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„Erős, nemzeti kormány".
Eckhardt Tibor a kisgazda
párt nagyválasztmányi ülésén
hosszú beszédet mondott, mely
abban csúcsosodott ki, hogy
az országnak erős kezű és
nemzeti érzéstől áthatott kor
mány kell.
Ugyanezt a gondolatot fe
jezi ki a Nemzeti Munkaterv
első pontja, mely így szól :
„Politikánk célja a magyar
nemzet megerősítése, felvirá
goztatása, a nemzet minden
tagja részére az elérhető leg
nagyobb erkölcsi és anyagi
jólét biztosítása.
Mivel ez a cél csakis szi
lárd alapokon nyugvó, hatá
rozott célkitűzésekkel dolgozó
s erőteljes alkotmányos köz
ponti akarat által irányított
független nemzeti állam kere
tén belül valósítható meg, po
litikánk közvetlen feladatául
az öncélú nemzeti állam kiépí
tését tekintjük/1
íme tehát ugyanaz a gon
dolat. melyet Eckhardt Tibor
hirdet, csak éppen az a kü
lönbség, hogy a Munkaterv
első alapszakaszában különös
képen kiemeli és hangsúlyozza
az alkotmányosságot.
Hogy mit ért Eckhardt Ti
bor „erős" kormány alatt, jó
volna tudni. Egyszer ugyanis
éppen azt a vádat emeli a
kormány ellen, hogy túlerös ;
annyira, hogy a kormány je
löltjeivel szemben nem is állít
többé ellenjelöltet az időszaki
választásokon ; most meg ke
vesli az erejét s ezért más,
erősebb kormányt kíván.
Miben legyen erősebb az uj
kormány ?
belső rend és jogbizton
ság fenntartásában ?
em lehet mosolygás nél
kül elmenni a kisgazdapárt
ve rének azon állítása mel
le!’ hogy a belső rendel csak
a < isgazdapárt önfegyelmének
lelr-t köszönni.
Tnden állampolgárnak kö
tél >>ége a jogrendhez alkalnia/kodni ; ebből senki érdenem kovácsolhat.
bíróság, rendőrség, esend
ői'
feladatának magaslatán
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áll ; a hadsereg is biztonságos
őre a belső rendnek ; ilyen
tények mellett komolytalan
állításnak kell tekintenünk a
kisgazdapárt elszólását.
A rendért felelős a belügy
miniszter, aki erélyért nem
megy a szomszédba.
Talán a gazdasági kérdé
sekben legyen erélyesebb ?
Nagyobb tempóban vigye ke
resztül a földreformot, telepí
tést ?
|

Helyben negyedévre
, Helyben egy hónapra .
**
■■ .....

Ezen a téren különösen nem
várhatunk „erősebb” tempót
a kisgazdapárttól, melynek so
raiban ott látjuk a nagy birto
kok és nagytőke képviselőit.
Talán a külpolitikában le
gyen erősebb a kormány ?
Frázisokból kering elegendő
a magyar közéletben, gyakor
lati elgondolások kellenek ;
szociális irányú tervek és min
denek felett kenyér.
Ebben az irányban — ha
vannak a kisgazdapártnak gya
korlati tervei, ám azokat lássuk, halljuk.
*

Harmincezer pengőt oszt ki a vármegye
szerbek kiutssimtta srázhatvanhét bácskai
menekült seiíiyezésé?®,
Vitéz dr. Bajsav írnő alispán jelentése a megye
közigazgatási bizottsági ülésén.
Élénk érdeklődéstől kísérve ler
jesztette elő a vármegye közigaz
gatási bizottságának ülésén dr. vitéz
Bajsay Ernő alispán a közállapotok
bán adódó fontosabb eseményeket.
Legelsősorban a mezőgazdasági
helyzetről emlékezett meg és öröm
mel állapította meg, hogy a mező
gazdaság kedvező állapota, a tél
folvamára ismét elvetette a munka
nélküliség problémáját.
A vármegyei pótadókban a h- fi
zetések kielégítők; nem áll ez a.
többi adónemekre. Azonban ennek
az a magyarázata, hogy az adófize
tések a gyakorlat szerint
az
őszi
hónapokban
a
termés
eredmények értékesítésével szoktak
itilenzive bbé válni.
A vármegye népegészségügye jó,
járványos betegségek valamennyi
községben csak sz rványosan fór
dúlnak elő. A tífusz elleni védőol

