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Románia a belga lépés 
Iröettaiébgn a reviziótöl fél.

Olaszország nagy megértéssel fogadta, hogy Belgium 
a szovjet miatt szakított a franciákkal.

Mü tengeren elfogták a spanyol 
tekelök a Nemzetközi Wrös Segély 
élőkét és a szovjetnek Spanyol
országba szállított hadianyagot.

Ejést Európában élénk érdeklő 
déssel kísérik a belga eseményeket, 
melyeknek roppant nagy politikai 
jelentőségűk van. Franciaországgal 
és a vele szövetséges államokkal el
leniéiben az olasz sajtó nagy meg 
értéssel fogadta Belgium lt pásét és 
természetesnek találják, hogy Bel
gium n* m akar Moszkva kedvéért 
elvérezni, hanem a maga külön po 
litikáját folytatja.

A belga közvélemény túlnyomó 
többsége helyesli a király elhatáro
zását.

A vezető brüsszeli lap — a 
Vingtipme Siecle — megállapítja, 
hogy amikor az öthatalmi szerző
dés megkötéséről vau szó, nagyon 
is időszerű, hogy a király magjelölje 
Belgium külpolitikáját.

Ez a politika egyáltalában nem 
különbözik a belga külpolitika ed
digi irányától. Franciaországnak 
örülnie kellene, hogy Belgium ez
zel Franciaország határán nagyszerű 
védőbástya lesz és ha Fran

Holnap délután lesz Baján 
Jelky András szobrának 

felavatása.
Holnap, vasárnap délután 3 óra

kor kezdődik a Mátyás király téren 
•Jelky András újonnan készült szob
rának leleplezési ünnepsége. Az ün 
népség előreláthatóan élénk érdek
lődés mellett fog lezajlani ; nemcsak 
i hivatalosan megjelenő egyesületek, 
intézmények, de nagyszámú közön 
ség megjelenésére is számítani lehet.

A programban részt vesz a Bajai 
D-loskör, a polgári fiúiskola, az 
iparostanonciskola énekkara.

Az ünnepi szónok dr. Mojzvs 
János váioá közigazg tiási gyakornok. 
A műsor kiemelkedő száma lesz 
vitéz Hódtághy Béla Jelky András 

ciaország nem ragadtatja ma 
gát ellenséges cselekedetre 
Bdgium ellen akkor a két 
ország közölt a barátság sokáig 
fennál.

Ellenkező esetben ez a barátság 
ugyanarra a szomorú sorsra iutna, 
mint a franoia—lengyel viszony.

Az angol lapok már különböző 
képpen Ítélik meg a belgák maga 
tartását. A. Daily Telegraph annúk 
a súlyos aggodalomnak ad kifeje
zést, hogy Belgiumot hatalmas el
lensége bármikor meglepetésszerűen 
megtámadhatja és megállapítja, hogy 
Anglia számára is komoly a hely 
zet.

A román sajtó a legnagyobb ag 
godalom hangján ir a belga lépésről 
leszögezik, hogy a belga lépés re 
ménylelenné tette az uj Loc«rno 
megalakithatását és ez a körülmény 
semrniképert sem szolgába a revízió 
által fenyegetett országok érdekeit. 
Az egyik I. p igen feltűnően egye
nesen León Blumot és kormányát 
teszi felelőssé a történlek miatt 

rói szóló remek költeménye, amit 
Pallós József interpretál.

Az ünnepség végeztével megko
szorúznák az emlékművet A em
lékmű méltó diszoen várja az avatási 
ünnepséget.

Jelky András monumentális bronz 
szobrai — mely nemcsak Bajának, 
az országnak is egyik impozáns 
műalkotása — a leleplezésre a váró , 
színeibe burkolták, a szobor köz
vetlen környékét és a szoborteret 
is a lehetőséghez képest átrendez
lek s az ünnepi külsőbe szépült 
Mátyás király-tér is a városnak 
egyik legszebb részévé lett.

A spanyol nemzeti csapatok há
rom hajója nyílt tengeren elfogta a 

, Galerna nevű kormánypárti gőzöst, 
; mely Bilbao és a bayonnei spanyol 

konzulátus közölt tartotta fenn az 
összeköttetést. A hajón kiált fontos 
poslaanyagot a felkelők lefoglalták, 
a hajón levő személyeket San i 

i Sebastianba vitték. Letartóztatták a 
I hajón a Nemzetközi Vörös Segély 
! elnökét is.

