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Az osztrák 
külügyi államtitkár 

Budapesten.
A Dunamedence problémája.

Nemcsak Magyarország, de az 
egész európai politika, szempontjá
ból különös jelentősége van azok
nak a tárgyalásoknak, amelyeket 
ezekben a napokban Schmidt Guido 
osztrák külügyi államtitkár folytat 
Budapesten a magyar politikai élet 
vezető tényezőivel.

Schmidt Guido osztrák külügyi 
államtitkár azért jött Budapestre, 
hogy a magyar nemzet felelős ve
zetőivel megtárgyalja és előkészítse 
a római paktumban résztvevő álla
mok külügyminisztereinek novem
ber hó elejére kitűzött bécsi talál 
hozóját. A három állam külpolitiká
jának vezető tényezői már régebben 
elhatározták ugyanis, hogy a világ
politika mai helyzetében az idősze
rű kérdésekül megvitatják. Különös 
jelentőséget ad ennek a hármas 
bécsi találkozónak gróf Ciano olasz 
külügyminiszternek Berlinben né
hány nappal ezelőtt tett látogatása, 
mely kétségtelenül azt bizonyítja, 
hogy a két tekintélyi alapon kor 
mányzott ország : Németország és 
Olaszország, amelyek ma a legha
tározottabban és a legnagyobb erő 
vei képviselik Európában a nemzeti 
és jobboldali gondolatot a bolseviz- 
mus pusztító törekvéseivel szemben, 
a legfontosabb külpolitikai kérdé
sekben személyes eszmecsere utján 
tisztázták a nemzetközi politika ak 
tuális problémáit. Róma és Berlin 
e találkozása igen nagyfonlosságu 
külpolitikai tény s egyben fényes 
igazolása annak a külpolitikai el 
gondolásnak, amelyet tragikus mó
don elhunyt miniszterelnökünk,Göm
bös Gyula képviseli.

A római megegyezés, Magyaror
szág, Ausztria és Olaszország kül
politikai törekvéseinek egybehango
lása, ezenkívül a junius havában 
létrejött német—osztrák megegyezés, 
végül Róma és Berlin találkozása 
ma kétségtelenül a zűrzavaros eu 
rópai politikai helyzetnek legszi
lárdabb pontja 8 egyben a világ bé
kéjének egyik legnagyobb biztosi 
t ka. Hiszen a római paktumban 
résztvevő államok mindenkor erősen 
hangsúlyozták a békére irányuló 
őszinte készségüket s mindenkor 
b ■ is bizonyították, hogy ez a meg 

egyezés egyetlen állam, vagy állam 
csoport ellen nem irányul.

A küszöbön álló becsi tanácsko
zások, amelyeknek anyagát most 
készíti elő az osztrák külügyi állam 
titkár a magyar államférfiakkal, az
ért is nagy fontossággal bir Magyar
ország szempontjából, mert a napi 
renden szereplő euiópai kérdések 
között szóba fog kerülni a Duna
medence problémájának rendezése

Kozma Miklós belügyminiszter 
levele -- apatini Fernbach Bálint 

főispánhoz.
Néhai Gömbös Gyula mi

niszterelnök halálával szükség
kép beállt kormányválsággal 
kapcsolatban megírtuk, hogy 
az uj kormány megalakulása 
után a kormányzó megerősí
tette apatini Fernbach Bálint 
dr. főispánt Bácsbodrog megye 
és Baja város főispáni széké
ben.

Minthogy e hirünk szövege
zése félreértésre adhatott alkal
mat s minthogy a megyei köz
gyűlés egyik határozatával kap
csolatban a főispán elnöklését 
kifogás tárgyává tették, a he
lyes tényállás megállapítása 
végett közöljük Kozma Miklós 
belügyminiszter levelét, melyet 
apatani Fernbach Bálint főis
pánhoz intézett.

Budapest, 1936. okt. 19-én. 
Tisztelt Barátom 1

Kézhez vettem értesítésedet, 
amelyben bejelentetted, hogy 
a m. kir. kormányban bekö
vetkezett változásra tekintettel 
főispáni állásodat rendelkezés
re bocsátód.

