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Helyben negyedévre 6 pengő
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Izmusok helyett ás ések.
A politikusok, újságcikkek 

pártállásuk és irányzatuk sze
rint sokszor foglalkoztak és 
foglalkoznak azokkal az esz
meáramlatokkal, melyeket la- | 
tin szóval szoktak megjelölni, i 
mint például szocializmus, ra
dikalizmus, liberalizmus, nem
zeti szocializmus és igy to
vább.

Kritika, gáncs és gúnyoló
dás szellemsziporkái röpköd
nek a viták során a levegő
ben s bizony a szembenállók 
alig hagynak egymáson a ke
resztvíznél egyebet.

Örvendetesen állapítjuk meg, 
hogy a magyar politikai élet
ből ezek az izmusok s főként 
az azokkal való elvi vitázások 
mindjobban kimaradnak s he
lyüket az ás és végződésű ma
gyar szavak foglalják el, mint : 
a fásítás, csatornázás, öntözés, 
telepítés és igy tovább.

Darányi Kálmán földmive- 
lésügyi miniszter, miniszterel
nökhelyettes a nagy nyilvá
nosság számára adott nyilat
kozatában rámutatott azokra I 
a nagyszabású tervekre, me- | 
lyek az aszályos Tisza vidék 
öntözésére, vizek szabályozá
sára és az erdősítésre irányul
nak.

Magyarország kereskedelmi 
mérlegének egyik legpasszivabb 
tétele a fabehozatal. A világ
háború befejezése óta nagyobb 
értékű famennyiséget hoztunk 
be, mint amennyit az egész 
magyar államadósság kitesz.

Egy két évtized céltudatos 
munkája be fogja erdősíteni az 
arra alkalmas területeket s meg 
szabadulunk kereskedelmi mér
legünk legnagyobb passzív té
telétől.

Szociális szempontból is 
rendkívül fontosak a fásítás, 
csatornázás, vizszabályozás, 
öntözés munkálatai, mert ezek 
révén a legegészségesebb, leg- 
munkabiróbb magyar munkás
ság jut jobb megélhetéshez; 
megenyhül a szociális feszült
ség s talán robbanás nélkül 
átélhetjük azt az átmeneti időt, 
mely szükséges ahhoz, hogy 
az erőteljesebb földreformhoz 

kívánatos megértőbb szellem 
nagy urainkat is áthassa.

Az „izmusok" elméleti vitái

A szesztermelési adórendszer 
megváltoztatását kérik a gazdák.

A szeszlermelési adórendszer meg
változtatása, illetve a gyümölcspá
linka főzés kisüsti reformja érdeké
ben országos küldöttség Készül Da
rányi Kálmán helyettes miniszter
elnök, földmivelésügyi miniszterhez 
és Fabinyi Tihamér pénzügyminísz 
terhez. A küldöttség a minisztere
ket csütörtökön keresi fel.

A gazdaérdekeltségek ugyanis a 
szesztermelési adórendszer módosi

Véglegesen megállapították 
a városi közgyűlés idejét.

A város a költségvetési közgyűlést 
nem fogja ebben a hónapban meg
tartani, mert a tárgysorozat meg
felelő előkészítése huzamosabb időt 
kivan.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
elnöklesével tegnap megtartott 
értekezleten, melyen csupán a re 
ferens főtisztviselők jelenlek meg, 
megállapodtak a gyűlések ideje 
felöl.

Ma és holnap nagyffontosságu 
gyűlést tart a munkáskérdés 

megoldása ügyében a Nemzeti 
Munkaközpont.

É'dekes és nagy fontosságú gyűlés 
lesz mi, kedden este Baján.

A Nemzeti Munkaközpont — 
Magyar Munkások Országos S ö- 
vetsége este 8 órakor n nappal 
dolgozó munkások, holnap, szerdán 
délelőtt 10 órakor pedig az éjszakai 
munkások részére gyűlést tart, a 
bérkérdés és a riémzeti alapon álló 
szer vezkedés érdekében. A gyűlést 
a Frontharcos Otthon Haynald utcai 
helyiségében fogják megtartani a 
budapesti központi küldöttség rész 
vételével.