(ásókat ahol annak nagyobb szük
sége mutatkozik, erősen szorgalmaz
zák. Eredményeket remélnek a tiz
egészségügyi ház felállításától, illet
ve megnyitásától is. Az állategész
ségügyi helyzet szintén megnyug
tató.
A villanyosilás visszalevő részére
hamarosan sor kerül. A megye leg
nagyobb községében Jánoshalmán
a vezetékek lefektetésével haladnak
rövid időn belül következik György
puszta is.
A bácskai menekültek száma vál
tozatlanul százhatvanhét. Harminc
ezer pengő kormánysegélyt kap
segítésükre a vármegye ; ez az ősz
szeg elegendő lesz arra, hogy vala
mennyi menekültnek egzisztenciát
teremtsenek, mondotta legvégül az
alispán. A jelentést a bizottság cl
fogadta.

Bácsmegye tegnapi kisgyűlésének és a
mai nagygyűlésnek föeseménye volt a két
internátus céljaira összegyűjtött pénzek
felhasználásának ügye.
Bácsmegye kfcgyíilése, valamint a
közigazgatási bizottság ülése is teg
nap délelőtt apatini Fernbaah Bá
lint főispán elnöklésével folyt le.
még pedig szokatlanul nagy érdek
lődés mellett.
A kisgyülés főesemény* vitéz dr.
Bajsay Ernő alispánnak a bejelen

lése volt a Délvidéki Otthon és a
Cisztercita Diákszövetség alapjára
összegyűlt pénzösszegek felhaszná
lását illetőleg. A Baja-Bácska már
részletesen ismertette azt a nagy
koncepciójú tervezetet, melyet a
a vármegye vezetősége dolgozott
ki a két alapnak a közérdeket lég-

.

6 pengd
2 pengi
— ,

inkább szo’gáló felhasználása, azaz
gyümölcsözletése tekintetében. Ez
a tervezet, minthogy a szociális kul
turális és egészségügyi problémákat
fokozottabban elöresegili, mind a
vármegye törvényhatósági bizottsága,
mind a lakosság józan felfogásával
egyezik igy teljes tetszéssel is talál
kozott.
Az alispán a tegnapi ülésen kö
zelebbről is meghatározta, milyen
intézmények felállítását tartják a
legszükségesebb leendőknek. Min
den kétség eloszlatására a magán
adományozókat i ülőn is nyilatko
zatta kérik, vájjon hozzájárulnak e
a tervek megvalósításához. Idevonatkozólag négytagú bizottságot kül
denek ki, dr. Flórián Géza, dr.
Horváth Alajos, Schweipert Tamás
j és id. Willmann János személyében,
j Medveczky Károly méltányolja a
| nemes elgondolásokat, de inkább
egy áthidaló megoldást ajánl, amely
— és itt a vármegyei kárpótlási
vagyonalapra gondol — szintén
megoldáshoz, vezetne. Az ügy érde
kében veti fel az elintézésnek ezt a
módját, mert attól tart, hogy a felső
fórumok egymásközöífi vitája előre
láthatóan hosszú időre útját vágja,
sőt el is gáncsolhatja a nagyszabású
szép f ladatok kivitelét.
Dr. Flórián Géza, Szutrély Lipót,
Tüske Máté, Zomborcsevics Antal
szóltak még a kérdéshez, majd a
főispán és az alispán felvilágosító
szavai után elfogadták az alispáni
javaslatot. Az ügy ezzel az állás
foglalással került a vármegye mai
közgyűlése elé.

