácskai Újság ugyanis
egészen 1936. szeptember 10 ig nem
fedezte fel a maga nagy erkölcsi
igazságérzetét. Soha sem irt egy
szót sem „klikk uralomról", „a köz
életi erkölcs korrumpálásáról".
Nem háborgott a györgypusztai
eset miatt sem.
Most azután egyszerre valami főj
togató légkört fedezett fel pont az
1936 szeptember tizediké utáni
időben.
Jóságos Isten, mi történhetett;i936.
szeptember havában, hogy a Bács
kai Utság egyszerre nem támogatja
a kormányt és felháborodik az át
helyezéseken és a nyugdíjazásokon?
Azt Írja a Bácskai Újság, hogy az
„ominózus denevér cikk óta a foly
tonos áthelyezésekkel, nyugdíjazá
sokkal feldúlta valaki (mondjuk a
rendszer) a közigazgatás nyugodt
menetét, rettegésben tartja az egész
megyei tisztviselői kart" bum-bum

I harsog a frázis, de mi kérdjük, hol
1 van az. a rettegő tisztviselői kar.
Az állástalan 'ifjúság tömege várt
elhelyezésre, jó része előléptetési e ;
ilyen körülmények között visszatar
tani a szolgálatukat betöltött tiszt
viselőket vétek lett volna az ifjúság
ellen.
Igaz, előfordult áthelyezés és
utána hamarosan nyugdíjazás is ;
de mi majd részletesen meg fogjuk
írni, hogy miért fordult elő ilyesmi
is. Aztán nézzük azt a denevér
cikket ; azóta jó sok viz lefolyt a
Dunán s pont most jutott eszébe
a Bácskai Uiságnak azon a cikken
felháborodni I
Miért nem háborodott fel rögtön
a cikk megjelenése után ?
ír a Bácskai Újság névtelen le
velekről is, azokról semmi tudomá
sunk nincsen, de az bizonyos, hogy
pusztán névtelen levél alapián senki
ellen marasztaló határozatot nem
hozlak.
Egyébként mi panaszkodhatnánk
i a névtelen levelek ellen, egészen
i friss keletüvel szolgálhatunk, sőt ha
1 kell, egész gyűjteményt is tudunk
produkálni. Persze mi ezzel a rend[ szerrel nem akarjuk a versenyt fel, venni s mi is kívánjuk, hogy sz
ilyen névtelen leveles közéleti er
kölcsök szűnjenek meg a túloldalon.
Végül csak annyit ; személy szerint
is aposzlrofáltatván, szép volna, ha
az illető ur alá is Írná a cikket
őszintén és a valónak megfelelően.
Mi nem akarunk sajtópert indítani,
mert a rohanó idő s a kenyérért
való munka sokkal inkább leköt
bennünket, hogy sem időnket a bi
róság előtt vesztegethetnénk. De
mégis szeretnénk, ha az olvasók is
látnák ki Írja az ilyen cikket. Sokat
tesz az a közönségnél is, meg ná
lünk is, ha tudjuk kivel állunk
szemben.
Ezt azért tartjuk fontosnak, mert
szereljük a nyílt kártyákkal való
játékot.
A közéleti erkölos szempontjából
épen az a kívánatos, hogy mindenki
vallja, kövesse és Írja a maga po
litikai meggyőződését, mellékszem
pontok ne befolyásolják.
Mi minden őszinte politikai meg
győződést tisztelünk ; de tagadnunk
kell az elvi meggyőződés tisztaságát
akkor, amikor személyeskedésben
kulminál az akció.
Nézzük csak a györgypusztai
esetet. Amióta választás van, mindig

voltak és lesznek túlbuzgó emberek,
akik a harc hevében meggondolat
lanul cselekszenek.
Különbség erkölcsi szempontból
a választási vétségek közölt nincs.
Sőt I Hí az akarat szabad megnyi
latkozásának az
eszmei értékét
vesszük, akkor legélesebben ítéljük
el azokat a cselekményeket, ame
lyekkel munkaadók munkásaikat
szavazni kényszeritették. Ilyen pa
naszok révén a kisgazdapárti sza
vazókat büntették meg aránytalanul
nagy számban.
Ezeket a kérdéseket azonban mi
nem akarjuk firtatni ; a kormányzó