A gyűlések mindegyikét nagy ér- 

heiyett örömmel üdvözöljük a 
munkát, amely épit, alkot, 
nyugalmot és egységet teremt 
az alkotások becsületes elisme
résében értékelésében.

tását úgy képzelik, hogy a gazda 
semmit ne fizessen cefréjének, tör
kölyének és seprőiének kifőzéséért, 
hanem a nyert élvezeti gyümölcs
pálinkának felét adná ál az állam
nak és a szeszfőzőnek.

Mtnden valószínűség megvan arra, 
hogy a gazdaérdekek a kormány
hatóságnál a lehelő legjobb elinté
zést fogják nyerni.

A közgyűlést előkészítő kisgyülés 
október 6 án délután 4 órakor lesz. 
A közigazgatási bizottság ülését 7- 
én délelőtt 11 órakor fogják meg
tartani, a közgyűlést pedig 7 én 
délután 3 órára hívják össze.

A tárgysorozat most áll előkészí
tés alatt és értesülésünk szerint 
mind a kisgyülésnek, mind a köz
gyűlésnek bőséges programja lesz.

dcklődés előzi meg annál is inkább, 
mert ezzel a már halaszthatatlan 
szervezkedéssel az amúgy is nehéz 
helyzetben levő munkásosztálynak 
a Nemzeti Munkaközponl az állandó 
munkát, a biztos és jobb megélhe
tést az üzem folytonosságát akarja 
biztosítani.

A Nemzeti Munkaközpont ugyan
is minden súlyával azon dolgozik, 
hogy a munkáskérdést az érdekel
teket védő jó törvényekkel oldja 
meg.

A munkáskérdés eredményes el 
intézése csak úgy vihelő keresztül, 

ha maguk az érdekelt rvunkáskö- 
rök is részt vesznek a gyűlésen és 
kifejezésre juttatják kívánságaikat.

Felülmúlja a várako
zásokat sí bajai őszi 
állatvásár forgalma.

Egyhamarjában nem volt Baján 
ennyire élénkforgalmu vásár mini a 
vasárnapi. A szokásos szeptemberi 
őszi vásárnak az idő is kedvezett 
és méginkább az a körülmény, hogy 
a jobbára gazdaközönségből álló 
vásárlók ilyenkor a termésértékesi- 
tés idején tudják szükségleteiket be
szerezni.

Különösen az állatvásár forgal
mára volt ez a körülmény észreve
hetően erős kihatással, bár a kira
kóvásár forgalma is elég élénk volt.

Gazdái cserélt 326 ló, 347 
szarvasmaiha, 143 sertés, 97 juh, 1 
kecske és ugyancsak 1 szamár. 
Összesen 813 állat kelt el a vásáron, 
250 darabbal több, mint az elmúlt 
évi ugyancsak jóforgalmu őszi vá
sáron, amikor 563 állat cserélt 
gazdát.

Külföldre állatszállítás nem volt, 
Budapestié vittek 2 vagon vágó
lovat. Az állatárak magasak voltak. 
Választási malac párja 20—24 pen
gőért kelt el, süldő malac párjáért 
— ebből volt a legnagyobb fel
hajtás — 70—80 pengőt kértek.

Vágó lovrft 120—160 pengőért 
vásároltak, szarvasmarha ára 150— 
350 pengőig váltakozott.

Közrendészeti szempontból a vá
sár nem hagyott kívánni valót.

Erélyes hangú 
tiltakozás Szolnok 
megyében Propper 

Sándor beszéde ellen
Az ország közvéleményéből álta

lános felháborodást kellett Propper 
Sándor képviselőnek Pest vármegye 
legutóbbi közgyűlésén tanusitott 
magatartása. Propper Sándor az 
emlékezetes és viharos gyűlésen 
példátlan botrányt és megütközést 
kiváltva, a munkásság rokonszenvé- 
jől biztosította azt a spanyol kor
mányt mely egyedülálló kegyetlen
kedésével vérfürdővé változtatta a 
Spanyolok földjét.

