BÁJA-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
EERENOEK-TERE 2. SZÁM.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

Or.

Telefon 52.

Kilenc hét alatt.
Legutóbb Erns/t Sándor a ke
resztény ellenzék vecérpolilikusa —
elismerjük higgadt hangon — birá
lat tárgyává tette a kormány műkö
dését s mindamellett, hogy kiemelte
a Darányi kormány legfőbb sikerét,
amellyel enyhíteni tudta b politikai
feszültséget, mégis mintha vadamé
melyes índignálodás csnedüit volna
ki szavából, amikor arra utalt, hogy
„lassan mennek a dolgok." Bár
maga is helyénvalónak tartotta mind
járt hozzátenni, hogy az elhamar
kodott cselekedeteknél sokkal célra
vezetőbb a „lassan járj tovább érsz"
elve, mégis igen helyénvaló volt er
re a bírálatra megkérdezni Darányi
Kálmán miniszterelnök felfogását,
aki az egyik fővárosi lapban míg
jelent
nyilatkozatában nem tett
egyebet, minthogy felsorakoztatta
mindazokat a tényt két amelyeket
kormánya rövid kilenc hét lefor
gása alatt ptodukálni tudott.
Ha ezekn-k a tényeknek adat
s. erű felsorakoztatása kis»é száraz
nak is tűnik, mégis ez a leghelye
lyesebb válasz Ernszt Sándornak.
Kezdjük a külpolitikai kérdések
kel : a kormány beírató tanácsko
zásokat folytatott Becsben amely la
náoskozások fudvaiévőleg Olaszor
szág, Magyarország és Ausztria kül
ügyminiszferei között folytak le. Ezt
követte Ciano gróf olasz külügymi
niszter magyarországi utazása, majd
a Schmidt osztrák külügyi állam
titkárral folytatott budapesti anács
kozákok, melyeket betetőzte a Föméltóságu kormányzói pár római és
bécsi látogatása.
Foglalkoznia kellett az alig pár
hetes Dirányi kormánynak a valu
láris helyzettel is, me'ly a magyar
ái ucsereforgak>ui további zavartalan
lebonyolítását volt hivatott megíe
lelő mederben tartani. És éppen a
b’g'.i'óbbi napok .eredmény*! igazol
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ják, hogy néhiny külföldi állammal !yen például a diplomás ifiuság el , jával módot nyújtott aita, hogy a
sikerült nagyobbarány u k*-resk» d‘,l- helyezésének gondja.
j fentiekben összegy üjtsük a Darányi
mi tárgyalásokat folytatnunk, ame
Erns/t Sándor megjegyzését nem kormány működésének kilenc hetes
lyeket Jugoszláviával és Csehszlo
vettük túl érzékenyen a szivünkre, anyagát.
vákiaval be is fejeztünk.
sőt el kell ismernünk, hogy kritiká
_
Kilenc hét leforgása alatt éppen
elég munkaanyagot adott mindez.
De. lássuk a belpolitikai lényeket.
Pálfi Zoltán ügye ma került
E rövid pár hét alatt egész csomó
a
törvényszék vád tanácsa elé.
törvényjavaslat került a Ház aszta
lára. Ezek közül régi adósságának
Ismeretes még az a nagy
Pálfi Zoltán a sikkasztás fel
tett eleget a kormány & ga/dati-z
arányú sikkasztás,
melyet fedezése után eltűnt Bajáról
tek nyugdíjbiztosítására vonatkozó Pálfi Zoltán, az egyik helybeli | és Budapestre szökött. Olt is
törvény lelárgyalásával. Ugyancsak l nagyvállalat tisztviselője köve
fogták el a kiadott körözés
fontos kérdést old meg az ügy védi tett el, összejátszva egy kör alapján,
rendtartásról szóló javaslat, amely nyékbeli gazdával. Közel 5000
(jgyét ma kezdte tárgyalni