Újra kell választani
Bácsbokodcn a kör
állatorvost.
Bácsbokodon a körállatorvos vá
lasztása június 25 én zajlott le. Az
uj körállatorvos: Éber Géza már
meg is kezdte működését A vá
lasztás, mint utólag kiderült alaki
hibák miatt érvénytelen. Az egyik
község ugyanis tévedésből nagyobb
számú szavazattal szerepelt a vá
lasztási gyűlésen s emiatt Sebőn
Mátyás és társai fellebbeztek a vár
megye ^gyűlése elé. Dr. Bánrévi
György ismertette a megyegyülése
előtt az. Ügyet s uj választást ren
delnek el.
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Válasz.
Az „EST„nek személyemmel fog*
lalkozó cikkére a mai napon pos
tára tett helyreigazító közleménnyel
válaszolok.

Az Est tekintetes Szerkesztőségének
Budapest.
„Riport Knézy Lehelről" című
közleményre a saj ótörvény szaka
szaira való hivatkozással a követ
kező helyreigazító kö/lemény köz
zétételét kérem :
Nem igaz, hogy „a hél csütörtök
jén Fernbach Bálint főispán elnök
lésével a NÉP bácsmegyei végre
hajtó vezetősége NÉP pártértejcezletet tartott." Ilyen végrehajtó ve
zetőség nincs is. Ellenben igaz az,
hogy e napon a megyei törvény
hatósági bizottság a Nemzeti Egy
Béghez tartozó bizottsági tagjainak !
intéző bizottsága tartott ülést, ame
lyen én azért nem vettem részt,
mert nem vagyok megyei törvény
hatósági bizottsági tag.
Nem igaz, hogy azt a jegyző
könyvet, melyet a Központi Kávé
házbeli éjjeli incidensről a Független
Magyarság szerkesztőségében vettek
fel másnap „tekintélyes bajai pol
gá ro k" Írták alá.
Nem igaz pedig azért, mert az
egyik aláíró : Spanyer Miksa ügy
nök, akit sikkasztásért többizben
elitéllek, aki éppen most is sik
kasztás vétsége miatt reá ismét ki
szabott fogházbüntetését tölti ki s
akit ezenfelül a kalocsai kir. tör
vényszék a kommunizmus alatt
Kalocsán elkövetett kommunista
bűncselekmények miatt négy évi
fegyházra Ítélt el jogerősen. Ezt a
büntetését is kitöltötte Spanyer
Miksa.
A másik aláíró Zirkl Aladár az
érsekcsanádi D. D. S G. hajóállo
más ügynöke, tehát nem bajai lakos,
A harmadik aláíró Kern János
(népiesen Zsiga) dr. Mojzes János
ügyvédi irodájának Írnoka és fő
kortese, akit a bajai kir. törvény
szék a legutóbbi választáson elkö

