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űt uj javaslattal 
hozás őszi

Sokan várakozással figyelték a 
politika legutóbbi eseményeit s vol
tak, akik legelőször a személyi kér
dések megoldását remélték. Nos, a 
miniszterelnök áthúzta ezt a számi 
tást és személyi kérdések helyeit 
inkább tárgyi kérdéseknek szentelte 
az időt s mindjárt öt törvényjavas
latot nyújtott be a törvényhozás elé.

Mind az öt törvényjavaslat fon
tos kérdést érint s közülük a gaz- 
datiszti kérdés, az ügyvédi rendtar
tás és a gyógyszerész kérdés szó 
ciális vonatkozásaiban is a magvar 
társadalom igen tekintélyes részét 
érdekli vagy közvetlenül vagy köz
vetve.

A gazdaliszti javaslat, amelyet a 
földművelésügyi miniszter az egész 
magyar gazdaliszti kar óhajtására 
terjeszt a törvényhozás elé s ame
lyet már az elő/ő kormányok is 
kilátásba helyeztek — megvalósulás 
esetén nagyban szolgálni fogja azt 
a kitűzött célt, hogy a magyar föld 
minél nagyobb mértékben felelhes
sen meg ama feladatok összességé 
nek, melyeket a változott idők és 
körülmények jogosan támasztanak 
vele szemben.

Ehhez azonban meg is kell adni 
a magyar termelőnek a lehetősége
ket. Hogy ez mennyire szivén fek
szik a kormánynak, de főként a 
földművelésügyi miniszternek, azt a 
búzatermelésben is látjuk, ahol az 
öntudatos és szívós munka megter
melte a maga áldásos gyümölcsét 
mind az egységes, mind pedig a 
minőségi búzatermelésben, aminek 
következtében a magyar búza nem
csak a régi tekintélyét tudta meg
őrizni, de kitűnő minősége révén 
még uj területekre is bevonulha
tott.

A munka azonban még koránt 
sincsen befejezve. Még igen sok vo
nala van a mezőgazdasági életnek, 
ah"' a magyar gazdának változtat 
nia kell elmaradt, a mai kor köve
telményeinek már meg nem felelő, 
apáktól örökölt termelési módsze
rein.

A kormányt s különösen a föld
mű ' ‘•lesügyi minisztert a gazdaliszti 
törvény megalkotásában az a szem 
pont vezette, hogy a magyar mező 
gazdaság pionírjait — a tanult gaz
daszokat — a falufejlődés, a falu

kezdi a tőrvénv- 
munkáját
irányítás vonalába állítsa. A föld 
megművelése, a föbbtermelés, a 
magyar termelés versenyképessége 
mind csak úgy biztosítható, ha a 
magyar gazdatisztikart a termelés 
szolgálatába állítjuk. Ez a tisztikar 
szakképzett, kötelességtudó, de meg
elégedettnek is kell lennie.

Éppen az a fontos szerep, amit a 
gazdatisztikar betölt a magyar me
zőgazdaság életében, irányította az 
illetékes tényezők figyelmét a kar 
szociális helyzetére, kívánva, hogy 
mindazon feltételek megadassanak • 
nekik, amelyek mellett nyugodtan ' 
szentelhetik magukat nehéz és fele- I 
lősségteljes munkájuknak, hogy ne- 
kelljen aggódnia többé az öregség 1 
bizonytalanságától és a betegség, 
rokkantság megpróbáltatásaitól. A 
kormány súlyt helyez a gazdatisz 
tek öregségi, rokkantsági és nyug 
dijbiztositásának a rendezésére s 
még anyagi áldozatra is hajlandó, 
csak hogy a nyugdijtartalékalap 
megfelelhessen hivatásának. Azzal a 
kicsinyes érveléssel szemben, hogy 
ez az intézkedés megint csak a 
nagybirtok javát szolgája s nem a 
kisemberéi, nem is igen érdemes a 
szót fecsérelni. Mert hiszen minden 
elfogulatlan ember tudja, hogy az 
ország szempontjából mit jelent, ha 
megelégedett és képzett gazdatiszti
kar vezeti a nagybirto gazdálko 
dását, amelytől a kisgazdaságok is 
tanulhatnak. De még egyelem >s érde
ke az országnak, hogy a meglévő bir
toktestek minél jövedelmezőbbekké | 
váljanak, mert igy az egész gazda
sági mérleget javítják s a magyar 
mezőgazdaság alapjait erősitik.