pengőre rúgott a kár, mely a a kir. törvényszék vád taná
szintén letárgyaltatoll a képviselő
házban, de ezek mellett a kormány vállalatot érte megtévedt tiszt csa
zárt
tárgyalás kere
munkáját jelzi a kereskedelmi egyez viselőjének bűnös manipulá
tében.
ciója révén.
mények megkötésére vonatkozó fel
hatalmazási törvényjavaslat és a né
met—magyar kulturegyezmény is.
Ezek mind elintézett problémák, de Válasz egy nyílttéri közleményre, avagy
ha hozzávesszük a tárgyalás alatt idb. Tárnál Mihály dávodi községi pénz
álló kérdéseket is, mint a mezőgaz
táros esete ifj. Tárnái Mihállyal.
dasági érdekképviseletekről szóló és
Miután ez az utolsó kitétel mégis
A Baja-Bácska e hó 8 i száma
a városrendezési törvényjavaslatot,
arra enged következtetni, hogy idb.
igazán nem lehet azt mondani, hogy bán egv cikk jelent meg ,.Egy kár
a Darányi kormány a „lassú járat té rilési per bonyodalmas ulja egy Tárnái Mihály valami vonatkozásban
■ büntetőperen keresztül" slb. cím mégis csak szerepelt az eljárás so
ra" rendezkedett be.
Mindezek mellett belpoliliknilag mel, melyben idb. Tárnái Mihály rán, kénytelenek vagyunk rnegálla
pitani, — elismerve azt, hogv idb.
egvik legnagyobb jelentőségű tényt és ifi. Tárnái Mihály dávodi lakó
Tárnái Mihály ellen bűnvádi eljárás
abban tálunk, hogy a Darányi k«- sok -esetével L>glalko.ztunk.
rnány alatt végre összeült az a párt • Ezt követőleg e hó 12 én helyre nem folyt, — hogv a bajai csendőr
igazító
közleményt
közöltünk
laközi értekezlet, amely többnapos
őrs ad 1/66 sz. ics. 1934 nyomo
cnegvit lás után letárgyalta a vá . púnkban, fér fiúsán elismerve, hogy zati iratában idb. Tárnái Mihály azt
idb. Tárnái Mihállyal szemben a vallotta, hogy Kaufmann Pált tény
lasztójogi reformra vonatkozó álla
kártérítési kötelezettséget nem álla
János elveket.
leg felkérte, hogy a traktor átvon*
pították meg, miután azt csak iíj.
Lássuk most már azokat a kér
tatásánál fiának segédkezzen. Vi
désekf’L amelyek kifejezetten gaz Tárnái MifiallyaJ szénákén állapítot szont ifj. Tárnái Mihály a B./12671
dasági es szociális jelentőségűek. ta <meg a törvényszék és Í>-Flebbe- — 974. számú büntetőügy során azt
zés folytán a Tábla is.
Ezek közül csak a transzfermorató
vallotta, hogy 1934 január 19 én
A Független Magyarság tegnapi
rium megbosszebbilását, a lejárt
apám (idb. Tárnái Mihály) elküldött
számában
idb.
Tárnái
Mihály
nyílt
gazda védettség újbóli haJályhantarengem Vaskutra Kulisity Jánosnétásál, a Faksz házak hátralékosai téri közleményében aztán valótlan hoz, hogy a megvett traktort hoz
nak bélyegezve tudósitá«unk»t azt
nak nyújtott kedvezményt, a tata
zam haza.
rozási ad kedvezmény megújítását áHitja, hogy a „Kaufmann Pál bal
így került idb. Tárnái Mihály a
és az áreíKenőrzés hatálybatételét esetét okozó traktort én nem igé
nyeltem, az nem .tulajdonom" -és polgári per kapcsán a bíróság elé,
említjük csupán. Ezek közé kell so
mely azonban, mint már fentebb
Tolmm'k más srowális természetű „a pécsi ítélőtábla előtt jogerős ité
említettük vele szemben a kártérilettel teljesen pernyertes lettem."
problémák megoldását is, mint ami