Jásznagykunszolnok város tegna
pi közgyűlése erélyesen tiltakozott 
Propper beszéde ellen.
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Tegnap Bajára hozták 

Jelky András brozszobrát.
ötszáz pengőt lopott egy csávolyi 
kereskedőtől a szegedi Csillag

börtönből szabadult tolvaj.
Tegnap érkezett Bajára Jelky 

András bronzszobra és máris 
sok csodálója van a két mé
teres monumentális szobor
műnek, Medgyessy Ferenc 
szobrászművész remek alko
tásának.

A három mázsányi súlyú 
bronzszobrot a vasútról való 
megérkezése után nyomban 
a helyszínre vitték, mert egy
két napon belül már fel is 
állítják. A szobor alapzatával 
részben elkészültek, a már

Megdöbbentő adatok 
a megszállott területen élő 

magyarok pusztulásáról.
A Turul Szövetség által rendezett 

Magyar Nép Hete kiállítás egyik 
nagy szenzációja lesz a tudományos 
riportsorozatnak az a fülkéje, amely 
a megszállott t rületek magyarsága 
oak feltűnő szaporodási csökkené
sével foglalkozik.

Ez a fülke drámai adatokat tár 
fel. Többek között azt, hogy amig 
Magyarországon 1910—1936. között 
18.2 százalékos volt a népszaporo
dás, addig :

Csehszlovákiában 31.1 százalék,
Romániában 16 1 „
Szerbiában 16'4 „

volt a magyarság szaporodásának 
csökkenése. A képsorozatot magába 
foglaló pavillon magas építkezése e 
héten befejeződik és azonnal meg 
kezdődik a fülkék művészi kikép
zése.

A paVillonnak egvik legérdeka- 
se b része a néptáplálkozással fog
lalkozó fényfülkék lesznek. Ennek 
a résznek még külön jelentőséget 

meglevő alapmunkákat követi 
a bronzmüvet tartó földgömb 
elkészítése. A színes földgömb 
mintegy szimbolizálni fogja a 
világjáró bajai magyar életét 
és egyéniségét. Kilencszáz 
pengőbe kerül a szobortartó 
gömb és a talapzat felállítása.

Hogy a szobor leleplezése 
mikor fog megtörténni, ille
tékes helyen idevonatkozólag 
egyelőre semmi tájékoztatást 
nem tudtak adni.

tulajdonit az a tény, hogy lord 
Aslor ugyanezekkel a kérdésekkel 
foglalkozik a Népszövetség Egész
légügyi Bizottságában.

A Turul Szövetség 104 vidéki 
tagegyesületében tömörült mintegy 
30.000 fiatal bajtársának évek hosz- 
szu során át a tanyákon, falvakban 
összegyűjtött adathalmazát dolgozza 
fel a Magyar Nép Hete kiállításé 
nak keretében az országos előké
szítő bizottság dr. Végváry József 
és dr. Dórczy Ferenc vezetésével.

— Asztma és szívbetegség. 
mell- és tüdőbaj, görvély- és angol
kór, a bőr megbetegedései és furun- 
kulözis eseteiben a mindig kellemes 
hatású természetes ..Ferenc József** 
keseriiviz az emésztőcsatornát ala
posan kitisztitja s a gyomor és be
lek működését kitünően szabályozza.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

Nigyszabásu lopást követtek el 
az elmúlt napokban C^ávolyon. A 
kora hajnali órákban Deák János 
jóforgalmu kereskedésébe beállított 
egy ismeretien fiatalember.

A tulajdonos, aki csak nemrég 
nyitotta ki üzletét, az öltözködéssel 
volt elfoglalva s nem tartózkodott 
üzletében Ezalatt a korai látogató 
szemügyre vette a pénzesfiókot, ki
emelt belőle öt darab százast, ami
ből Deák éppen az napon akarta 
az adóját kifizetni és egy megren- 
rendelést teljesíteni és szépen elpá
rolgott.

Deák észrevette gyanús látogató

Felboncolják a garázda bácsbokodi 
gazda holttestét akit meggyilkolt 

a fia.
Bácsborsódon nagy izgalmat 

keltett az a véres családi 
dráma, mely Hangya Lajcs jó
módú gazdálkodó házánál ját
szódott le.