Miután értékes szolgálata
idra úgy politikai, mint köz-

A tanonciskolákban iskola orvosok 
fogják tanitani az egészségtant.
Néhány héttel ezelőtt a sze

gedi kereskedelmi és iparka
mara előterjesztéssel élt az 
iparügyi. valamint a vallás- és 
közoktatásügyi minisztereknél, 
hogy a jövő iparos és keres
kedő generáció egészségvédel
méhez fűződő nagy érdekekre 

is. Az a lény, hogy hazánkkal ro
konszenvező, baráti államok politi
kusai fogják ezt a nehéz problémát 
bonckés alá venni, bizalommal 
töltheti el a magyar népet; 
kormány bölcs, óvatos és előrelátó 
külpolitikai iránya mindenkor meg 
találta a világpolitika útvesztőiben 
azt a vonalat, amely országunk ér
dekeinek a legjobban megfelel.

igazgatási szempontból súlyt 
helyezek, a kormány nevében 
arra kérlek, hogy tisztségedet 
továbbra is megtartani és a 
reám háruló felelősségteljes 
nagy munkában hathatós tá
mogatásoddal segítségemre len
ni szíveskedjél.

Fogadd őszinte nagyrabe
csülésem nyilvánítását

Kozma s. k.
Ebből a levélből kitűnik, 

hogy a főispán a kormányvál
tozással kapcsolatban nem 
mondott le méltóságáról, ha
nem az általános szokásnak 
megfelelően a belügyminiszter 
rendelkezésére bocsátotta állá
sát, aki azonban, mint a fenn 
szószerint közölt levélből kitű
nik teljes bizalmáról biztosí
totta Fernbach Bálint dr. fő
ispánt s felkérte a főispáni 
megbízatás további ellátására.

Nyilvánvaló ezek szerint, 
hogy a kormányzó ujabbi in
tézkedésére nem volt szükség 
s a főispáni megbízatás ere
deti continuitásában semmi 
változás sem történt.

való tekintettel a tanoncisko
lákban egészségtani órák rend- 
szeresittessenek.

A felterjesztésre válaszolva 
Bornemisza Géza ipar- és ke
reskedelemügyi miniszter ar
ról értesítette a kamarát, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi 

minisztériummal már tárgyalá
sok indultak meg abban az 
irányban, hogy az 1937 — 38. 
tanévtől kezdve a tanoncisko
lák mellett is iskolaorvosok 
alkalmaztassanak és ezeknek 
feladatkörébe utaltassák az 
egészségtani órák ellátása is.

Mi lesz a kiállítással?
A Városi Gazdasági Egye

sület legutóbb tartott ülésén 
elhatározta, hogy 1938 bán 
kiállítást rendez.

Az idő addig igen rövid s 
az előkészületekről azóta nem 
hallottunk.

A nagy bortermés is indo
kolttá tenné, hogy az első fej
tés után, december 6. táján 
házi borkiállítást rendezzen, 
esetleg gyümölcs- és mézkiáll*- 
tással kombinálva az egyesület.

A közönség körében han
gok hallatszottak a kiállítás 
megrendezése érdekében; kész
séggel továbbítjuk.

Újra Loógó Pál plé
bánost választotta 

elnökévé a Szentist- 
váni Lecsapoló 

Társulat.
Loógó Pál plébános elnöklésével 

tartotta meg tisztújító rendes köz. 
gyűlését a Sz.enlistváni Lecsapoló 
Társulat. A közgyűlés szerdán dél
előtt 11 órakor kezdődött, előtte 9 
órakor tartotta előkészítő ülését az 
egyesület választmánya. Berzsenyi 
György műszaki tanácsos a Buda 
pesti kultúrmérnöki hivatal kikül
detésében átvizsgálta az egyesület 
ügykezelését és megállapította, hogy 
a Lecsapoló Társulat a legutóbbi 
három esztendő alatt, amióta Loógó 
plébános áll az élén, igen szép 
eredménnyel dolgozott és a lecsa- 
polási érdekeltségek mindet) jogos 
kívánságát teljesíteni igyekezett. A 
tisztújító közgyűlés, melyen a város 
képviseletében részt vett Horváth 
Béla műszaki tanácsos, egyhangú 
lelkesedéssel választotta meg újabb 
három esztendőre eddigi elnökét és 
teljes elismeréssel adózott önzetlen 
munkásságáért. Alelnökké válasz
tották Sámán Jakabot, azonkívül a 
választmányba liz rendes és öl pót
tagot választottak.



ÍA.J •'jő. október 30.

Pulóvert OkSÓn

SSÜ REINHARDT 1
RetÉkÜlt divatcsarnokból.