Azt hisszük, hogy a javaslat a 
törvényhozásban is olyan szives fo 
gadtatásban részesül, mint a párt
értekezleten, meglővén győződve, 
hogy az nemcsak magának a gaz
datiszti karnak, de általában a ma
gyar mezőgazdaságnak s igy az 
egész országnak a javát is szol 
gólja.

__ Cíano gróf németországi láto
gatása jelentős mértékben hozzájá
rult Európa megbékélése bonyolult 
kérdéseinek tisztázásához, állapítják 
meg a német lapok.

Tegnap délelőtt megbeszélő ülésen 
értekeztek a vármegyeházán a községi 
tejszövetkezetek és a bácsmegyei tejszö
vetkezet! központ megalakítása ügyében.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispánnak 
Bácsmegye agrártársadalma érde
keit szolgáló fontos akciója : a vár
megyei tejszövetkezeti központ terve 
egy lépéssel előbbre jutott.

Tegnap délelőtt 10 órakor Sárfy 
Elek gazdasági felügyelő elnöklésé
vel a vármegyeházán amolyan meg 
beszélő ülést tartottak; ezen a rész
ben már szövetkezetbe tömörült, 
részben pedig a hasonló tervvel fog 
laikozó községekből negyven na
gyobb tejtermelő gazda jelent meg.

Résztvelt a megbeszélésen az Or
szágos Magyar Tejszövetkezeli Köz 
pont kiküldetésében Régeni Gyula 
aligazgató, Paulay Ferenc ügyvezető 
igazgató, A Bácsmegyében tejszö 
vetkezettel bíró községek kérésére 
Michelin Mihály a Tolnamegyei Tej 
szövetkezetek Szövetségének elnöke 
országos szövetségi alelnök is részt 
vett ezen a megalakulást előkészítő 
értekezleten, úgyszintén John Sán
dor a Tolnamegyei Gazdasági Egye-

Mesék a Nép szervezkedésről.
Lassan lassan elülnek a Nép szer 

vezkedésről kitalált mesék, de néha- 
néha felcsillan még egy-egy hirecske 
valami hátborzongató diktatúráról, 
amellyel úgy ijesztgetik a gyenge 
lelkű polgárságot, mint valami 
krampusszal — a gyermekeket.

Istenben boldogult Gömbös Gyula 
miniszterelnök sokszor kijelentette, 
hogy nem gondol semmiféle dikta 
túrára. A Nemzeti Munkaterv első 
pontja maga erőteljes, alkotmányos 
központi hatalmat sürgetett.

S magában véve az a tény, hogy 
az egész politikai szervezet állandó 
felvilágosító munkával igyekezett a 
m iga párttagjait a kormány mun
kásságáról, politikájának helyessé 
géről meggyőzni — igazolja, hogy 
nem tekintélyt hatalmi szóval töre
kedett a párt a maga táborát meg- 
erősiteni és növelni, hanem a leg
demokratikusabb módon : vitával, 
szóbeli csatározásokkal, a meggyő 
zés eszközeivel.

Kérjük olvasóinkat, ha ilyen dik- 
taturás fantazmagóriát hallanak, a 
saját tapasztalati körükbe eső poli- 

sület igazgatója.
Az összejövetel célja : a bácsme

gyei tejtermelés értékesítési mó
dozatainak megállapítása. Elhatároz
ták, hogy községenkinl megalakítják 
a tejszövetkez.eteket és mindjárt az 
alakuló közgyűlésen kimondják az 
Országos Magyar Tejszövetkezeti 
Szövetség központjához való csatla
kozást.

A szervezési munka befejeződé
sével megalakítják az önálló bács
megyei szövetkezetét ; ez lesz hiva
tott a községek termelte lej feldol
gozásával és értékesítésével. Addig 
amig az a megyei szövetkezet nem 
kezdi meg működését a központi és 
a tolnamegyei tejszövetség gondos
kodik a bácsmegyei lejtermelési 
cikkek értékesítéséről.

A legsürgősebb tennivalók és az 
alakuló közgyűlés előkészítésére a 
megbeszélésen egy szükebb bizott
ságot választottak.

tikai életre gondoljanak s állapítsák 
meg, vájjon volt-e egyetlen eset is, 
amikor diktatúrára valló jelenségek
kel találkoztak ? Azután ott van a 
pártlotalitás szó ?

Mi rémesen hangzik ez a latinul 
nem tudó fülnek ?