ELŐFIZETÉSI ARAK :
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kegyelme megszüntette azokban az
eljárásokat.
A kegyelem folytán hozzávetőle
gesen kétharm- drés.ben ellenzékiek
ellen — emlékezzünk csak a sirvafakadó Hegymegi Kis Pálra — és
csak
egyharmadrészben Nemzeti
Egység pártiak
ellen szüntették
meg az eljárásokat.
Itt tehát szemrehányást egyes em
berek túlbuzgósága miatt egyik párt
sem tehet a másiknak.
Száiljauak tehát le a magas lóról
azok akik felháborodásukat egy
évig jégre tudták tenni.

Hull külügyi államtitkár feltűnő beszéde
Amerika fegyverkezésének szükségessé 
géről.
Washingtonban Hull külügyi ál
lamiiikár feltűnő beszédben ismer
tette az Egyesült Államok külpoli
tikáját.
Kijelentette, hogy az Egyesült
Áll amoknak nincs szüksége más
államok szövetségére, fegyver ezé-

séf azonban kénytelen növelni,
mert a nemzetközi szerződések el
vesztették értéküket.
Az USA hajlandó bármikor tá
mogatni a fegyverkezés korlátozá
sára irányuló törekvéseket.

Decemberre ^iizték ki a megszállott Dunabánságban a községi választásokat.
A szerbek a
Dun<« bánságban
erősen készülődnek a községi vá
lasztásokra. Rájics Szvetiszláv bán
helyettes elrendelte a választások
kiírását decemb r 20-ára.
A pártok beszervezése már nagy
agilációval folyik és a választási bi

zottságoknak a következő három
hónap igen mozgalmas időszakot
igér.
A kormány arra törekszik, hogy
a választásokat lehetőleg zavartala
nul bonyolítsák le.

Franciaországban a veres tünteté
sek során fel akarták gyújtani a
munkaadó gyárosok gyűiéstermét.
ötvenkilenc nagy textilgyárat megszállva tartanak
a sztrájkotok.

Franciaországban a sztrájk
egyre nagyobb méreteket ölt.
A francia szocialista párt ked
den Lyonban gyűlést tartott.
Az utcákon többezer főnyi
tömeg tüntetett és fel akarta
gyújtani azt a termet, amely
ben a munkaadó gyárosok
gyüléseztek.
Az elkeseredést szítja az a
körülmény, hogy a kormány

közbelépésével kötött megál
lapodást a munkaadók nem
akarják betartani.
A sztrájk több helyen vé
res verekedésekbe fajult.
Legutóbb 24.000 textil mun
kás hagyta abba a munkát és
az Epinal környéki hatvannégy
nagy szövőgyárból ötvenkilen
cet megszállva tartanak a
sztrájkoló munkások.
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Piátok!

Sapkát, táskát, harisnyát,
svettert, tornacipőt, nadrágot,
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb.

olcsón
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Eger kénait keresztelt és térített meg
egy volt bajai franciskánus missziós páter.

Harangszentelés
a trianoni határon.
A Kelebia községhez. tartozó vi
téz Sirnénfalvi tábornok-lek p lakó
sai e hó 13-án d. e. nagyszabású
harangszentelési ünnepélyt tartottak.
Megjelentek az. ünnepségen : a San
Marlino herceg Boncómpignie' és
csaladja, báró Vojnits Miklós e ke
rület népszerű orsz. gyűlési képvi
selője és e telep vitézi lakóinak
nagy pártfogója és neje, báró rodnianic/ky Attila és neje, dr. viíéz
Bajsay Ernő alispán és neje, viíéz
Ternessy Ákos ezredes, vitézi szék
kapitánv, vitéz Illés Béla ny. ezre
des, valamint Kelebia község veze
tősége teljes számban
Az. ünnepség reggel 8 órakor
szentmisével kezdődött, melyei Kogzkás plébános celebrált. A szertartás
alatt h rtásos beszéd kereteben fel
szentelte az iskola udvarán elhelye
zett harangot.
Délben ünnepi ebéd volt, melyen
az előkelőségek is kivétel nélkül
megjelentek. Ebéd közben v. Temessy Ákos ezredes, székkapitány
emelkedett szólásra es megemléke
zett a harangszenteléssel kapcsolat
ban az egyházról, annak fejétől, a
róni ti pápáról, aki a magyar ügy
nek mindenkor nagy támogatója
volt, majd áttért a nemzeti gondolat
méltatására és arra, hogy ezen a
térén a vitézeknek mily nagy sze