Kalapot 
Inget 
Nyakkendőt 
Keztyüt

Választott bírósági elnökökké 
választható pécsi és szegedi 
kir. Ítélőtáblái és törvény

széki bírák.
A m. kir. igazságügyi miniszter a 

tisztességtelen versenyről szóló 1923. 
évi V. Ic 44 § a ahpjín a pécsi 
kereskedelmi és iparkamaránál ala 
kilandó választott bíróságok elnökei
ként választható birákul a követke
zőket jelölte ki : Feszi Nándor, 
Rihmer Aladár tanácselnökök; Bö 
gös Lajos, dr. Balta Béla, Kis György 
a III. fizetési csoport jellegével fel
ruházott kir. Ítélőtáblái bírák.

A szegedi kereskedelmi és ipar 
kamara területére pedig dr. Elemy 
Sándor, Curry Richárd III. fiz. cso
port jellegével felruházott szegedi 
kir. ilélőláblai bírák; Csillag László 
kir. Ítélőtáblái biró, dr. Novák Jenő 
kir. tvszéki tanácselnök; Lukáts lg 
nác III fiz. csoport jellegével fel
ruházott kir. jbirósági elnök.

Ax adósok
egyesülete.

Több Ízben felmerült a lapokban 
a hir, hogy az adósok érdekeiknek 
védelmére egyesületbe tömörülnek.

Moct végre komoly formát öltött 
a hir, amennyiben Budapesten meg
alakult a „Mór”; a Magántartozá
sok Rendezésére Alakult Egyesület.

Ez az egyesület a peres eljárá
soktól agyonzaklatolt adóstársadalom 
védelmi szervezete, amely azonban 
az egyesület alapját képező adós 
ságrendező tervezetben ugyanakkor 
százszázalékos biztosítékok nyújtá
sával a jóindulatú hitelezők érde
keinek is a leggondosabb védelme 
zője akar lenni. Az egyesület ga
ranciákat nyújt becsületes szándékú 
tagjainak a megvédelmezésükről. Az 
alakuló közgyűlés az egyesület elnö
kévé Jeney Géza ny. pénzügyi ta
nácsosi, ügyvezető igazgatójává Rem- 
sey György írót, ügyészévé Földes 
D, Dezső dr. v. nemzetgyűlési kép
viselőt és Lipovniczky Kálmánná 
főv. tanítónőt, pénztárnokul Mandl 
Lajos dr ny. min. ossztálytanácsost 
választotta meg. Minden érdeklő 
dés és belépések bejelentése Földes 
D. Dezső dr. címére : VI., Felsőer 
dősor 5 , I. em. küldendő.

— Baromfiexport. Ba romfiexpor- 
funk igen szépen fejlődik. Az ex
port minden piacra kerülő árut fel 
vesz; sőt az a baj, hogy áruhiány 
van.

Szabályozta a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter a természetes 

jég gyűjtését.
A jégrendelet a higiénikus szem

pontok fokozott figyelembevételével 
határozza meg azokat a helyeket, 
ahonnan a kereskedelmi forgalomba 
hozható természetes jeget gyűjteni 
lehet.

Általános elvül állapította meg a 
miniszter, hogy mindig a rendelke
zésre álló legtisztább helyet kell ki
jelölni.

Részletesen szabályozza azulán 
a rendelet azokat a távolságokat, 
amelyek kell, hogy a jéggyüjlő me
dencét a lakott helyektől elválasz- 
szák.

Gróf Teleki János - a szakember.
Gróf Teleld Jánost Bácsbodrog 

vármegye örökös törvényhatósági 
bizottsági taggá választotta.

A választást egy bizottsági tag 
— nyilván politikai okokból — meg 
felebbezte.

A választás és a felebbezés bele
került a fővárosi lapokba is, termé
szetesen politikai megvilágításban; 
de ez a tény egyúttal alkalmat 
adott a szaklapoknak is arra, hogy 
a felebbezéssel foglalkozzanak.

így igeu részletesen foglalkozik a 
kérdéssel az Uj Világ című gazda 
sági hetilap, melynek főszerkesztője 
dr, Béldi Béla orsz. képviselő, aki 
mintegy két hónap előtt lépett ki a 
Nemzeti Egység pártjából s így el
fogultnak semmi esetre sem tekint
hető.