Pedig ez mindössze annyit jelent, 
hogy a párt a maga programmját 
egészében keresztül akarja vinni.

Hát párt az, amelyik a maga 
programjának egyedül való üdvössé
géről nincs meggyőződve?

Csak természetes, hogy minden 
elvhü párttag százszázalékig küzd a 
maga programjáért.

Ugyanezt teszi minden ellenzéki 
párt is.

Valahogy falvakban a polgárságot 
nem mindig elvi különbségek vá
lasztják el egymástól, hanem csa
ládi, községi ellentétek, egy egy 
tagosítás emléke slb.

A falu egy része csak azért 
megy a másik pártra, hogy szembe 
álljon a másikkal.

Minden faluban nagyon jól tudja 
mindenki, hogy az egyik vezető
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Pulóvert olcsón Kalapot
Harisnyát lEINHAOOT Inget

Nyakkendő
divatcsarnokból. Keztyüt

család, miéi! h r.gs/ik a másikra s 
miért m uy a másik pártra.

Az ‘•uy‘' család' l<, politikai pár
tokhoz. csatlakozván mind, i: ■Tejük
kel a totalitást a törekszenek, vagyis 
arra, hogy a bírák •. • esküdtek az 
ő híveik soraiból kér üljenek ki, mert 
azt hiszik, csak Ők tudják a falu 
érdekeit becsületesen megvédeni és 
képviselni.

Hát ez a lotali ás valami nagy 
bűn ?

Alkotmányos államban épen úgy 
mint az önkormányzatokban csak 
alkotmányos utón lehel a helyesnek 
tarlóit elvek teljes győzelmére va

Brüsszel izgalomban a holnapi események 
miatt

Brüsszel lakossága óriási iz
galommal néz a holnapi ese
mények elé. Degrelle vezeté
sével a belga kormány legna
gyobb ellenzéke a rexisla párt 
holnap 250.000 embert vonul
tat fel az ország minden ré
széből a fővárosba. A készülő 
tüntetés miatt a brüsszeli hely
őrséget riadó készültségbe he-

Tizenöt esztendeje várják a kiscsávolyi 
tisztviselőtelep lakói a bérházak 

csatornázását.
Vannak még Baján elszánt és 

türelmes emberek. Nézzük csak meg 
a kiscsáuolyi tisztviselő telepet; 42 
család kerek 15 esztendeje várja, 
mikor kerül a háza ereszére csatorna. 
De ha ezek a hiszékenyek remény 
kednek a türelem jutalmában, a — 
mondjuk „illetékes fórum*' annál 
kitartóbb és következetesebb a vá
rakoztatásban. Vagy próbáljon akárki 
is felmutatni a telep huszonegy há 
za közül egyet is, ahol 15 év alatt 
egy arasznyi csatornát is állítottak.

Ez a telep csupa csodaházból áll. 
A lakások papirfinom válaszfalait 
valami bűvös erő kell, hogy őrizze 
a beomlástól, különben régen le 
hullottak volna.

Más kedves nevezetessége is van 

gyis totalitására törekedni.
A tolalilás meséje magától omlik 

össze, ha a kormány javaslatait el 
lenzék, kormánypárt egyformán el
fogadja.

Ha azonban ez nem történik meg, 
akkor a párt vezére mégis csak 
kénytelen a maga pártjára támasz, 
kodni.

Az alkotó munka, az ék tbevá 
góan fontos alkotmány reform kü 
szöbén ezeket a komolytalan fráziso 
kát felejtjük el és átérezve a szé 
les néprélegek helyzetének javítása 
iránti kötelességünket — foglalkoz
zunk a reform kérdéseivel.

lyezik és már 62 különvonatot 
betiltottak, hogy a rexista tö
megek ne vonulhassanak Brüsz- 
szelbe.

Politikai körökben úgy tud
ják, a kormány elhatározta 
Degrelle vezér letartóztatását, 
mihelyt a legkisebb törvény
sértést követi el.

ezeknek a példátlanul finomművű 
házaknak. Például az, hogy évente 
biztos 3000 pengő lakbért hoznak, 
ami 15 év alatt testvérek között is 
45 000 pengő. Ha ebből úgy igazá
ban akarták volna, már megszület
hetett volna legalább is a csatornára 
való. És nem kellene a lakóknak 
a negyven centi széles helyes kis 
járdákon görkorcsolyázni eső idején, 
ami már azért sem utolsó élvezet, 
mert az eresz alól biztos a fuss.