rep jut. Beszéde során megemléke
zett a vitézek főkapitányáról vitéz
nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó öíőméllóságáról akire po
barát ürítette.
A nagyhatású beszéd után a ke
rület népszerű képviselője, báró dr.
Vojnits Miklós szólalt fel. Biztosí
totta a kerület vitézi lakosságát,
hogy támogatására mindenkor szá
miihatnak s minden tőle telhetőt
megtesz, hogy ez a rend itt a ha
társzélen gazdaságilag is megerősöd
ve betölthesse a reá váró nagy fel
adatot.
A n.igy lelkesedéssel fogadott be. széd in.in Koczkás József plébános
besz lt az ünnep jelentőségéről, majd
este 8 órakor kezdetét vette a le
ventebál. A bálát v. Ternessy Ákos
ezredes dr. v. Bajsay Ernőné ali.«pánnéval nyitotta meg.
A szép és nagyhatású ünnepély
; megrendezése v. Körmendy Sándor
' vitézi járási h. h idnagy érdeme.
A harangot a te'i-p vitézi lakosai
valamint Kelebia község elöljárósá
gának anyagi támogatásával állitot
I ták fel.
A vitéz. Siménfalvy telep uj ha
rangja este már megszólalt és hir
dette a vitézeknek a négyéves vi
' lágágés lépett, de le nem vert hő
seinek éiniakarását.

Elítélték Bácsalmáson
a kormányzósértő bokodi gazdát.
A bácskai kaszáskeresztes
mozgalom vádlottal bünperének tárgyalását a Pécsről ki
rendelt törvényszéki tanács
tegnap megszakította és soron
kivül letárgyalt egy kormány
zósértési bűnügyet.
Mamusich István bácsbokodi
gazdálkodó volt a bűnügy
vádlottja, aki ez évi március
31-én, Bokodon az egyik

korcsmahelyiségben sértő kifei jezések kíséretében emlékezett
| meg Magyarország kormány| zójáról.
Mamusichot mivel a kétdéses napon erősen ittas volt és
; már maga sem emlékezett sza
vaira, az enyhitő körülmények
figyelembevetelével jogerősen
tizennégy napi fogházra Ítélték.

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

SZIKLÁI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet kiralyné-ucca 21.

A Kínába induló magyar
missziós papok és szerzetesek
csoportjával évekkel ezelőtt
Ázsiába ment egy volt bajai
franciskánus szerzetes P. Pá
ti k Pius.
A fiatal szerzetes hat esz
tendővel ezelőtt még a bajai
rendház tagja volt és a Vörös
kereszt téri és Szent Antal ut
cai iskolák kis elemistáit ta
nította sok szeretettel és szivjósággal. P. Patik Piusz csak
rövid ideig maradt Baján a
Kínába s< ervezett magyar misz-

sziós papok csoportjába felvé
telét kérte es nem sokkal ba
jai állomáshelyének elhagyása
után már Kínába is utazott.
A lelkes franciskánus szer
zetest. mint a missziós papok
mindegyikét sok viszontagság
hányattatás nélkülözés érte,
de mégis gyönyörűen dolgo
zott. P. Patik Piusz már ezer
kínait téritett és megkeresz
telt a katolikus anyaszentegy|I ház számára és rendületlenül
I| tovább teljesíti önfeláldozó lélekmunkáját.