Szokatlan 5

hogy kirakatainkba rengeteg árut tettünk lei, de
OlCSÓ ífjetzéssel akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg

különlegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk I

Divatárut
Divat üzlete
Br. Eölvöí utca 2. szám.

Játékot

Cioőféiéket

Fischer Pál r. t, Baja
CSte 7 DrStg nyitva.

Cipőraktára
Gráf Zichy Bódog tér 4
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K a r ác s o n y u n k-r a
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ajándékot

Reinhardt Divatcsarnokból
Baja,

tési kötelezettséget nem all.-pifolla
meg.
A ui a kiigénylés kérdését illeti,
a Baja Bácska nem azt irta, hogy
idb. Tárnái Mihály a traktort igé
nyelte volna ki, hanem szóról szóra
azt irta „« traktor oseplőszekrényél",
ami, hogy valóban megtörtént bizo
nyít a P. 933—936 jb. szám alatt
lefolyt igényper.
Idb. Tárnái Mihály nyílttéri köz
leményében hivatkozik a pécsi Íté
lőtábla jogerős ítéletére. Ez sem fe
lel meg a lénynek, mert felülvizs
gálati kérelem folytán az a Kúria
elé került.

Háromszáztizenkét résztvevő
vel. tegnap megkezdette mű

ködését a város két

gyer-

meknépkonyhája.

Baja város két népkonyhája, a
Szerclelház és a Mmsz vezette
népkonyhák tegnap megkezdették
működésűkét. A megnyitó ebéden
mar 312 gyermek, a népkonyhák
régi kis törzsvendégei vettek részt.
Az idei télen ’a Mansz népkony
hán nyilvántartott gyerekek az is
koláikban ebédelnek így Józsiivá
ros, Sz.entjános, Kiscsávoly és Szentisfván népkonyhás diákjainak ko
csín szállítják az ebédet a német
mintájú praktikus hőtartó edények
ben. Szállás és Homokváros sze
gény diákjai az. idei télen is a Sze
retelházbau ebédelnek

Oecember 20 — január 6:
tilos a végrehajtás!
A türelmi időben nem lesz
Árverés.

A kormány az. e-lö-ö évekhez ha
sonlóan, most is megujilja azt az
intézkedését, amellyel a karácsonyi
Ünnepekre és újévre nyugalmat biz
tosit az. adóhátralékosok nak. A ren
dvlkezés értelmében december 20 tói
január óig tilos lesz, az adóhátra
lék miatti végrehajtás és árverés, s
ezalatt az. adóügyi hatóságok csak
adóbeh i j ássál kapcsolatos, halaszt
hatatlanul sürgős jellegű intézkedő
seikel végzik > I.

—

Telefon : 188.

___

Emelték az órabéreket a kömüvesiparban.
olyan követelésekkel állottak elő,
.Az ipar ügyi miniszter megerősi
amelyeket a munkaadók nem vol
telte és kihirdette az uj kőműves
ipari minimális munkabéreket. A tak hajlandók megadni. Később a
munkásság belátta, hogv az építési
megállapító < bérskálák általánosság
bán 2 filléres bérjavilást jelentenek idény közepén nem lehet a munka
az eddig érvényben volt munkabé béreket emelni, mert ezzel az épí
tési kalkulációk megdőlnének. Az
rekkel szemben.
A kiimiivesipari minimális munka uj munkabérek a kihirdetéstől sz.ábérek megállapításának munkája már i mitolt nyolcadik napon, vagyis de
a nyáron megkezdődött, de nehe cember 28 án lépnek életbe
zen haladt előre, mert a munkások

Az eddigi éveket is felülmúlja a bajai
karácsonyfa ünnepélyek idei adakozási
programja.
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TELEFON- 206