vetett választási vétségért ; a Nem
zeti Egység párti aláirt ajánlási ivek
elégetéséért jogerősen elitéit.
A tárgyilagos igazság kedvéért
meg kell jegyeznem, hogy az egész
incidens abból keletkezett, hogy az
asztalomhoz közeledő és oda hall
gatózó Spanyer Miksát elutasítot
tam.
A kávéházi incidensre vonatko
zóan — miután az bírósági eljárás
tárgya, nem tarlóm illőnek nyilat
kozni, de igenis sajnálom, hogy az
Est lapok egy olyan jegyzőkönyvre,
melyen Spanyer Miksa neve szere
pel, azt irta, hogy tekintélyes bajai
polgárok irlák alá.
A közlemény további részére vo
natkozóan kijelentem, hogy nem
igaz a szabadjegyek eldorádójára
vonatkozó rész sem, mert a BajaBácska napilap két kedvezményes
bérletjegyet kapott és kap évek
óta; nem igaz, hogy egy bajai ügy/
védjelölt, egy kereskedelmi iskolai
tanár és az egyik bajai lelkész vas
úti bérletjegyet kapna a lap révén.
Az egyáltalán nem igaz, hogy
akár csak egy „szabad" jegyet is
kapna lapom, mert a két kedvez
ményes hirlapirói vasúti bérletjegyet
is mindenki megfizeti.
Nem igaz, hogy „szabad jegy es
műkedvelők" szerkesztik a BajaBácskát, mert az ott dolgozó Bárdos
Amália hivatásos újságíró.
Nem igaz, hogy az ügyvédi rend
tartás ellen Írtam, sőt ellenkezőleg
két nevem aláírásával megjelent
cikkben foglalkoztam a javaslattal
még pedig lámogatólag. Igaz, hogy
lávolléletnben a Pécsi Naplóból ol
lózott rövid közleményt adott közre
lapom, mely bár kritikát gyakorolt,
de nem dorongálta a javaslatot.
Maga a cikk semmi feltűnést nem
kellett.
Nem igaz, hogy a megyei tiszt
viselők nyugdíjazásában bármi ré
szem lett volna.
Nem igaz az, hogy „Ki a vén
denevérekkel" jelszó Zsigmond Já
nosra vonatkozott; nem igaz, hogy
Zsigmond Jánost nyugdíjazták, sőt

Minden
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajá lóknak.____________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

épen ellenkezőleg a tavaszi közgyü
lésen választották meg megyei fő
jegyzővé. Ma is az.
Nem igaz, hogy reverzálisokkal
válaszlotlak tisztviselőket, mert azok
a tisztviselők, akikről ezeket a té

nyeket állították, hirlapilag valót
lantiak nyilvánították a revarzálisra
vonatkozó híreket.
Nyilatkozatom közlését kérve
vagyok
kiváló tisztelettel:
dr. Knézy Lehel.

Golyó általi halálra Ítéltek 16 zenovjevittát
Szovjet-Oroszországban.
Hétfőn reggel hirdettek ítéletet
Moszkvában a zenovjevisták bünperében. A néptörvényszék mind a
16 vádlottat golyó általi halálra ítél
te. A vád az volt ellenük, hogy ki
fogásolták a szovjet jelenlegi rend
szerét.
Az Ítéletet az elitéltek nyugodtan
hallgatták végig, sőt nemcsak hogy
beismerték bűnösségüket, hanem az
utolsó szó jogán jogosnak és helyes
nek mondták a bíróság szigorú íté
letét. Zenovjevot és társait 3 napon

belül agyon kell lőni.
Tamszky népbiztos a bünper
egyik vádlottja öngyilkos lett. Ami
kor a Norvégiában élő Trockij ér
tesült Tamszky öngyilkosságáról, ki
jelentette, hogy ezzel az öngyilkos
sággal lezárult az orosz forradalom
történetének egyik lapja és most
újabb kezdődik.
Ez az öngyilkosság az egész bol
sevista párt hagyományának és pro
gramjának halálát jelenti.

A bajai alvilági „karteSek** alkoholistái
odáig merészkedtek, hogy megtámadták
nyílt utcán az őrszemes rendőrt.
A „kartel" B-iján az a hely, ahol
csempészett borkimérést tartanak.
Elnevezésüket onnét nyerték, hogy
összetartanak. Az összetartás nem
csak a borcsempészek, de vendé
geikre is vonatkozik, mint azt az
alábbiakból láthatjuk.
Az elmúlt napok egyikén a föl
vég egyik házában az őrszeines
rendőr arra lett figyelmes, hogy
nagy borozgatás folyik. Bőven vol
tak vendégek. A ház előtt cirkálva,
bizonyságot akart szerezni gyanújá

ról, amikor hirtelen és váratlanul a
„kartel" vendégei kirohantak az ut
cára és megtámadták a rendőrt.
A rendőr természetesen kardott
rántott és igy igyekezeti magától
távoltartani támadóit, majd sípjával
segítséget kért. így aztán a tárna
dók közül elfogták Szentirmai Ist
ván géplakatost és Frank János
napszámost. Előállították őket és
kihallgatásuk után mindkettőjüket
letai tóztatták.