Nyakába kötözött tMUCsulevéllel ugrón a
Dunába egy uhidéki magyar mérnök

édesatyja.
‘

j
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Tragikus esemény foglalkoztatja a
megszállóit Bácska magyarságát.
Ujvidéicen a Dunába vetette magát
Golning Károly 68 éves tönkrement
magánzó Golning nem régen igen
vagyonos számottevő ember volt,
akit a trianoni kényszerbéke leljesen a tönk szélére juttatott.
Az idős ember néhánv nappal
ezelőtt eltávozott lakásáról Eltű
nését fia Golning Ferenc mérnök

I
I
|
I

vette észre és be is jelentette a ha
tóságoknál de az öreg Golningot
hiába kerestette.
Pancsova közelében tegnap fogták
ki a Dunából Golning Károly holt
testét. A nyakában üvegbezárt hu
csulevelet találtak s abban bejeleniette, hogy azért vált - meg az
életétől, mert teljesen tönkrement
s nem akart nyomorban élni.

Négyszerannyi növendék iratkozott be az
idén a bajai tanonciskolába, mint az elmúlt
esztendőben.
Elkerülhetetlen az iskolánál két uj szaktanár alkalmazása.

Az ipari élet ismét kezd
megszilárdulni. Erre mutatnak
bizonyos örvendetes helyi meg
figyelések is.
Rumbach István a bajai ipa
ros tanonciskola igazgatója ar
ról tett jelentést, hogy az idén
az iskolába négyszerannyi tanonc iratkozott be mint az
elmúlt év szeptember elsőfelé

ben, ami remélhetőleg azt je
lenti, hogy a beirott tanoncok
száma még növekedni fog a
hónap végéig, minthogy több
nyire szeptember végén dőlt
el mennyi növendéke lesz az
iskolának.
Ez a megnövekedett létszám
feltűnő javulást mutat, mert
még néhány év előtt is az

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankoclást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás tsak szakembernél.
Pontosan líró férfi és nól karóráit 1 évi iótátlással inar
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pengétől,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliásnsköveket a legmagasabb áron veszek.
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vOlt a panasz, hogy az iskola
íBíijd, nem teljesen elnéptele
nedett. Emiatt a kereskedő
tanonciskolát he is kellett szün
tetni.
Az iskolánál a megnövekedett tanuló létszámmal kap
csolatosan két főhivatású tan
erő alkalmazása válik szüksé
gessé. Az uj tanári állások
megszervezésével a város leg
közelebbi közgyűlése foglalko
zik.

Négy cég pályázik a
város széneíllstasá"
rcak biztosítására.
A váratlanul beálló hidegek
nagyon közel hozták a fűtési
szezont s egyes hivatalok és
hatóságok helyiségeit nehány
napon át rendületlenül fütöt
ték is.
Baja város ugyancsak a ko
rán kezdődő hidegek miatt
már kedden megtartotta a vá
rosi intézmények, iskolák és
a városháza téli pénzszükség
letének beszerzése ügyében a
versenytárgyalást. A szénellá
tásra a három helybeli cég:
Grünhut és Társa, Schön és
Bajai, Vértes Szénkereske
delmi R. T., azonkívül a Nagybatonyi és Újlaki szénbánya
R. T. tettek ajánlatot.
Az ajánlatok most vannak
átvizsgálás alatt es még e hé
ten megtörténik a döntés, fő
leg az iskolák miatt, ahol rend
szerint előbb kell a fűtést
megkezdeni.

ísxer Henrik
adófehzóhmiási
elnöksége.