Uiabb jelentések szerint a kor- 
mánycsapalok vezényli séf Largo

Meleg szeretettel fogadták Baján 
dr. üavasz László református 

püspököt.
Gróf Teleki József v. b. t. t. re

formátus egyházkerület i főgondnok 
társaságában tegnap délután 2 óra 
kor érkezeit Bajára dr. Ravasz 
László püspök. A ragyogó szónoki 
művészetéről országszerte jól ismert 
és népszerű református egyházi té 
nye.’őt Baján meleg szeretettel fo 
gadták. A vasúti pályaudvaron meg
jelent fogadtatására Rácz Károly 
református és Kemény Zsigmond 
evangélikus lelkész, azonkívül Pálosi 
elnök vezetésével a Református Nő
egylet küldöttsége,

A püspök délután 3 órakor az 
evangélikus egyház tanácstermében 
fogadta a tisztelgő küldöttségeket. 
A vármegyei küldöttségben vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán vezetésével dr. 
Poór Béla főügyész és Lantos Ká

Dr. Puskás Dezső h. polgármester 
elnöklésével tartja meg a Bajai 

Levente Egyesület közgyűlését.
Október 24 én szombaton este 

i fél 7 órakor a városháza közgyűlési 
termében lesz a Bajai Levente Egye
sület alakuló kö/gyülése dr. Puskás 
Dezső h. polgá’mester elnöklésé'el.

A közgyűlés tárgysorozata : El- 
. nöki megnyitó, alapszabálymódosi- 

tása és tárgyalása, tisztikar megvá

Cahallero miniszterelnök veszi át.
A sevillai rádióállomás hír dósa 

szerint Mola tábornok csapatai a 
Madrid és Avila közötti vonalon 
elfoglalták Rosledót, amely már csak 
néhány kilóméternyire fekszik Escu- 
ri Altól.

A loledói arcvonalon a marxisták 
sikertelen támadást intéztek a nem
zetiek ellen. A felkelők lelőttek egy 
vörös repülőgépet és polótáját, aki 
jugoszláv állampolgár, foglyul ej
tették.

roly főjegyző vetlek részt. Baja vá
rost Detre István h. főszámvevő kép 
viselte. A katonai helyőrség küldött
ségét Ághy őrnagy, az államrend
őrséget dr. Jávor Pál rendőrtaná 
esős a kapitányság vezetői'', a pénz
ügyigazgatóságot dr. Radetzky Ágost 
kir. pénzügyigazgató, a Frontharcos 
Szövetséget dr. Major József, a 
Honsz küldöttségét vitéz Somlyó Já
nos vezette. A református és evan
gélikus nőegyesületeken kívül a Ma
gyar Nők Szentkorona Szövetségé
nek küldöttsége is megjelent dr. 
Donhoffer Szilárdné az Izraelita 
Nőegylet Weidinger Dezsőué elnök
kel az (lén. Az Izraelita hitközség 
üdvözlését Klauber Vilmos banki 
gazgató tolmácsolta.

lasztása, választmány megválasztása, 
számvizsgálói bizottság megválasz
tása. Szabályzatok alkotása.

Évi költségvetés megállapítása.
Esetleges indítványokat nyolc nap

pal előbb kell az elnökséghez Írás
ban bejelenteni.
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Ütőit divatcsarnokból.

Kalapot Inget 
Nyakkendőt Keztyüt

fi Református 
Szeretetszövetség 
műsoros estélye

Szépszámú és meghatóit lelkű 
közönség jelenlétében rendezte a ba
jai reform, egyházközség az Orsz. 
Ref. Szeretelszövetség árvái és el 
esettjei felsegiiésér e — pénteken este 
a Nemzeti Szálló dísztermében jó- 
tékonycélu műsoros estélyét,

Minden felekezeti szempontot fél
retéve emberi nemesebb érzéstől lel
kesült hallgatóság előtt mondotta el i 
dr. Kiss Ferenc ny. egyetemi theo- | 
lógiai professzor megnyitó beszédéi, 
kifejtvén a református Szereletszö- 
velség célját, mely nem hangos rek
lámmal és divatos dobpergéssel hir
deti jelszavát, hanem felelősségteljes, 
tellrekész munkástáborba, egyetemes 
összefogásra szólítja a magyarságot, 
honmenlő hivatásra, a szegények és 
nyomorultak támogatására s ezzel a 
mosolygó ország megteremtésére.