Baja 'áros hivatalos vezetősége, | nyili meg a karácsonyi s egyben
illetve a szociális ügyosztály a (ér ; téli gondjait.
I karácsonyi gyertyagyújtás. A bajai
Ma szerdán délben a Kinizsy Pál fogház, rabjainak karácsonya is csüszidalommal karöltve gyönyörű ka
utca napközi gyermekotthonában * törtökön délután lese.
rácsonyi missziót végez. Az egy
mást követő karácsonyi ünnepségek hatvan gyermeknek délután 3 óra
A bajai Szeretelház nyolcvan lamindegyikén sok szegény ember kor a Katolikus Egyesülésben a | hójának karácsonyfaünepélye holnap
részesült a karácsony szeretelében ; 160 Baján elhelyezett tnenhelyi gyér
6 órakor lesz szép program kereté
mindenütt gazdag szeretet csomago mek számára rendeznek szeretet- ben. Beszédei mond : Temunovics
Ünnepségei.
kat juttatlak a rászorulóknak.
József kóiházi I. Ikész
A szegény gondozó hivatal 300
Délután fél 4 órakor a SzeretetA karácsonyi szeretet ünnepsé
gek sorában különösen jelentékeny há/ban lesz a legnépesebb bajai külsögondozoltjának is ez lesz a
karácsonyi ünnopség. Itt 540 gyer szeretelünnepsége. Vallási különbség
volt a zórdaiskolák felruházó prog
nélkül valamennyien gazdag szere
rammja. Az intézet szegénysorsu meknek ad ajándékot a Szentferenc
diákjait, mint más években is, ezuf
rendi záida, a női III Rend és Kara telcsomagot : lisztet, burgonyái, zsírt,
husi, cukrot, kalácsot, tűzifát, cu
tál is teljesen felruházta, azonkívül Jenő a Ferenc Csatorna r. t. pénz
korkát is kapnak. Az ünnepségre
élelemmel is megajándékozta. A I árosa.
Szociális Misszió Társulat az idén
Holnap csütörtökön délután 3 ezúton is meghívják a város társa
nyolcvan szegény családnak köny ■ órakor a tűzoltólaktanyában lesz, a dalmát.

Kitüntetett tanítóképző
intézeti tanár.

Ajándékot
KARÁCSONYRA
vásároljunk

MAJTINSZKY-nál
A Tóth

Kálmán

szoborral szembon.

A vallás és közoktatásügyi mi
niszter, Desics József tanilóképzőintézeli tanárt nyugalomba vonulása
alkalmából hosszú időn ál kifejlett
buzgó és eredményes működéséért
dicsérő elismerésben részesítette.
Desics Józsefnek a kultuszminisz
ter kitüntető éli méréséi dr. Zivodszky Levente főigazgató fogta
ünnepség keletében átnyújtani.
— A Bácska SE. karácsonyi
táncestje. A Bácska SE. karácsony

másodnapián rövid vidám műsorral
egybekölölt láncestélyt rendez az
alsovárosi Olvasókör helyiségeiben.

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓT3, vagy ékszer.
Telefon: 2—93.

____

De igaz öröme csak úgy lesz.
ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.
Sziklai Márton órás, ékszerész

Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.

M36. december 21
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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban, OÍCSŐ árak00
Farkas Mihail üvegkereskedőnél.
Aloacca evőeszköz.

A Krammer fivérek mérleghamisitási
ügye a törvényszék előtt.
Hétfőn folytatólagos tárgya ásón
tárgyalta a kir. törvényszék dr
Linzer tanácsa a Krammer ügyet.
Krammer Józsefet és Krammer
Gyulát ugyanis az ügyészség mér
leghamisitás vádjával terhelte és mig
a világjáró Krammer József bűnét
nem sz.épitgelve, tnindui kertelés
nélkül elismerte a hamisbélyegzők
gyárfását, Krammer Gyula annak
használatát tagadta.
Kihallgatták tanúként Krammer
Ferencet, aki a lefoglalt hamismér
legben Krammer Gyula munkáját
ismerte fel.
Krammer József önmagát lagad'a

volna meg, ha az elnök ama kér
désére, hogy bűnösnek eizi e ma
gát, ne igy felelt volna :
— Itía’r. nem vagyok gáncsnélküli
lovag, de hog^hi feleltünk emberek
helyett Isten Ítélkezne, Gyula bá
tyámal életfogytiglan Ítélnék el. Igaz,
hogy engem is.
És inéit a földön valóban embe
rek Ítélkeznek, a kir. törvényszék a
bizonyítási eljárás lefolytatási ultin
kihirdetett Ítéletében mindkét Kram
nvrl bűnösnek mondotta kia vádbeli
cselekmény elkövetésében es ezért
Krammer Józsefet 1 hónapi, Kraminer Gyulát 14 napi fogl á ra Ítélte.
Az itelet nem jogerős.