Ezek a szegény házak minden 
eső idején annyi vizet kapnak, hogy 
egyik másikuk nemsokára nyu
godtan kiátadhat a sarkaiból, ha 
csak egy jótékony földomlás nem 
végez velük.

Hat hónapi börtönre ítélte a törvényszék 
® tarsa kirablásával vadait Gilián Sándort.

Jtmius 2 án Gilián Sándor bajai 
, földműves együtt mulatott a V'da- 
i kovics fele vendéglőben egyik isme 
i rősével Gilián Józseffel. Késő e.>te 
1 mind a kelten alaposan beborozva 
| távozlak a korcsmából; útközben 
. Összecivakodtak, majd verekedni 
i kezdtek. Gilián Sándor elvette a 

társa ernyőjét, majd a pénztárcáját 
is.

Gilián József feljelentette az 
ügyészségen Sándort, akinek ügyét 

i tegnap tárgyalta a bajai törvény 
’ szék dr. Linzer tanácsa. A rablás 

bűntettével vádolt Gilián Sándor 
ittasságával védekezett. Kijelentette,

legényt ír az ideális bormai földműves férj, 
aki művészi ihletében ha ittas volt, meg
verte és megöléssel fenyegette a feleségét. 
Ismeretlen helyre költözött a törvényszéki tárgyalás után 
Busa Jánosáé; nem bírta tovább az örökös halálfélelmet.

Busa János borotai földműves 
állandó civakodásban élt a felesé 
gével. Megverte és nem egyszer 
megöléssel fenyegette. Az asszony 
megunta az örökös békélle-nkedést 
és illuminált férjétől hazaköltözött a 
borotai tanyákon lakó szüleihez.

Busa János kérlelte feleségét a 
visszatérésre, de annak már elég 
volt a brutalitásokból és nemet 
mondott.

Augusztus 17-én Busa ismét meg
látogatta feleségét. Az ittas ember 
megjelenése a tanyán nagy rémüle
tet keltett. Felesége a padláson bujt 
el előle. Busa most is fenyegetőd 
zött, hogy megöli. Ezután összeeső 
magolta a füstölőben hagyott son
kákat — az. még a közös háztar
tásukból való volt. Sógornője tilta- 

Figyelem! UZÍetáthelyezéS! Figyelem
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-féle üzletbe, Báró

Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dúsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert SZOlld áraimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

hogy nem volt szándékában a rab
lás es az erszényben nem is volt 
pénz, csak egyetlen egyfilléns.

A másik, vagyis a sértett, Gilián 
viszont azt állította, hogy az er
szényben 2 80 pengő pénz volt ; ezt 
azonban nem sikerült megállapítani, 
mert a rendőrök, akik a verekedés 
után Gilián Sándort elfogták, az er
szényben ugyancsak csupán az egy- 
fillérest találták meg.

A törvényszék rablás büntette 
miatt hat hónapi börtönbüntetésre 
Ítélte Gilián Sándort, aki az Ítélet 
ellen fek-bbezett.

j kozott ez ellen s Busa őt is meg-
I verte.

Ekkor érkezett haza apósa Ga- 
licz Antal és Galicz Mátyás a só
gornő férje. Busa kalapáccsal tá
madt nekik és egyre azt kiabálta, 
hogy rájuk gyújtja a házat.

Galicz.ék feljelentenék vejüket s 
Busa ügyéi, aki még a tárgyalásra 
is ittasan érkezett, tegnap tárgyalták.

A tárgyaláson nem várt szenzá
cióval szolgált Busáné vallomása. 
Előadta, hogy férjének, aki mindent 
pénzzé telt csakhogy italhoz jusson 
volt egy titkos szenvedélye : regényt 
irt. Neki olvasta fel a már elkészült 
fejezeteket s ha úgy találta, hogy 
nem eléggé lelkesül olyankor is 
megverte a regényíró férj, aki miatt 
állandóan félelemben van, hogy ad 

Gycrs- és gépírást tanít l
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett ílj 

gyors- és gépíró tanfolyama. V
Vállal gépelési munkál és másolást. Jelentkezni bármely időben M 

lehet: Haynald utca 19. sz. alatti iskolahelyiségben. U
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dig fenyegetőd. ik míg egyszer ittas 
ságában csakugyan megöli A sze
rencsétlen asszony u tárgyalás so
rán kijelentette, hogy elköltözik 
szüleitől, inéit í■•!, hogy Busa vé 
géz vele.