Utána dr. Ravasz László püspök 
lélekemelő és magasztos szavakban 
elmélkedett a hitről. A hitről, mely 
a tudománynál sokkal nagyobb 
rendű és erejű hatalom, mely nem 
a kételkedés és kétely tetszetős esz
közeivel és módjaival keres szaba
dulást a tények előtt, hanem a tör 
ténelmi igazságok végfelen láncola
tának bizonyítékaival hat s az en- 

eltnesség cselekedeteivel utat nyit 
a boldoguláshoz. Hit nem teremtő
dik, hitel ébreszteni és ápolni kell, 
minthogy a fűmagot és a buzasze 
met ápoljuk és nemesítjük, úgy kell 
lelkűnkből táplálni, művelni és fej 
leszívni a hitet, az isteni örök igaz
ságban való hitel.

A műsornak hangversenyi részé 
ben kellemesen szórakoztatott Vécsey 
Dezsöné Puccini „Tosca" egyik ári I 
ójának, egy Grieg szerzeménynek, 
(Szeretlek) és Kacsoh Pongrác 
„Késő ősz van' c. dalának előadá
sával, Vécseyné műkedvelő létére j 
meglepett. Jól zengő és hajlékony a i 
hangja, tud vele bánni és szókiej- ' 
tése is tiszta.

Papp Béla dr. lelkész mélyérzésü [ 
és szivrehafó záróbeszéddel fejezte j 
be az estélyi, mely a mindennapi 
szürke es terhes napok egy órájára j 
könnyebbülésl és lelhi felemelést je j 
lentett mindazok számára, kik az i 
ájtatos ünnepségen resztvettek.

rj. j 
——— j

— Szenzációs cikkhez kis tőké
vel képviseletet átadnék. Ajánlatot a ' 
Baja Bácska hírlaphoz kérek.

Betömtek az elmúlt éjjel
a Révész-malomba.

Az elmúlt éjszaka betörtek 
Baján Révész Emilnek az Er
zsébet királyné-utcában levő 
hengermalmába. A betörök 
nagyon rosszul választották 
meg a terepet, mert úgyszól
ván „árkon-bokron" keresztül 
hatolva felmásztak a gépházba, 
amint az ott maradt nyomok
ból következtetni lehetett. A 
gépházba jutás pedig nem volt

Rejtélyes csecsemőgyilkosság 
ügyében nyomoz a bácsalmási csendörség.

Nagy feltűnést keltő és rej
télyes ügyben nyomoz a bács
almási csendőrség. Nehány 
nappal ezelőtt egy fiatal bács
almási leány gyermeket szült, 
aki hét hónapra holtan jött a 
világra. A gyermeket eltemet
ték, de nyomban megindult a 
suttogás, hogy erőszakos be
avatkozás történt és a gyanú

Fátyol! akart borítani lova korára 
a tompái Fátyol István, közben kiderült, hogy helyesen 

igaziiotta ki az állat életkorát.

— törvényszék humora. —
Humoros tárgyalása volt 

tegnap a bajai törvényszéknek. 
Fátyol István tompái ember 
elhatározta, hogy fátylat borit 
a lova korára, mivel elakarta 
adni s a járlatlevél szerint a 
ló már tizenhét éves volt, ami 
az eladásnál már ritkán előny.

Fátyol minden további nél
kül 7 évesre igazította a ló 
életéveinek számát s a vásáron, 
mivel az állat még igazán jó 
karban volt, sikerült is túladnia 
rajta.

Közben Fátyol Istvánnak 
meggyűlt a baja a hatósággal, 
mert bizony kiderült, hogy a 
járlatleveh.i meghamisította s 
ezért az ügyészségen feljelen

! Gyors- és gépírást tani!
M és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett 
v gyors- és gépíró tanfolyama.

S Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 
lehet: Haynald utca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.

í egyszerű dolog és ráadásul 
pedig nagyon meddő munká
nak is bizonyult. A turista 
hajlamú betörő mikor tapasz
talta, hogy itt sem talál sem
mi zsákmányolni való dolgot 
átment a szomszédos, illetve 
a gépházzal határos lisztüz- 

| leibe, ahonnét 11 pengő pénzt 
| lopott.

; a leány édesanyjára terelődött, 
A csendőrség vette kezébe 

a dolgot és a nyomozás szen- 
| zációs fordulathoz ért. Való
színű, hogy néhány nap múlva 
az ügyészség rendelkezése ér
telmében megtörténik a gyer
mek holttestének exhumplása 
és a boncolás fogja megálla
pítani a továbbiakat.

tették. Itt kezdődik az ügy 
humoros folytatása. A vizsgá
lat megállapította, hogy Fátyol 
István helytelenül és mégis 
helyesen járt el, vagyis tulaj
donképpen csak rehabilitálta 
a lovát, mert ez a valóságban 
csakugyan hét éves volt ; a 
járlatlevélre tévesen került a 
tízenhetes szám.