Az Uj Világ közleményét, mint
hogy az a legtárgyilagosabb véle
ményt tartalmazza gróf Teleki János 
szakképzettségéről és közéleti su 

Figyelem! UzletáthelyezÓS! Figyelem!

ül

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-f*le üzletbe, Báró
Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dlisan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert SZOlid áraimmal vevőközönségein 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

^Legalább egy kilóméterre kell a 
vízgyűjtő medencének a lakott he 
lyektől és legalább 500 méterre a 
szántóföldektől feküdni.

Ha azonban a vízgyűjtő medence 
mélyebb fekvésű a lakott területek
nél, akkor 2—3 krnéternyire kell a 
jéggyüjtő medencének feküdni.

Álló vagy folyó vizek széleiről 
sem szabad jeget gyűjteni.

Részletesen intézkedik a jégren- 
.delet azokról az esetekről, amikor 
a hatóság orvosilag is megvizsgál
tatni köteles a jeget.

lyától, egész terjedelmében közöljük :
Teleki János grófot a Maleosz és 

a magyar aulófuvarozás megterem
tőjét a hó elején örökös tagjává vá 
/osztotta Bács Bodrog megye tör
vényhatósága. A szavazás aránya 
93:4 volt a kiváló szakember javára. 
Titkosan ! Ami a megbecsülés min
dennél ékesebb bizonyítéka.

Ám tegnap azt olvastuk, hogy a 
választást meglellebbezték. Mindegy, 
hogy miért, mindegy, hogy milyen 
eredménnyel. Csak a tény a fontos : 
van valaki, vagy vannak valakik, 
akik szerint Teleki Jánosra nincsen 
szüksége Bácska törvényhatóságá
nak. Hát bocsánatot kérünk, itt meg 
kell állnunk egy pillanatra. Ez 
ug yanis nem politika, — azzal igazán 
nem törődünk ezeken a hasábokon ! 
Ez kor , sőt kórlörlünel. Teleki Já
nos ugyanis — ha esetleg nem tud 
nák a fellebbezők — szakember. Még 
pedig abban a mederben, ahol na- 

gvon ritka az elméletileg és gyakor
latilag egyaránt felkészült szakem
ber. A közlekedésben. Teleki Jánosra 
az egész ország gazdasági élete 
büszke. Legyen hát büszke Bácska 
is, ahol mindig megbecsülték a tu
dást és a tehetséget!!

Ma délelőtt tartották meg a 
magyar minisztertanácsot.
Ma délelőtt dr. Darányi Kálmán 

miniszterelnök összehívta a minisz
tertanácsot.

A miniszter tanács az időszaki 
kérdéseken kívül a belügyi tárca 
körébe tartozó fontos politikai kér
désekkel foglalkozik.

A tanácskozás eredményét széles 
körökben nagy érdeklődéssel várják.

Franciaországban 
zavargások voltak a 

széntztrájk miatt
Észak-franciaországban több he

lyen szlrájk/a*. argások voltak. A 
sztrájkhullám az iparvidékeken a 
gyárak tömeges bezárásához vezetett. 
Az a veszély fenyeget, hogy újabb 
gyárak bezárása fog rövidesen be
következni.

A szénszálliló munkások sztrájkja 
már olyan méretű, hogy a gyárak 
a szénhiány miatt nem képesek 
üzemüket folytatni.

Most már az összes gyárakba ka
tonai rendőrség fedezete mellett 
szállítják a szenet.

Liliében a sirápoló munkások 
sztrájkja miatt valóságos közelharc 
indult, mely a sztrájkolók győzel
mével végződött.

A temetők ünnepe.
Mindenszentek minden halottak 

ünnepének megölésére készül a ke
resztény világ. Vasárnapra megszé
pülnek és megnépesednek a bajai 
temetők ; a kegyelet az elköltözői
tek földi nyugovójához vezeti az 
ittinaradoltakat.

A gyertyák fényárjában álló te
metők és a templomok misztikumá
ban pedig egy szívből, egy lélekből 
száll a millió és millió könyörgés : 
Örök világosság fényeskedjék ne
kik !

Egy szoba keresek
éskonyhás azonnali
beköltözésre. — Cim a kiadóban.
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HÍREK
1517. október 31.

Október 31 ike nagy ünnepe a 
protestantizmusnak ; emiékfordulója 
ez annak a nagyjelentőségű napnak, 
amelyen Luther Márton a witten
bergi vártemplom ajtajára kiszegezte 
a maga 95 pontját.