Hangya Lajos évek óta rossz 
viszonyban élt feleségével és 
fiával, aki emiatt korholta 
apját.

Hangya Lajos a legutóbbi 
napokban egy hajnalban ismét 
részegen ment haza. Felesé
gével gorombáskodni kezdett 
és friss ételt követelt tőle s 
mivel az asszony nem tudta 
kívánságát teljesíteni a züllött 
ember verni kezdte.

Az asszony kétségbeesett 
sikoltozására előrohant a fiatal 
Hangya, kapát ragadott s a 
kettőjük között megindult élet
halálharcban a fiatal Hangya 
a kapával teljes erővel apja 
koponyájára sújtott és ketté- 
hasitott. 

ját és azonmód félig öltözötten ro
hant utána az utcára, de a tolvaj 
szemfülesebb volt és egérutil vett, 
úgyhogy a károsult Deák nem tudta 
elérni. Deák János a csendőrség
nek jelentette a dolgot s nyomban 
széleskörű nyomozást indilottak a 
megszökött tolvaj kézrekeiitésére.

Bravúros munka után tegnap el
fogták a tolvajt Fajszi Sándor bün
tetett előéletű kanizsai fiatalember 
személyében. Kitűnt, hogy Fajszi 
Sándor csak 10 nappal ezelőtt sza
badult ki a szegedi Csillag-börtön 
bői, ahol hasonló ügyek miatt töl
tötte büntetését.

Hangya Lajost a kórházba 
szállították, ahol pár napi kín
lódás után most meghalt.

Az ügyészség elrendelte 
Hangya Lajos holttestének fel
boncolását, a fiatal Hangyát 
pedig letartóztatták.

Tizenegy bajai ga- 
lambtenyésztő vesz 
részt a székesfehér
vári röptető verse

nyen.
Szeptember 27-én lesz a Bácska 

Galambtenyésztő Sportegyesület 
nagy galambröptető versenye. A Co
lumbia Postagalambtenyésztő Sport 
Egyesület átalakításával életre hi
vott bajai egyesület Nagy Lajos el
nöklésével megtartott ülésén kidől 
gozta őszi programját. A székes

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bossiankodást pontatlanul járó órájávaL 

Öra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosa, társ fém és nöl karórák 2 fxMSHással már 6 pengétöL

brüüészaköveket a legmagasabb áron v-eotvak.
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fehérvári kiinduló ponttal megren
dezendő versenyen tizenegy bajai 
galarnbtenyésztő, illetve tag indítja 
postagalarnbjait. Az ülésen megálla
podtak abban, hogy a dijat nyert 
versenyzőket megjutalmazzák az e 
célra már részben felajánlott és ösz- 
szegyüjlött emléktárgyakkal és ér
mekkel. A vezetőség a dijadomá- 
nyozókat e helyen is kéii, hogy a 
jutalmakat a verseny közelsége mi 
att, lehetőleg a hét közepéig szol
gáltassák be.

Meghalt Tornyay Já
nos a bajai kiáiiitá- 
sairól is jól ismert 
híres magyar festő

művész.
A magyar művészetnek súlyos 

gyásza van. Meghalt Tornyay Já
nos a legnevesebb magyar festő
művészek egyike, számtalan halha
tatlan értékű művészi alkotás mes
tere. Baján is jól ismerték az ősz 
festőt, aki kétszer rendezett itt nagy
sikerű kiállítást. Képei közűi egész 
sereg a bajai művészetbarátok tu
lajdonába került s néhány kiválóan 
értékesmunkája az egykori városi 
képtár fogja gazdagítani. Szerette 
Baját az Ősz magyar festő, sokat és 
szívesen időzött itt és a bajai úri 
társasággal kedves meleg baráti 
kapcsolatok fűzték össze.

Baja város őszinte sajnálkozással 
gyászolja Tornyay Jánost.

HÍREK.
— Feltilvjttt mélyen tisztelt elő

fizetőink figyelmét, hogy a Baja- 
Bácskát szeptember 22-től uj lap- 
kihordó kézbesíti. Minden esetleges 
reklamációt kérünk a kiadóhivatal
hoz továbbítani.