Impozáns és látványos programmal
rendezi meg a Move és a Mansz
a bajai magyar estet.
Méreteiben igen impozánsnak Ígér I magyaros ruhákban fognak ra
kezik a Move és a Mansz együttes gyónni.
A műsort is az est nívójának
sen rendezendő téli nagy bálja a
megfelelően állítottak össze.
január 2 i bajai magyar est.
A beköszöntőt vitéz Kemény Si
A téli báliszezon kiemelkedő ese
ménye lesz az 1937 év első bálja. mon irta Előadja : Weisz Magda.
A magyar gondolat, a magyar ruha, Ezt követi a M. kir. honvédség re
a magyar est jelszava és a bajai gős csoportja előadásának I, része.
hölgyek az estélyen remek kiállítású Magyar kettőst láncol Endrey Ot1.

URÁNIA
1936. évi december hó 25-én, karácsony elsönanján

A vidéki orvos
5 gyermek egyszerié. A kanadai ötösikrek bübájós legénye 12 f
Kiegészítés:

Micky a polómeccsen — Híradó
jj-
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Modem képkeretezés.

nn

Cipők, harisnyák, hÓCÍPŐk,
nyakkendők, ridikülök
nagy választékban oksón kaphatók

UJ DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN

és Sehuller Teréz
A nagy és látványos előképc'-oport
első része azt ábrázolja, amint
Szent István Szűz Máiia oltalmába
helyezi országát. Magyarország patrónája : Regőczy Sándor né, Gizella
királyné: Köbling Ernőné, Imre
hercegnő, udvarhölgy: Czapp Alfonzné, István király : dr. Hertelendy
István, Gellert püspök : Bódy Mihály, Péter herceg: Doszpoly De
zső, leslőtlovag: Vince Viktor, szer
zetes: Szilágyi András.

Kelet, Nyugat, Észak, Dél : a bu
dapesti négy irredenta szobor meg
személyesítője : Keszthelyi Má.ia,
Sólymos Vera és a Move lövész
csapit tagjaiból : Békássy Sándor,
Bilz László, Czigler József, Jaksa
Sándor, Kökényes Mhály, Ckwid
Mátyás, Olíva Jancsika.
Az aradi „S/ab rdságszobor" bm
a magyar Géniuszt vi'éz G rgely
Zoltánná, Hungáriát Ucsoay Gusz
táv jelképezi.
Az élőképek szövegét v. Kemény
Simon irta. E'rnondja : Kiss György.
Rendezi : Miskolc/y Ferenc. Közre
működik a Bajai Daloskör és re

— A főispán Budapesten. Dr.
Fernbach Bálint főispán a tegn pi
n>pon Budapestre ut zot', honnan
csak január első n pjaiban tér új
ból vissza Bajira.

—

Az

alispán

szabadságon.

Dr vitéz Bajsay Ernő alispán sza
badságának egy ieszr-1 most vette
ki és csiládjaval c-gyű’t a karácsényi
Ünr»« p* k ■ <• Búd • pestre utazott

Karácsonyra
legprímább minőségű
német gyártmányú

PHÖENIX varr ó gép
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260

Pengő

(részletre is)

Horváth Vilmos^.

Baja, Vörösmariy*utca 1 szám ázj

Tiszta gyapjú női es férfi pulloverek
Ttszla selyem és gvupju nyakkendők
Leányka és fiú ruhácskák
Férfi kötöttingek, zoknik
Meleg pongyolák, fehérneműd k
Divattáskak, Hamerh bőrkeztyük.

(
Kiegészítés:

Gyönyörű színes, zenés vígjáték.