Ezekben a napokban tiltakozott a 
katholikus egyház által akkoriban 
árusítani szokott bűnbocsátó levelek 
árusítása ellen s egyben összefog 
Jalta azokat az ellentéteket, melye 
két bárkivel szemben megvédeni 
hajlandónak nyilatkozott.

Akkoriban nem volt rádió, nem 
volt lávirda, de ennek az esemény
nek hire mégis gyorsan befutotta 
egész Németországot s kiindulója 
lett a világ legsorsdöntőbb vallási 
s egyben szellemi mozgalmának.

Magyarországon a budai főiskola 
német származású tanárai révén 
terjedt el a vitlenbergi események 
hire, mert Buda és a német biro
dalom között akkoriban igen élénk 
volt a közlekedés. Így magyarázható 
meg, hogy nálunk már a niohác i 
vész, előtt ismeretesek voltak a re
formáció tételei.

Nevezetes eseménye még a re 
formátus egyháznak az 1596 esz
tendő, amikor Karoli Gáspár kiadta 
a biblia magyar fordítását.

Ünneppé a szászországi evangé

DRÁMA

Október 30—31., november 1.
Pén^jSzombat^vasá^nap.

A szív, a hit és szeret Magyarul 
beszélő filmje I

Ne sírj édesanyáin

likus főegyháztanács avatta október 
31-ét 1667 ben, amikor elrendelte 
ennek a napnak és a iákövetkező 
vasárnapnak m< günm- plését.

— A reformáció emlékünne
pével kapcsolatos kormányren
delkezés folytán lapunk legköze- 
lebbl száma hétfőn délben a 
rendes időben jelenik meg.

Budapestre utazott a pol
gármester. Dr. Borbiró Ferenc pol
gármester ma Budapestre utazott. 
A polgármester útja teljesen hiva
talos jellegű és a különböző minisz 
tériumokkal folytatandó tárgyalásai 
több napot igénybe vesznek.

— József főherceg a szegények
ért. József főherceg a budapesti 
kolduskérdés, megoldásának támo 
gatására havi 300 peagőt ajánlott 
fel. Az adománnyal a főherceg 
mindenkit megelőzve önként sietett 
a főváros szegényeinek segítségére.

— A mai izgalmas élet küz
delmeiben kifáradt egyének, akik 
csaknem kivé el nélkül székszoru 
lá*bau, belfájdalmakban és felfúvó
dásban szenvednek, igyanak reg
gelenként egy egy pohár természe
tes ,,Ferenc József** keserüvizet, 
mert ez az ideális hashajtó összes 
jellemző tulajdonságait egyesíti ma
gában.

— Holnap állatvásár lesz Baján. 
Baja város holnap október 31 én 
tartja az őszi állatvásárt. Az állat 
vásárnak a mostani idő aligha fog 
kedvezni.

— Halálát okozta a bácsalmási 
asszonynak a második öngyilkos
sági kísérlet. Walter Józsefné, 
Müller Éva 56 éves bácsalmási asz- 
szony tegnap délelőtt lakásán mér
get ivott és meghalt. Az asszony 
zöld porral mérgezte meg magát és 
mire hozzátartozói észrevették ki
szenvedett. Ez már második ön
gyilkossági kísérlete volt. Két évvel 
ezek tt a padláson felakasztotta ma
gát, de idejében levágták.

— Gyenge fény, gyenge munka. 
Ha a rövidebb napok idején a ter
mészetes napfényt nem pótoljuk ide
jekorán megfelelő világítással, úgy 
teljesítményünk és idegeink egyaránt 
megsinylik szeműn '. megerőltetését. 
Csak kifogástalan megvilágítású mun
kahelyen végezhetünk megbízható 
munkát — és csak jól világított szo
bákban olvashatunk, dolgozhatunk 
úgy, hogy szemünk el ne fáradjon, 
idő előtt el ne romoljon. Kifogásta
lan világításról tehát idejekorán kell 
gondoskodnunk. A megbízható 
Tungsram Duplaspirállámpa jó fé
nyével óvja a szemét, gazdaságos 
áramfogyasztásával pedig csökkenti 
a világítási és háztartási költségeket.

— Magyarország tejellátása. 
Magyarországon körülbelül egy mil
lió darab tehén van, amelyből há
romezer daiabot közvetlen Budapest 
területén tartanak. Ezek a főváros 
évi 400 000 liter szükségletének 
6'75 százalékai fedezia ; a többi 
részét a a vidéki tehenészet látja 
el.