— A hajósi Vásár. A délpest
megyei Hajós községben október 
5 én lesz az országos állat és ki
rakó vásár. Az állatvásárra járvány
mentes helyről bármiféle állat fel
hajtható. Az árusítók ipadglizölvá* 
nyukat és forgalmi ad'ókönyvülcet 
tartoznak magukkal vinni.

— Meglopták az égő ház ki
lakoltatott lakóit. A szombati nagy 
tűz eset alkalmával a Hunvady Já
nos utcában leégett ház lakói kö
zül többen is panaszolják, hogy 
meglopták Őket. A nyomorúság vám
szedői felhasználták a kedvező al
kalmat és a szerencsétlenektől kü
lönböző holmikat és pénzt is lopták.

— A szlovák néppárt pöstyéni 
gyűlésén Hlinka prelálus, a párt 
elnöke, a szlovén nép függetlensé
gének elismerését követelte és a 
szlovák nyelv használatát a hivata
lokban és az iskolákban*

— Óriási tűzvész. Hankauból 
jelentik; A városban nagy lűtvész 
pusztított, amelynek mintegy ezer 
ház esett áldozatul. Kétezer család 
fedél nélkül maradt. A kár megha
ladja a fiz millió dollárt.

— Német-magyar jegyek. A 
mai vásár al almabál kezünkbe ke
rült egy „Fedeztetési jegy", melyet 
Bácsalmáson Harlon József álliiott 
ki. A blanketta valami regi közös 
ügyes világból származó minta után 
készülhetett, mert elsősorban német 
s az.utan magyar nyelven készült a 
nyomtatott része. Harlon József 
ilyen magyaros sorrenddel irta alá 
a nevét, magyarul töltötte ki a ro- i 
vatokat is. falán el lehetne hagy
ni a német szöveget; vagy ha már 
ragaszkodnak hozzá, akkor mégis 
kívánatos, hogy a magyar szöveg a 
németet megelőzze.

— Október 1-én megnyílik Me
gyeri Sára áll. eng. gép és gyors
író tanfolyama. A tanfolyam elő 
készít gyors és gépírásból irodai 
vizsgára és vállal mindennemű gép
írást munkál, illetve másolást. Elő
zetes jelentkezés: Budapesti ut 3 sz. 
alatt.

— A Déripark szépsége. A hi
vatalos ő'-z már itt kopogtat ajtón
kon, a korán lombbaboruló fák sár
guló leveleiket úgyszólván egész 
lehullatták; a Déripark azonban tel
jes pompájában diszlik. Sárguló fa 
alig van az egész kertben; a virá
gok is teljes díszükben pompáznak. 
Valóban kevés vidéki város van, 
mely olyan szép látványossággal di
csekedhetik, mint a Déri park s 
vegyük hozzá a kilátást a Szentist- 
ván térről a Duna felé. Kár, hogy 
kevesen élvezik.

— Elbocsátotta a legeltetési 
társulat a mulasztó csőszét. A 
Szentistváni Közbirtokosság Legel
tetési Társulata tegnap este 6 óra
kor gyűlést tartott s azon a társu
lat egyik csőszének ügyét tárgyal
ták, aki ellen az volt a kifogás, 
hogy nem elég buzgalommal sáfár
kodik a rábízott földek felett. A 
mulasztó csőszt elbocsátották.

— Hasműtétek utáni idősza
kokban reggelenként egy pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserü
viz igen kedvelt, nagyértékü has
hajtó, amely a belek tartalmát biz
tosan felhígítja és azt minden fáj
dalom okozás nélkül néhány óta 
alatt könnyen levezeti.

Színházi iroda hirei.
Három ember a hóban. Filléres 

helyárakkal. Az évad vége roha
mosan közeledik s a mindig nagyobb 
népszerűségnek örvendő társulat 
mindig nagyobb sikereket arat. Ma, 
ltedden este a Három ember a hó
ban operettujdonság filléres előadása 
szórakoztatja pompásan a közönsé
get Harczos Irén, Szabó Ernő, Da- 
ruváry Mária, Oroszlán György és 
Szalma Sándorral a főszerepekben. 
Az évad legjobb operettje bizonyára 
zsúfolt házai fog vonzani, tekintettel 
a filléres helyárakra is.