I

fuldestólI

I

!

A legszebb, Mialásosibb, legizgalmasabb film.

Ballada az erdőről

HÍREK.

j Célszerű karácsonyi ajándékok |

December hó 26-án, 27-én, 28-án és 29-én.

Évforduló

: gősénnkescsoport. Az ünn pséget a
| Bajai Diloskör a Hiszekegvgyei fe
; j *zi be. Az estély a Központiban
lesz

Választékot

kérésre

készséggel

házhoz

küldünk.
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1936. december 24.
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— Megkezdték a munkát a ha
lai női inségmunka frontján. A

bajai női inségmunka fronton meg
kezdték, a téli munkál. A Mansz
Bzövőmühelyében ismét üzembe ál
litották a szövőgépekét és a bajai
sokgyermekes es t ládán) óknak mó
dot mujlanak a téli gondok »nyhiléséhez. A Mítosz műhely virágzó
s<önyegszövészele a tél folyamán
uj<b kollekcióval gazdagodik és a
közönségnek megint alkalma nyil
vánul, hogy lakását uj tervezésű
szép kivitelű szőnyegekkel ékesítse.
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l .api lila jelenős :
0».

l EHfcL.

KM ÉZ v

Karácsonyi ajándéknak

Zsolnai dísztárgyak
Josefinen Hütte
csiszolt üvegáruk, továbbá min
dennemű üveg és porct lián
áruk a legrégibb baj-ti szak
üzletben kaphatók:

I
I
i

i

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

MELLTARTÓ j

I

Czeizter Jenöné

Gazdaasszonyok
figyelmébe!

Eaívtfft GYÓGY
!
rIKO#ibskötö, [ü

füzőkészilö mester

SCHNETZER E R N Ö nél

Alapítva: 1862. é . ben.

m
•

szalonjában

Garantált

BAJA. KÓDÁR UTCA 1O.SZ.

HABTEJSZINT,

tej- és tejterméket

I

DOBÓ JENŐ

•EJ

Éjjeli
szolgálatot tart

Ivjüzemében lehel jól
vásárolni. — fi A J A,
Mátyás király-tér 10.

Hangszer-

reggel fél 8 óráig éa
vasárnap d. u. nyitva
dec. 21-töl dec. 28 lg.

GYARMATI EMIL
□r. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

Tejet megrendelésre házhoz
szállítok!

SZAKÜZLET

készít
javít
HANGOL

p Y
1
FERENC

is

Kiadó
üzlethelyiség!
A Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában a volt

Búzás

Lajos cég

üzlet helyisége
átköltözés miatt
azonnalra kiadó!

a sk=t--=,

t fe:

ej

I DOROGI SAJTOLT KOKSZ

í

w

hangszerkészítő mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
JDrescher-házJ

m

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

DorCií
OOFOSi

J
J

hasáb és dorong
akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható.

I- száraz

tojásszén
díószén

!
í
I

í

I Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Grünhut és Társa ütjA

8

í
B

A Nemzeti Szálló

Wiesel Sándor és Fia

kádfürdői

FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: H tjnald n. 13.
Fatelep: Szentjár.osi-ut 7.
(Sugovica patt) Telefon : 195.

Telefon ; 42

:2SI«S?S3W

t

Saját termelésű tűzifa
is

a

n-ponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség
y

legnagyobb
A P 0 L L 0

|

kivonatok a
választékban

Rum é> Likőr

banhaJÁb
“öPIscTLÁ

ILLATSZERTÁR

cégi. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek
Karü($0nfra

és

újévre

'e;olcáóbban készítheti el rum és likőr szükségletét

Finomított

rendelkezésére állanak!

ií
V

szeszből

mely kapható literes és félliteres palac
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI
szeszgyárában.

M

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
|
i
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei) il
Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

>
Képviselet: s c h ő n és Bajai >
BAJA, Haynald-uica 13. — Telefon 26.
í
-

-

. —= Kérje mindenütt. --

Nyomaloíl Bakanek és GoldberjJer Könyvnyomdámban. Baján.

—