A Bicskái Újságnak nem tetszik,
hogy a bajai járási adófelszólamlá*
— Hasmütétek utáni idősza
si bizottság elnökévé Iszer Henriket,
a Bajai Önsegélyző Hitelszövetkezet, kokban reggelenként egy pohár tér
mészetQs „Ferenc József** keserű
mint az Országos Központi Hitetsz >• víz igen kedvelt, nagyér lék ii has
■
vetkezet elnökét nevezték ki.
hajtó, amely a belek tartalmát biz i
A
szövetkezetei jelentéktelen tosan felhígítja és azt minden láj
dalom okozása nélkül néhány óra
pénzintézetnek tünteti fel ; ez meg
alatt könnyen levezeti.
lehetős tájékozatlanságot árul el,
mert köztudomású, hogy minden
OKH szövetkezet, egyúttal tagja az
SZÍNHÁZ.
ország egyik leguagyr bb, legfonto
sabb szövetkezetének, az Országos
Központi Hitelszövetkezeinek. Nem Oz idei szirtidén^ legíökéletudja a cikkíró, hogy a törvény tasebb előadása volt „Sz Ur
olyan kedvezményeket nyújt áz katonái" mesésen szép be
mutató előadása.
OKH szőve kezetnek, mint más
i
egyetlen pénzintézetnek sem: ilyen
Több mint irodalom és több mint
a bélyegmentesség, valamint a tör
dráma :
vényes zálogjog, mely külön perlés
Élet, az. ezerarcuságával mélysé
nélkül is megilleti a szövetkezetei.
gesen lenyűgöző titokszemíi fensé
De valahogy nagyon különös, hogy
ges lélekélet gyönyörűen művészi
egv migát keresztény irányzatának
és döbbenetesen megrázó történése
valló lap a szövetkezeti gondolatot
ez a színpadra vitt mesés sorsjáték :
lecsepülje s jelentéktelen pénzinté
Emmet Lavery müve : Az Ur ka
zeteknek mondja.
tonái. Ha valaha nemes művészetet
Úgy látszik a Bácskai Újság nem
színpadra formáltak akkor ez a
tudja, hogy a Szövetkezet a Futu
nagyszerű dráma az, mely ezek
rának is bizományosa s az egesz
kö/ölt is főhelyed áll. A Fodor tár
megyére kiterjedő albizományosi
sulat sok minden hibáját kiengesz
hálózattal rendelkezik, melyen ke
telte a remek teljesít ménnyel, amit
resztül a legközvetlenebbül érzékel
ezzel az előadással ajándékozóit
heti nemcsak a bajai járási, de az
Bajt intelligens és művészetet meg
egész megyei gazdasági életet. Azon
kívül Iszer Heniik a Noszlra köz
raktári üzemének vezetője is, űz
kivitelben, könyvelésben is tökéle
tesen járatos ember.
Iszer Henrikben épen az odavaló
emb r jutott a fontos pozícióba, aki
tudásával élelismeretével és szak
Szeptember
képzettségével össze tudja majd
16-án
egyeztetni az adózó polgár és a
szerdán
kincstár érdekeit.

Igazi müvészsiker
kéne Bűnné uj filmje:
az Ehopott élet.
Az Uránia mozi ebben a hónap
ban önmagái is felülmúlja a nemes
vetélkedésben, hogy az idei őszön a
filmprogramok még az eddigieket is
túlszárnyalják. Ritkán adódott a
közönségnek annyi kiváló alkalma
nagyszerű filmekben gyönyörködni,
mint mostanában. A remek szeptem
beri filmek közölt is vezet a „Mel
lék utca" tragikus szép hősnőjének
benne Dunnenak uj filmje „Ello
pott élet". A legnagyobb és legnép
szerűbb
drámai
filmszinésznők
egyike az előkelő jáléku Iréné Dunne. Uj filmjében uj oldaláról mu
(átkozik be és olyan sikerrel, mely
talán az eddigieknél maradandóbb.
Nagyszerű partnere volt Róbert 7ajlor az orvos szerepében, akit Iréné
Dllnne tragikus sorsa és a hozzáftizrídő nagy szerelme megrázóan ála
lakit.

Jó zongorát
megvételre.

HÍREK.
— Még a hóién tető alá hoz
Zichy-házakat. A három
bajai Zichy-ház építését a mull hé
ten kezdték meg s a munkálatok
kal, tekintettel arra, hogy kisebb
épületekről van szó, igen gyorsan
haladnak, amit a kedvező idő is
lehetővé lesz. Mind a három Zichyház építkezése egyforma stádiumban
áll és még e héten mindegyiket
tető alá hozzák.