Mivel azonban nincs ér
vényben, hogy a tulajdonosok 
változtassanak a járlatlevél 
számadatain, Fátyol Istvánt 
mégis elítélték, de csak tizen
négy napi fogházra és az Íté
let végrehajtását, mivel volta
képpen igaza is volt, három 
évi próbaidőre felfüggesztették.

Október 25-én lesz 
a bajai Mansz ezidei 

közgyűlése.
A Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetségének bajai csoportja októ
ber 25 én vasárnap délután 4 órai 
kezdettel a városháza közgyűlési 
termében fogja ezidei rendes köz 
gyűlését megtartani.

A közgyűlés tárgysorozata : El 
nöki megnyitó. A múlt évi közgyű
lés jegyzőkönyvének felolvasása. Az 
elnök beszámolója. Pénzlátos jelen 
tése. Titkár jelentése. Indítványok.

Az elnökség valamennyi tagját, 
úgyszintén a város társadalmát is 
meghívja a közgyűlésen való rész, 
vételre, mely mint a múlt példái is 
Ígérik, bizonyosan nívós, tartalmas 
esemény lesz a sok nemzeti öntu
dattal és szociális érzéssel dolgozó 
egyesület életében.

Ugyancsak figyelmezteti az elnök
ség az érdekelteket, hogy a köz
gyűlés elé szánt esetleges indítvá
nyaikat a közgyűlés előtt nyolc nap
pal írásban az elnökségnél jelent 
sék be.

Kocsijára felkéredzett rablók 
hajmeresztő módon gyilkol
tak meg egy öttömösi gazdát.

A halasi tanyákkal szomszédos 
Ötlömös község egyik pusztáján ke
gyetlen és borzalmas gyilkosság ál
dozata lelt Köröndi István 36 éves 
gazda.

A gyilkosságot megelőzően Kö
röndi gabonát vitt magával kocsiján 
Öltömös községbe és útközben a 
kocsit három ismeretlen egyén állí
totta meg.

A jelentkező ismeretlenek arra 
kérték Köröndit, hogy engedje fel 
őket a kocsiját a, mert messze útról 
jönnek, nagyon el vannak fáradva 
Köröndi segitmí akart a látszólag 
valóban fáradt embereken, akik alig 
tizpercnyi ut után rálámadlak a 
gazdára, hátidról össze-vissza szur- 
kálták és különféle kínzásokkal öl
ték rneg.

A rablógyilkosok ezután teljesen 
kifosztották Köröndit, elvitték a nála 
talált pénzt, majd a gazdát otthagy
ták és ők elmenekültek.

Gyermektelen
nyugdíjas házaspár
INGYEN LAKÁST KAP 
házmesteri teendőkért 
Jelentkezni d. e. 8—11 ig 
Baja, Petőfi Sándor u. 77
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Lugkövet ivóit a bor helyett.
Súlyos szerencsétlenség történt 

tegnap délután a közeli Sükösdön, 
Musza Mihály módos gazda házá 
bán.

Musza Mihály a gazdasági műn 
kólátokat ellenöi iztn a földjén s 
mikor hazament inni akart. Felhaj 
tóttá az asztalon hagyott boros üve
get s a kővetkező percben borzai 
más kiállással a földre zuhant. Csa
ládja rémülten sietett segítségére s 
felesége megdöbbenve tapasztalta, 
hogy Mihály bor helyeit véletlenül 
lugkőoldatol ivott.

Muszáné ugyanis az üveget ép
pen előtte mosta meg s a vizbft lúg- 
követ öntött, hogy hamarabb meg 
tisztuljon. Közben a lugkövet elfe 
lejtette kiönteni s igy történt a sze
rencsétlenség.

Musza Mihályt igen súlyos álla
potban vitték a bajai közkórházba, 
ahol élethalál között lebeg

URÁNIA
Október 17-én, szombaton,
Október 18-án, vasárnap,
Október 19-én, hétfőn,
Október 20-án, kedden,

mn E L M A 
szenzációs filrnszerepe

3

EN VOLT
Főszereplők :

Bulla Elffia, Törzs Jenő. 
Uray Tivadar, Csertos Gy., 
Kiss Ferenc, Erdélyi Maci. 
Vaszary Piri, Boray Lajos, 
Oonda György, Szigeti J.