Urílány. Zilahy—bemutató. Szer
dán és csütörtökön ismét ünnepi 
eseményt jelez a színlap. Zilahy 
Lajos, a Süt nap, Szibéria, Tábor

nők illusztris szerzőjének legújabb 
alkotása, az Urilánv kerül bemuta
tóra Harczos Irénnel és P.-lő End 
révei a főszerepben. A budp'-s'i 
150 es előadássorozat, Zilahy Lajos 
világhírneve már előr • garantálja, 
hogy irodalmi és művészi éitékben 
< z estén kiváló színjátékot szervíroz 
a színház. Vitéz Jakabffy Dezső, a 
kivételes talenfumu főrendező hosszú 
előkészítés után a legapróbb nüan- 
szig összehangolt előadást produkál 
a kiváló együttessel. A pompás, 
derűs életkép a bajai bemutatón is
mindenkit meghódít. Csütörtökön
este is az Urilány van műsoron.

Ur katonái. Filléres helyárakkal 
Pénteken este ismét Emmet Lavery 
hatalmas sikert aratott mai müve, 
az Ur katonái van műsoron. A fil
léres árak mindenki számára lehe
tővé teszik, hogy ezen a világszen
zációt kellett alkotásban gyönyör
ködhessen.

Csavangólány. Sz ombaton este. 
A főváros egyik nagy slágere, a 
Csavargólány tartja szombat este 
ünnepélyes bevonulását. A vigope- 
rettek között elsőhélyre került a 
Cs »vargólány operettujdonság, amely 
háromórás kacagást jelent kifogy
hatatlan mókáival, feledhetetlen han
gulatokat kelt idillikus szépségével 
és fülbemászó muzsikájával.

KatZ báCSi. Filléres helyárakkal 
kerül színre szombaton délután 5 
órakor.

URÁNIA

2 napig!

II sivatag 
kalózai

(A fekete sejk)

Híradó!

1 NSE 32—
2 DV0GE3 2 —
3 TSE 3 1 1
4 MOVE 3 1 1
5 MTE 2 1 1
6 BSE 3 1 1

: 7 Bácska 3 1 -
■ 8 BTSE 2 1 -

9 BMTE 2 -------

SPORT.
A bajai alosztály bajnoksági 

állása :

1 13:1 4
1 6:10 4

1 16:7 3
1 7:5 3

4:2 3
6:9 3
4:16 2
1:4 2
1:2 --

0:0 gól
igazolva.

1
2
1
2

BTSE—BMTE mérkőzés 
aránnyal lett

I.apiiHafdonos :
i>«. ti ai lehel

Jó zongorát:;Xii 
megvételre.

Nem érdemes
hazavinni csónakját, mert 
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett legjutányo- 
sa bban vállalja

Bajtay László
kajakkészítfl.

Garázs: Zádor fatelep. Telefon 215



1936. szeptember 23.4

1
1
1
1

I- szárazVáradi Érsek et 25. szám árai:
drb. II. seprű —'44

Hl. „ — 56
„ kis seprű —’20

pár vászoncipő öntött 
talppal 2’—

10 iv pergamenlpapir —'62

KASS

Hegedű tokkal eladó.

1
1

1 drb. 5 kg.-os gyümölcs
kosár

1 drb. 10 kg.-os gyümöl 
kosár

„ 15 kg os kosár 
,5 50 kg os kosár

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGInKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

DorOflí tojásszén
DorOSÉ diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

I Grünhut és Tárta ar-tzt"
a-

A Máv. menetrend május 15-től:
érkezés
óra perc Honnan? Hová?

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9

7 32 20

7 40 42

9 26 15

13 19 9 57

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest

/4 01 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 09 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47

/8 03 19

Hercegszántó 
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

18 21 14 38

18 48

19 58

23 41

Bpest, Kiskaulialas
Ujdombovár. Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

15

18

23

08 Bpest, Sárbogárd 23

47

55

55

49

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

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

Budapest

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 FAKERESKEDÖK

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

If C Szenkerejkedelmi
W K I C 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Teíeffoi?: 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 21141 szept. 28-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
dtíéban Baja.