értő színházi puplikumának.
Horváth .Jenő mély kifinomult
műves >ete nagyszerű lélekábrázofása delejez végig az előadáson.
Fenségesen á 'szelleműit, markánsan
emberi és lélek bem., r kolóan vajúdó
tragikumot szólaltat meg, elemen
táris hif.jező erővel. Nagton érté
kes komoly művész Rálkai István,
ez a kulturált, inl lligíDs jáléku
fi iial művész, a kiviil hagyott élet
fantomjának kisertésével való viaskodisaban meginditóan őszinte és
mélyen emberi es feltétlenül művész.
Danis Imre sokszínű értékes mű
vészetei most is egyszerű nemes
formában szólaltatja meg és utolsó
nagy j-lenetében igazi könnyet fa
kaszt a vele sirók szeméből.
Szabó Ernő mesteri tökéletesség
gel alakított apátiában a finom,
szellemes hun oru, az életet közel
ről látó főpap megszólalásig hű
maszkjában minden ízben jótéko
nyan feloldja a drámai feszültséget.
Nagyon jó Oroszlán György, aki
melleit Sárváry Aladár, Kormos
Lajos játéka is jól illeszkedett a
darabba.
Mérei Ede olyan idegenül érezte
magát a szerepében, mint a papi
ruhába n.
A csodaváró kisfiút kedves igye
kezeltet játszotta mindössze egyszeri
próbával a kis Szabó Öcsi.
I.aptuiajdonos:
KWEZV

LEHEL.

Szeptember

17-én

csütörlükön

Az új szezon nagy
óriási sikert aratott

zák a

ellopott élet
(MAGASZTOS SZERELEM)

— Holnap lesz a versenytár
gyalás a városi postabérház to
vábbi átalakítására. A városi pos

Egy nagy szerelem története 15 felvonásban.

tabérház Br. Eötvös utcai frontjának
további átalakítása már véglegezelt
dolog. A mérnöki hivatal holnap,
pénteken délben tartja a verseny
tárgyalást az építkezésekre vonat
kozóan.

KIEGÉSZÍTÉS :

— Már világos nappal és a
magánházakból
is ellepjék a
kerékpárokat. Baja a kerékpárlo

kiadóban

varában sincsenek biztonságban a
kerékpárok. Ma reggel Léhmann
Mihály Tóth Kálmán-utcai lakos
jelentette a rendőrségen, hogy lég
nap délben a Budapesti ut 106. s/.
ház udvarából, amíg a házban tar
tózkodott ellopták a kerékpárját.

pások rekordját állítja fel. Már vi
lágos nappal és a magánházak ud

San Moritzi
téli sportok
Csodálatos szépségű kulturíilm.
Fox hangos híradó.
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Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
i fűz
aprított akác, tölgv-, szil- és lágyfa q ként

l! száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnaldu. 13.
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

(Sugovica pari) Telefon: 195.

Telefon: 42.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a
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Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal 1
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DOPOfli tojásszén
Borogi diószén
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$ Kemény ét lágy tísxs?a ölben és aprítva. 0
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Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.
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Griinhut és Társa

í

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlaniíicement
Dunakavics
kőgtor
falsrágetelö
teljes vagonban bármely állomásra és • unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z li o z szállítva.
Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli
szolgáltét tart
reggel fél 8 óráig é«
vasárnap d. u. nyitva

szeptember14-tál szeptemberZI-ig

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára.

A Máv. mesaetresid május 15-iö! :
Érkezés
óra perc

Honnan?

indulás
óra porc

HIRDETÉSEKET FELVESZ
II NVOMDAVÁLLALAT.

Hová?
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Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

79

Gara

9

57

10

05

Baja, Bálaszék, Pécs

26

Bál aszék, Ujdombovár

32

Hei cegszántó

5

20

7

40

Budapest, Kiskunhtilas,
Bácsalmás

5

42

9

26

Pécs, Budapest

8

15

13

19

74

01

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

14

09

Ujdombovár

I4

76

47

Pécs, Bátaszék, Ba|n

14

15

Hercegszántó

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

Gara

78

78

27

Hercegszántó

14

38

78

48

15

47

19

58

18

55

23

41

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

55

23

08

Bpest, Sárbogárd

23

49

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors
Bátaszék, Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

Nyomatott Bakanek

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart),

Bakanek o Goidberger

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest
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Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

könyvnyomdáia
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

mMimímroK |

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

Goidberger könyvnyomdáiiábari Baia,