Vigyázat vasárnap 4 előadás.
Fel 3, fél 5, fél 7 és fél 9.

Meghűlésnél,
náthnláznál, torokgyulladásnál, mán- 
•földobnál. fii katarrusnál, valamint 
idegíajdalinaknáí és szaggatásnál na
ponta fél pohár természetes 
„Ferenc József“ keserüviz nagyon 

■ jót lesz, mert a gyomorbélcsttornát 
I alaposan kitisztít ja és desiofic'álja, 

biztosit. Egyetemi orvostanárok vé
leménye sseriut a Ferenc József 
viz hatása gyors, kellemes és meg
bízható, s ezért használata járvá
nyok idején is igen célszerűnek bi 
zonyul.

HÍREK.
— Tisztviselő fizetés javítás. 

A Bajai Önsegélyző Hitelszövetke 
zet igazgatósága számolva a gazda
sági helyzettel s az érezhető drágu
lással visszaálli’.otta tisztviselőinek 
azon fizetésüket, mellyel a három 
év előtti általános redukció előtt 
bírtak.

— Kiirtotta családját Neuhaüs 
Károly bécsi cukorkakereskedő, re 
volverlövésekkel megölte feleségét 
13 éves fiát, majd öngyilkosságot 
követelt el.

— A Balti állam okban heves hó
viharok akadályozzák a vasúti és 
hajó közlekedést. A viharban több 
finn és észt halászbárka is elpusz
tult.

H i r a d ő.

... €4 cuJú&í

Szép kis házfarlás! De némely konyha- ÍAp 

bán olyan is a világítás, hogy lehetet- 
lenség megkülönböztetni a dobozokat. 7

Ilyen meglepetésben aligha lesz része, | 1
ha mindig TUNGSRAM duplaspirál* L > 
lámpát használ. Sokkal jobb a fénye .& aÍ 
— mégis kevesebb áramot fogyaszt.

—- Áramszünet. A villamosü/e- 
mek igazgatóságától vett étlesülé 
sünk szerint úgy Baján mint a bács- 
megyei közüegekb* n — különböző 
fenntartási munkálatok t-lvégezhe- 
tése céljából — folvo hó 18 áu va
sárnap reggel fél 7 órától előrelát- 
hatói >g délelőtt tizenkettő óráig az 
áramszolgáltatás szünetelni fog

— 3TK—BSE bcxmérUüzés. A 
löbs/öjö.s országos csapatbajnok 
BTK a vasárnap esti ökölvivóver- 
senyéft a következő cs palát indítja: 
Karászi, Reinitz, Monfara, Csapo- 
gya, Kondornai, Kaltenecker, Erdős, 
Bittera. A csapatot Czvetkó Pai tit
kár kiséri le Bajára. A nagy érdek
lődéssel kisért versenyen a Bajai SE 
etőpróbája az országos ifi bajnok
ságok előtt.

— „Takarékos világítás** koránt 
sem jelent annyit, hogy olö«ó lám
pái kell használnunk. Nem a lámpa 
ára lényeges, hanem a lámpa által 
fogyasztott értékes áram mennyi 
sége. Minden lámpa vételárának 
sokszorosát fogyasztja áramban — 
gazdaságosan és takarékosan tehát 
csak akkor világítunk, ha azt a 
lámpát választjuk, melynek áramló 
gyasztása a legcsekélyebb, fényé 
viszont a legjobb. Ilyen lámpa a 
Tungsram Dupla spirál lámpa.

— Közel 40 000 emb-r sztrájkol 
móg mindig Franci .ors/ágb m, közli 
hivatalosan a francia b lügyminisz 
tórium

Tisztelettel értés tjük a

fÖHÜFGÁÜÍR
vásárlóközönségé!, hogy 
ez-niulaFőnix gallérok 
mosatása és vásíilása 
miatt kizárólag;

KŐ“sSv""rAJ0S

Arany Jánosutca 2 sz
mosodához fordulj.nak. 
Vállalatunk csakisehben 
az esetben nx uj'ia a vá 
sárló közönségnek az or 
szágoxAn bevált öt évi 
garanciával ellátott gal
lércserét.

FŐNIX gallérkereskcdelmi 
és karbantartási k. f. t.

Budapest. V. Nádor u. 20.