Csak nem teszi tönkre szemét az 
ilyen világítással? Takarékoskodik? 
Használjon TUNGSRAM dupla- 
spirállámpát — 20%-ig terjedő 
lénytöbbletet biztosit, mégsem 
fogyaszt több áramot.

TUNGSRAM 
OUPLASPIRÁLLÁMPA 

óvja szemét!

— Szombaton kezdődik a jegy
árusítás Yeichi Nimura és Lisan 
Kay világhírű japán táncművész
pár nov. 3 iki klasszikus estéjére. 
Nagy érdeklődés nyilvánul az igen 
nívós est iránt, melyre jegyek a 
Wagner könyvkereskedésben kap 
hatók. Jegyárak köri tagoknak: 
2 50, 2 és 1'50 P., nem köri tagok
nak : 3'50, 3 és 2 50 P. Vidékiek 
a köri tagok kedvezményében ré
szesülnek, ha jegyük árát (10 fillér 
csatolásával fenti könyvkereskedés 
címére megküldik.

— A jegybank aranykészlete. 
A Magyar Nemzeti Bank arany- 
kés/l le 78 9 millió; v-duta és de
vizakészlete 24 1 millió pengő. A 
jegybankkal szemben f.nnálló állam- 
adóság 90 2 millió pengővel szem 
ben a tavali 77 millió pendővel. Az 
emelkedés a gazdaadósságok rende
zése vezethető vissza.

Laptulajdonos ;
Or. KHÉXV L£«£L.

GYÓGY- 
r 811^ HASKÖTŐ, 

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

füzőkészitő mester
szalonjában

búja, kádár utca io.sz.

(Lourdesi csoda)

Kft
sqh

Egy kisfiú könnyekig megható története. Társa
dalmi szinmii az élet árnyairól és az égi fényes
ségről 12 felv. A monumentális felvételeket a „Fran
cia Filmgyártók Szövetsége" Lourdesben készítette.

Ezenkívül:

Róma a pápák és kultúra városa.

Vademberek — Vadállatok
Ltdekes felvételek a dzsungelból.

Amerikai képeskönyv
Gyönyörű felvételek Marylandról

Előadások kezdete vasárnap: fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások.

a máj és az epeulak bántalmai, gyo
mor- és élhurut, aranyeres bajok 
és a végbél megbetegedései esetén 
a természetes ,,Ferenc József** ke- 
serüviz gyorsan és biztosan megszün
teti a hasiszervek pangását. Sok évi 
kórházi tapasztalat igazolja, hogy a 
Fene József viz használata a bél
működést kitűnően szabályozza és 
erélyes elvonó hatása következtében 
soványiló kúrákra is igen alkalmas.

A Fischer alapítványi-házban
2 teljes HÁLÓSZOBA
1 nagy ÁLLÓTÜKÖR
RÉGI FÜGGÖNYÖK

KÉPEK és PERZSA SZŐNYEGEK

eladók!
Felvilágosítást ad:
SCHEER ADOLF 

gondnok.

•n 
I 

és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA all engedélyezett ílj 
gyors- és gépíró tanfolyama. y

Gyors- és gépírást tanít
a<

i
1 Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben

lehel: Haynald utca 19. sz. alatti iskolahelyiségben. y
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Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.
—.... Kérje mindenütt.

Képviselet :SchőnésBajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

P száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

apritott akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wlesel Sándor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Sö

! 
í 
í
I 
í
8
i
8
J 
i
I 

íB

A Máv. menetrend május 15-töl:

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI-KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

Dorogi tojásszén 
Dorogi diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és Társa bTj a

Érkezés 
óra perc

II IC O T E C Szénkeretkedelmi W E K B E3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettet.
kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsörenndü gázkokszot. 

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

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 
oki. 26-tól nov. 2 tg.

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 5 19

7 32 5 20

7 40 5 42

9

13

14

14

/6

/8

/8

/8

19

23

23

26

19

01

27

48

08

8

9

10

14

15

57

05

26

15

Gara

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

Bpesl, Sárbogárd

14

15

18

23

23

19

38

47

55

55

49

G a ra
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest. Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest

Baja, Bálaszék, Pécs

Bálaszék, 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 

modern kivitelben készülnek.
Nvomafnft Bakanek é» Goldberger könyvnyomdájában Raia.