Orvul szivenszurtak két testvért
a tsszaesziári bálon.
Tiszaeszláron bált rendezett a
fiatalság A késő éjjeli órákban a
teremben hirtelen kialudt a villany.
Mire megint világosság lett Tanyi
László és öccse József átszűrt szív
vei és nyakkal feküdtek a terem
parkettján.

A gyilkosság az eddigi jelek sze
rint előre, tervszerűen volt előké
szítve. A bálon ott volt az egyik
áldozat menyasszonya is, akinek
azonban nem történt semmi baja.
Valószínűleg szerelmi tragédia áldo
zata lett a két testvér.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |áró férti és női karórák 2 évi jótállással már
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pengőtől,

Régi ékszereket, tört aranyat és briJHánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Move fiatal uszógárdaju a legelsők
— Ha fáj a feje és szédül, ha
közé küzdötte fel magét. A kezdet teltséget, bélizgalmat, gyomorégést,
kezdetén álló egyesület a leheló lej- vértódulást, szorongást vagy szívdo
mostohább tréning viszonyok elle bogást érez, igyék minél előbb va
Kinevezések a bácsmegyel
nére is olyat produkált, amellyel a lódi „Ferenc József** keserüvizet,
tón úgy körében. A vallás és köz
ok' Hásügyi miniszter a VII. fizetési jelenlévő legfőbb vezetőség magas mert ez a gyomor es a b-lek mű
os,,i,<lyba kinevezte Sásdy Nándor elismerését egyhangúan érdemelte ködését előmozdítja, az epekikálaszbács lmási és Petheő Barnabás dá- ki és városunknak is szép dicsősé tást foko zza, az anyagcserét meg
vocli rk. tanítókat. Az áll. segéd- get szerzett. Derék fiaink a negye élénkíti és a vérkeringést fe frissíti.
tanilók közül véglegesítést nyert : dik helyen végeztek maguk mögött
£,. .Veres Irén tompái áll. tanítónő. hagyva Kecskemét, Szolnok, Czeg- 1936. 4264 vght.
Az áll. helyettes tanítók közül se léd, Bácsalmás stb. városokat. Még Pk. 12454—1936.
dicsőbb azonban az eredmény, ha
gédtanítói megbízást kapott : Niko
Árverési hirdetmény.
vitz Oszkár kelebiai és Fekeléné tekintetbe vesszük, hogy fiainknak
Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a
Kolos Ilona csikériai helyettes tanító a hosszú és fáradságos utazás után értelmében közhírré teszem, hogy a
jllc!ve tanítónő. Az állami óvónők földrehintett szalmán kellett alud- dr. Biró Jenő Pécs, dr. Schőn Jenő
bajai ügyvéd álllal képviselt Romaközül Gáti Ilona tompái állami óvónő niok, -— ami az egész verseny egyik netli Samu et Cie végrehajtó javai a
vélj’ gesilést nyert. Ugyancsak a legsúlyosabb rendezési hibája volt végrehajtást szenvedő ellen 200
vallás és közoktatásügyi miniszter — de igy agyongyötörve is bebi Pengő fillér töke és járulékai ere
végleges rendes tanítónak elismerte: zonyították, hogy igenis érdemes jéig a bajai kir. járásbíróság 1936.
Lendvai Pál bácsalmási rk. tanítót. velük foglalkozni, áldozatot hozni 586 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást
és mindenben támogatni őket.
Horváth József dijnokot irodasegéd
szenvedőnél 1936 évi juliits hó 22Mint elsőnek jelentettük 13 ver én le-, illetve felülfoglalt és a Pk.
tisztté kinevezte és szolgálattélelre