— Halálos veszekedés dorong
gal. A b-datonboglári csendőrség 
jelentette a kaposvári ügyészségnek, 
hogy Szekeres Pai balatoniéini íu- 
viros ös-zi-veszett Kuti Horváth 
István 28 éves várpalotai nvszke- 
reskedővil s a veszekedés hevében 
egy doronggal úgy fejh< vágta Kutit, 
hogy a szerencsétlen ember meg
halt. Szekerest őrizelb* vették, meg
kezdték kih llg. tásá'. Azt állítja, 
hogy önvédelemből ütötte le a tnész- 
kereskedőL

— TÍZOnöt h Holtja van a bombay-i 
zavargásoknak, a sebesültek száma 
pedig 180, 105 lelaitoziatás történt.

— Leendő anyáknak kellő fi
gyelmet kell forditaniok arra, hogy 
bélmüködésük midben legyen, ami 
legegyszerűbben a régóta közismert 
l.rmósz- les „Ferenc Józset** kese- 
riíviz. használata állal — reggel, éh
gyomorra egy fél pohárral — ér
hető el,

A Bácsalmási Kir .Járásbíróság, mint 
Tkvi Hatóságtól.

| 5983—tk. 1936. szám.

Árverási hirdetmény kivonat.
Hirschfeld Vilmos kaposvári cég végre- 

ha,tatónak Janusek Józsefné Darabos Anna 
végrehajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehaj
tási átverést 74 P tőkekövetelés és járulé- 
I ai behajtása végett a bácsalmási kir. já
rásbíróság területén levő Madaras köz ség- 

i ben fekvő, s a madarasi 418. számú tkvi 
I betétben felvett A. I. 1. 2. sor.-z 3312 , 
I 3313. hrsz az Ó és Ujszőlók dűlőben fekvő 
, 12? négyszögöl szántó és 530 négyszögöl 

szőlőre 456 P.
Ugyanezen betétben felvett A t 1, sor 

1931. hrsz. a. a Heréskertek dűlőben fekvő 
728 négyszögöl szántóra 250 P 50 fillér 
kikiáltási árban elrende te

Az árverést 1936. évi október hó 26 
napjának d. e. 9 órakor Madaras község
házánál fogjak megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kiki
áltási ár felénei illetve kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ar 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX t. c. 42 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosbnn a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elö- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. 
t. c. 147, 150., 170. §§; 1908 : LX. t. c. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLl. 25. §.)

Bácsalmáson, 1936. évi március hó 23 n.

Dr. Weithart s.k. vitái Rótta 
ktf. jb. elnök. kéz lő
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Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

o! 3 d o
Fehérló-utca 13. szám.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI^KOKSZ
Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal !

DOrOSi tojásszén 
fOfí diószén 

Kemény é? Sao tűzifa ölben éí aprítva.

Grűnhut és Társa

A Háv. mersetrerití május 15-töi:
Érkezés H o ti o a n ? Indulás

Hová?óra perc óra perc

1 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

7 32 Hei ce gszán tó
Budapest. Kiskutili<tlaa.

5 20 Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas
7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria 

Ujdombovár, Sárbogárd,
9 26 Pécs, Budapest

Budapest. Sárbogárd,

8 15 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas,
15 19 Bátaszék

Budapest. Kiskunli.il.is.

9 57 Budapest

Í4 01 Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, BálrtS/éll, Hh|M 14 15 Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas,

/8 03 Gara 1-1 19 Budapest. Csikéria

/8 27 Hei cegszanto 14 38 Gara
Bálarzek, Sárbogárd.

Z8 48 Bpvst, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pécs.

15 47 Budapest gyors

Bátaszék, Pécs.
19 58 Bátaszék

Budapest. Kiskunhalas

18 55 Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas.
23 41 Bácsalmás, Csikéria 23 55 Budapest, Csikéria 

Bátaszék. Ujdombovár,
23 08 Sárbogárd 23 49 Budapest

I? száraz

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 patt) Telefon: 195.
!23EEa3l?IKSlR5PSKEfiaW^BS®ElSIBBWMÍSBMBBMMHB’[Sraií3EMSaBaB??^

W IÉ O T i£ C Szénkeretkedelmi
W & it I Rm •># Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciett-íare 2. Telefon: 52.
K®

Hófehék' darabos mész
Naggrsziiiárdságu portlandcement 

öunahaviss kőpor falszigetelő 
leljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálati)t tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 12-töl okt. 19 is.

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
ü NYOM D a VÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
fér^i szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek«(üoidberger
könyvnyomdája

Baja, Ferehciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT

. REKLÁM
ISObAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