Dr. Gál Károly ügyész zsarolás 
és testi sértés vétsége miatt kérte a 
vádlott megbüntetését, a törvény
szék azonban csupán az utóbbiban 
mondotta ki bűnösnek és < gy havi 
fogházra Ítélte. Az ügyész az. eltérő 
minősítés miatt felebbczett.

Busa egyelője tovább rémítheti 
családját, és a társadalmat is. A 
tői vényhozásra vár a feladat, hogy 
az ilyen állandóan gyilkolással fe- 
nyegflődző közveszélyes elemeket 
állattanná tegyék, akiktől ember
társaik soha nem lehetnek bizton
ságban. Németországban törvényes 
eszközökkel elkülönítéssel gondos
kodnak arról, hogy ezektől a sze
rencsétlen züllött alkoholista és gyil* 
kossági rögeszmékkel foglalkozó em
berektől a társadalmat megszaba
dítsák.

Hogy egy közeli példát említsünk, 
a hatóságok teljesen tehetetlenül ál
lottak az iszákos jánoshalmi Dobos 
Péterrel szemben, aki addig fényé 
gette feleségét, hogy megöli, inig a 
nyáron kapával valóban véghezvitte 
szándékát, amiről majdnem min
denki aki ismerte, előzetesen 111 
dőlt is.

Nemcsak a gyilkost kell megbün 
telni, de a gyiikosságot megakadó 
lyozni is közérdek !

Október 24-én,
Október 25-én, 
Október 26-án.

RÖKK MARIKA
Legbájosabb legsikerültebbb sze
repe mint grpfkis asszony

A koldusdiák
Milliós világfilm — Max Pfeiffer 
produkció. — Szereposztás:

Fritz Kampers, Harry Hardt, 
Ida Wüst. Carola Höhn, Rökk 
Marika, Berthold Ebbecke, Joe 
Heesters, Ernst Behmer.

Vasárnapi előadások: 
fél 3, fél 5, fél 7, fél'9-kor

Akinek a szívműködése 
rendetlen

I ugyxiinléfi <ir, tiliirul <i i'érnyomái 
emelkedésének tünetei mutatkoznak, 
Úgy érhet el erőlködés nélkül meg
felelő könnyű székelést, ha reggel 
éhgyomorra egy kis pohár leimé-

i szeles „Ferenc József* kc-etiívhet 
iszik. Szivszakorvosok már régen 
megállapították, hogy « FerencJózief 
víz szívbillentyű hibáknál és szivei- 
zsirosodásnál Is enyhén, biztosan 
és mindig kellemesen hal.

Urmánczy Nándor.
Az. Országzászló mozgatom meg

indítója, fenlarlója, a magyar írre 
denta mozgalom lelkes vezére az 
országgyűlés folyosóján fejbelőtle 
magát s most a halállal vivődik.

Bácskában legutóbb a jánoshalmi 
országzászló felszenteléskor járt; óit 
tüzelt, lelkesített; kitűnő szónok; 
sajátos magyar slilusu újságíró, aki 
annyira egyéni, hogy utánozni le
hetetlen.

Jánoshalmán a fehér asztalnál a 
Jugoszlávia felől érkező kedvező 
híreket tárgyalták; tele volt hittel, 
reménnyel s most mégis épen akkor, 
amikor a kavargó nemzetközi vi 
szonyokból közeli változás reménye 
csillog felénk, emelt fegyvert ön
maga ellen. Talán annyiszor csaló 
dott, hogy kifáradt; félt az ujabbi 
csalódástól; talán nehéz volt neki 
az életharc; bármiként áll is a do- 

Miéri is dolgozik rossí világifásnál! 
Takarékoskodik? Akkor vegyen 
Tungsram duplas pirállámpát : 
csekély az áramfogyasztása, mégis 
jobb a fénye.

TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA 

óvja szeméil

lóg, intő példa kell, hogy legyen 
számunkra.

Hányán vannak még, akik ere
jük végső megfeszítésével tailják 
magukat a felsír inén ; az ilyen ma
gyar értékre, akkor, amikor évente I 
száz uj milliomos vagyon keletke- ; 
zik Magyarországon, államnak, tár- : 
sadalotnnak egyaránt vigyázni kell.

Mindeneseire volt jelentősége an
nak, hogy épen a legnagyobb nyil
vánosság előtt : a parlamentben lőt
te fejbe magát.