senyzőnk utazott Kunszenlmlklósra 12454—1936. számú foglalási jkvben
beosztotta a tanfelügyelőséghez.
2 Pk. 11246—946. l—10t. a. őszLövészverseny lesz vasárnap. Tallián József rendörfeltigyelő és
szeirt 1430 P fillérre becsült Írógép,
A Mészáros Lázár Polgári Lövész Lieli Pál dr. kíséretében,
A 200 méteres mellúszás ián faragott és fűrészelt faáru s egyéb
Egyesület f. hó 30 án reggel 8 óra
ingóságokra a bajai kir. járásbíró
kor háziversenyt rendez, melyre ez Doszpoly Dezső újra megszerezte ság Pk.
12454 —1936 sz. vég
utón is meghívja az érdeklődőket a fölényes győzelmével a már egyéve zésével az árverés elrendeltetettannak
1908 éviXLI.t.-c. 20 §-a, valamint
rendezőség és egyben kéri, a lövész birtokában tat tolt vándordíját.
Mául Ottmár pedig a 100 m. if az 1930. évi XXXIV. t. c. 72. §-a alap
tagokat, hogy a közeljövőben ren
ján az alant megnevezett s a
dezendő kerületi és országos lóver júsági gyorsuszásban 10 08 mp el foglalási jegyzöknyvből ki nem tűnő
más foglaltutók javára is az árve
senyre való tekintettel minél nagyobb szerzett aranyérmét.
Ifjúsági stafétánk szintén az első rés megtartását elrendelem de csak
számmal jelenjenek meg.
arra az esetre, ha kielégítés i jo
helyre
került,
de
sajnos
véletlenül
Elhájasodásnál, köszvényelkövetett szabálytalan benyulás guk még ma is fennáll s ha el
néi és cukorbetegségnél, oxalulenük halasztó hatályú ignykereset
ria és pho^phaturia képződésénél, miatt diskvalifikálták.
folyamatban nincs.
Csabai a 100 m. hátuszásban a
Az árverésnek végrehajtást szen
htigysavas sók lerakodásánál a ternv'.-ctes „Ferenc József" keserű I harmadik helyen végzett, ugyanitt
víz javítja a gyomor és a belek végeztek stafétáink és szebbnél szebb
működését s tartósan előmozdítja érmekkel megrakodva tértek haza.
az emésztést.
Sajnos a vezetőinknek sokszor
Vitéz dr. Bajsay Ernő alis kellett szinte öldöklő harcot vívnia
pán látogatása (sávolyon. Vitéz a nem épen hivatása magaslatán ál
dr. Bajsay Ernő alispán neje és fia ló rendezőbizottsággal, amely eltűr
latsaságában vasárnap meglátogatta te, hogy egyes városok budapesti
Csávoly községet. Az alispánt és versenyzőket indítottak, ami ellen
családját meleg és szeretetteljes fo Kecskeméttel együtt Baja is óvást
gadtatásban részesítették. Az. alis emel', amit a Musz. cl is fogadott
pán és családja Franck Flórián köz és igy a végleges döntés után még
második vagy harmadik helyre is
ségi biró vendége volt.
kerülhetünk,
Talált ernyő. Találtak egy
darab női ernyőt. A rendőrkapitány
A versenyek szünetében Kele
ság felhívja a jogo9 tulajdonosát, men Kornél fogadta Tallián Józse
hogy kellő igazolással az Allamrend- fet, aki vázolva a bajai uszósport
órkapítányság 52 számú helyiségé mostoha helyzetét sürgős anyagi tá
ben a hivatalos órák alatt vegye át. mogatást kért, amit Kelemen Kor
nél a legmegnyuglatóbban meg is
Ígért.
Győztes fiaink jó egészségben
tértek vissza tegnap reggel és egész
utón csak azon sóhajtoztak, hogy
Itagy sikerrel szere híj, ha minekünk rendes uszóhevolna, mennyi dicsőséget sze
peltek fiaink a két lyiink
reznénk szülő városunknak.

SPORT.

napot Duna-Tiszaközi
üsző viadalon.

Szombaton és vasárnap nemcsak
az ország 11 városának, hanem a
a Magyar Úszó szövetségnek a fi
gyelme is Kunszentmiklós felé for
dult. E két napon mérte össze ere
iél a Duna—Tiszaköz 11 városának
uszógárdája Kelemen Kornél dr. az
01T elnöke, Fehér J. István a déli
kerület elnöke és Vujkovics Lajos
dr. Musz. főtitkár jelenlétében.

A nagyszabású versenyen a bajai

NYILTTÉR.*
Én dr. Kuézy Lehel ügyvéd, hir
lapiró, bajai lakos a múlt év decem
berében 6 ez év januárjában a „BajaBácska" cimü napilapban Szaulich
Antal szerkesztő urat több Ízben és
sorozatosan megbántottam és meg
sértettem — bár személyében sér
teni nem akartam, — elégtételt ad
va őszinte sajnálkozásomat fejezem
ki.

3

vedő lakásán, Baja Szenljánosi ut
2 sz. alatt leendő megtartására
1936 évi augusztus hó 28 napjá
nak d e. fél 10 óráját tiizömki, amikor
a biróilag lefoglalt és fentebb részlete
zelt ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek
készpénzfizetés ellenében eladom. Az
árverés alá kerülő ingók a becsérték kétharmadánál alacsonyabb
áron végrehajtási szenvedők hoz
zájárulása nélkül nem adhatók
el.
Az olyan ingóság árverésen, mely
nek becsérlke 1000 P, csak az ve
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt
lelesz.
Baja, 1936 augusztus hó 10-én.
Batkay
kir. bír. végrehajtó
mint bírósági kiküldött.
Laptulaidouos ;

t'i. KNEZV LEHEL

Kasztos diákokat

elvállalna úri család,
díjtalan házi tanítás.

Kitűnő ellátás. — Jutányos ár.
Jelky András-ut 14.

Egy 3 öles keményfa

kukorica gór®
sürgősen jutányos áron

riadó
Béla király utca 9. sz. alatt Baján

1036.

öAJA-BAfl«tA

4

augusztus 26.

Saját termésű
tűzifa
hasáb és dorong
(

akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
( fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

I- száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyonyabb napi áron kapható.

Wiesel
Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Í
I
I DOROGI-mKOKSI I
Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

|

Dorogi tojásszén
Osreii diószén

M

1

Grimhot

és

Társa

(Sugovica potl) Telefon: 195

b®
I

F O T *£ C
I És

Nagyszilárdságú oortla^dcement

baj V-"t.íiX,“\6ó

Itópor

Dunakavics

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli

1

|

szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasarnap d. u. nyitva

augusztus 24-töl augusztus 31-ig

gyógyszer tára.

Indulás
óra perc

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

/9

Gara

20

Bálaszék, Sárbugárd.
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

32

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

5

42

9

26

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest

19

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék

9

57

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

/4

01

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

10

05

Baja, Bál a szék, Pécs

14

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

13

5

/6

47

Pécs, Bátaszék, Ba|«

14

15

Hercegszántó

/8

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

/8

27

Hercegszántó

14

38

Gara

Í8

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors

58

Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék

18

55

Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest

Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

55

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

Bpest, Sárbogárd

23

49

Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

19

M 41
331 08

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

H o v a ?

7

7

falszigetelő

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

!

A Máv. menetrend május 15-től:
H o n na n ?

Részvénytársaság

Hófehér ti®?? bős mész

Or. GEIRINGER JÁNOS

Érkezés
óra perc

Ssénkereskedeimi

Bajai fiókja. Farsnciek-tere 2, Telefon: 52.

|

w Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva, w

I

Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

Telefon: 42

||

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Ít

Iroda: Hajnald u. 13.

NvomafoH Habanelr 6n

Bakanek * gddbager
könyvny omdáj a
'

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