Talán az is elkeserítette, hogy 
mindössze 270 faluban — a 3400 
közül — lobog a magyar ország 
zászló ? Keveselte talán a tempót, 
az iramot, mellyel a magyar nem 
zet az irredenta eszméért harcol.

Ez a fegyverdörrenés, amely a , 
magyar képviselőház folyosóján el | 
hangzott, legyen intő figyelmeztető 
nemcsak a külföldön, hanem itthon 
is ; lobogjon fel sokszorosan az ir
redenta láng, mert Magyarország 
népe nem várhat már sokáig

Vettük a következő levelet:
Tekintetes
Dr. Knézy Lehel urnák, a Baja 

Bácska felelős szei kesziője Baja.
A Baja- Bácska 1936. évi október 

hó 20 i számában személyemmel 
kapcsolatban megjelent közleményre 
a sajtótörvény értelmében kérem az 
alábbi helyreigazító nyilatkozat köz 
zétételét :

1. Valótlan, hogy én, mint a 
Bácskai Újság felelős szerkesztője 
bármikor is felkerestem volna a 
Nemzeti Egység Pártjának vezető
ségét és ajánlatot tettem volna olyan 
irányban, hogy a párt szüntesse 
meg a Baja Bácskát és tegye meg 
a Bácskai Újságot a párt közlö
nyévé.

2. Valótlan, hogy a pártvezető
séggel akár 360 pengő, akár bár
milyen más szubvenció tekintetében 
bármikor is tárgyaltam volna.

Dr. Ruszthy Károly 
ügyvéd,

a Bácskai Újság felelős 
szerkesztője.

Jegyzet : Állításainkat a fenti' 
nyilatkozottat szemben is fentarljuk.

— Holnap tartja a bajai Msnsz 
évi közgyűlését A Magyar Asz- 
szonvok Nemzeti S övelségérmk ba
jai csoportja holnap, vasárnap dél
után fogja megtartani e/idei rendes 
közgyűlését.

— Napról-napra korábban este
ledik, mindig több és több villany
fényre van szükség. Ideje, hogy után 
nanézzünk, megfelelő e lakásunk vi
lágítása. Gazdaságos és jó világí
tásról kell gondoskodnunk, keriil- 
nünh hell tehát az olyan lámpát, 
mely aránytalanul sok áramot fo 
gyászt, vagy gyenge világításával 
rontja szemünket Ha Tungsram 
Duplaspirállámpál használunk, úgy 
20 százalékig terjedő meglakolitást 
érhetünk el, 'világításunk pedig szeb
bé válik.

— Agyvértódulás, szivszorongds, 
nehéz légzés, fe’elemérzet, idegesség, 
fejfájás, lehangollság, álmatlanság, 
álmatlanság, gyengeségi állapotok, 
munkaképtelenség a rendkívül eny
hén ható természetes „Ferenc József** 
keserüviz használata által igen sok
szor georsan megsziintefhelök.

t.aptulajdnnoB:
»i. KNfiíV L Sí H € L.

A
Ficsher alapítványi-házban 

2 teljes HÁLÓSZOBA 
1 nagy ÁLLŐTÜKÖR 
régi FÜGGÖNYÖK és 

KÉPEK eladók!
Felvilágosítást ad : 
SCHEER ADOLF 

gondnok.

3
FŰZŐ, HASKÖTŐ, jjj 

| MELLTARTÓ j
Czeizier Jenöné m 

i füzőkészitő mester 0
szalonjában R

|j BAJA, KÁDÁR UTCA 10.51
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

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 FA KERESKEDŐK

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

!I É Szénkereikedelmi
ffei I II Részvénytársaság

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

DOROGIsiywKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

Dorogi tojásszén
Dorogi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és Társa 'bTj a c-eiSynáí6on

A Máv. menetrend május 15-tö!:
Érkezés
óra perc

Indulás 
óra perc Hová?

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettet,
kokizbrikettet, tatai jzalonszenet, 
budapesti elsörenndü gázkokszot. 

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és üzemek részére 
kitűnő minőségben. Eladás nagyban és kicsinyben házhoz szállítva.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 19-tfil okt. 26 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).
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18

19

09

25

32

40

26

19

01

09

47

58

41

08

Gara

Ujdombovár

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Ujdombovár

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pécs.

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

Bpest, Sárbogárd

14

18

23

i!

40

Í9

20

42

15

57

05

26

15

19

38

49

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd,

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

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

Budapest

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek éa Goldb.rger könyvnyomdájában Baja.


