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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Helyben tioQyadévro 
Helyben egy hónapra .

0 ponge
2 pengi
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Baja város költségvetési 
előirányzata.

[)Borbíró Ferenc polgármester 
és Bodolay Tibor főszámvevő alá- 
írásával megjelent Baja város 1937. 
évi költségvetési előirányzata. Az 
újabb joggyakorlat különbséget tesz 
a rendes családapa és rendes gazda 
vagy kereskedő gondossága között 
s finom elmeéllel határozván meg a 
kettő közötti különbségei, az. idegen 
vagyon kezelésénél megelégszik a 
rend> s gazd i vagy kereskedő gon
dosságával.

Hí már most a bevezető jelen
tést és az előirányzatot nézzük, le
hetetlen bebőle ki nem érezni azt 
a fellő, aggódó szeretefel, mely az 
egész, költségvetési előirányzatból 
kiárad s amely valóban megfelel a 
nagyon rendes családapa gondossá 
gának.

Óvatosan mérlegeli az. előirány
zat a vá:os polgárainak teherbíró 
képessegét, nagy szeretettel keresi 
a s'ociális probléii ák megoldási le
hetőségeit; áldoz a kultúrára, véde
kezik a város indokolatlan megter
helése ellen; kellő tisztelettel, de 
mégis protestál a felettes hatóságok 
azmi intézkedései ellen, melyek ter- 
hvs állami feladatokat rónak a vá
rosi ■, anélkül, hogy megfelelő pénz 
beli támogatást adnának.

Az előirányzat szigorúan alkal 
mazlo-iii;-. a pénzügyi L hetősegek- 
hvz. 19.37. évre a költségvetési elő 
iram . végösszege 1 212 776 pengő, 
ami . 1929. évi 2 millión ft.lüii
össze >h z képest jelentékeny visz 
sz í' jelent, de még mindig olyan 
Ös / , melynek célszerű felhas ná
lá'é\ ' a közigazgatási életmenet 
ít-. sin túlmenőiig sok helyes 
és I, i;r>s dolgot lehet megváló ei- 
ta

fipasziottá/? a szegénybe- 
tegek gyógyszersegélyei.

V >ü néhány tétele .1 köilségvelesi 
élőn.. /.•ínak, melynél s ij i;<l.do • 
”"al p isztani kellett az előiránv- 
20(1 » g.-L így különösen icifo-

. hogy a minisztérium felül 
boa 1 i/oflsága a sz'géiiybelcgek 
ÖV is gélyét 4560 pengővel le
szá i I í t... t fl.

A 1 "si közkórház növekvő b» 
kga! i.aya inkább az emelést 
Ii’oih idokolllá.

Öivendetes szociális szempontból 
a szegénygondozó nővérek szórná 
nak kettővel való emelése.

Segély az evangélikus 
templom nagyobbitására.

A helybeli evangélikus egyház a 
jövő évben ünnepli fennállásának 
százéves évfordulóját. A templom 
ma már .szűk s az egyház templom- 
nagyobbilási célra 4000 pengő 

l segélyt kér ; amit a költségvetés 
| előirányzatba is vett.

Kutak, világítás.

A város egészséges vízellátásának 
fejlesztésére növelni óhajtja a költ
ségvetés a közkutak számát ; igyek
szik a közvilágítás ja vitásáról is 
gondoskodni a holdjárásra való 
tekintet nélkül.

Telefon a vámháiaknál.

Nehány vámházba már régebben 
bevezették a telefont, aminek igen 
jó hasznát vették a csempészet meg 
akadályozásánál. Most a szegedi és 
a va.skúti vamházra kerül a sor.

Két uj főhivatású tanerő 
a tanonciskolánál.

Igen örvendetes terve a polgár
mesternek két főhivatású tanerő 
alkalmazása a tanonciskolánál.

Az idei vakációban rendezett la- 
nonicskol ii kiállítás meghpö fejlő
désről telt tanúságot; valóban el- 
envé.sző csekélység az az évi Öt
száz p>. H' ónvi többlet, amibe két fő- 

! hivatási! tanerőnek beállítása kerül; 
bizonyos, hogy a közgyűlés leg
nagyobb ölömmel fogja a város 
társadalmi rétegének jövőjét szolgáló 
ínv’.sl.lol elfogadni.

Muxeuin.

Bajt város kulturális életének 
egyik b-gnagvobb fogyatékossága a 
irtirzeum hiánya.

Az egész város közönsége a leg
nagyobb elismerései fogadja dr.

1 Arlinj? • Imre nagylelkű ajánlatát, 
hogy az első magyar modern kép 
tárat létesíti Baján, ha a város meg 
felelő helyiségről gondoskodik. Kép
tár es nui-’euin együtt több, mint 
amennyiről eredetileg álmodoztunk.

Vitéz Bessenyöi Miklós vezér 
igazgató javaslatára a Bajai Taka
rékpénztár elhatározta régi hivata

los helyiségének díjtalan átengedé
sét a képtár és mumini céljaira.

Ezrei a nagylelkű javaslattal a 
legnehezebb akadályt hárította el a 
város legnagyobb pénzintézete a
fontos kultúrintézmény megalakulása
elöl, amiért az egész város közön
sége a legnagyobb elismeréssel 
adózhat.

Ez az a cselekedet, moly minden 
Demoslhenesnél szebben beszél.

Szociális feladatok.

A II ik napközi otthont is elő
irányozza a javaslat mégpedig igen 
helyesen S/.entistvánon.

Tervbe vette a javaslat a gyenge 
szervezetű gyermekek külön isko 
lázlalásál. Erié a célra a Lövész 
Egyesület Bessenyöi Miklós elnök
lete alatt hozott határozatával 20 
év tartamára díjtalanul felajánlotta 
a lökérti épületet.

Foglalkozik a javaslat a szülő 
otthon megvalósításával is, ami való 
bán elkerülhetetlenül szükséges.

„István király házai.”

Foglalkozik a költségvetési elő 
irányzat a sokgyermekes család 
apák lakásproblémáival is. Megem
lékezik arról az. úttörő munkáról, 
melyet, ebben az irányban a tíz la
kásos 'rokkantházak és a gróf Zichy 
Gyula kalocsai érsek jubileumára 

' emelt családi házak építése jelent.
Magáévá tette a költségvetési ja-

I vaslat az „István király hazai"-rol 
szóló cikkünkben felvetett azt a 
gondolatot, hogv a sok gyermekes 

: családok egészséges akarókban való 
' elhelyezésétől gondoskodni olyan 

szociális feladat, amely elől a város 
I nem térhet ki.

A kibővített pénzügyi bizottsági 
ülésen dr. Gonc lik Kálmán apát 
plébános a fontos szociális jelentő 

1 ségii javaslat szám." • kilátásba !> • 
lyezle az egyház .támog -lását.

Reméljük a törvényhatóság egy - 
; térné is át érzi majd az összes szo

ciális vonatkozású javaslatok fonto
ságát s azok megvalósításához hozzá 
járul.

Az általános kereseti adót 5 s/Ó 
Zalákban, a városi pótadót 60 szá
zalékban javasolja az. előirányzat 
megállapítani.

Köztudomású, hogy a városok 
költségvetését szigoruart bírálja felül 
egy miniszterközi bizottság. Ez a 
bizottság nem a helyszínén műkö
dik, hanem Pesten zárt ajtók mellett.

Ez a bizottság nem ismeri a vá
rost s igy sokszor hoz egyes kér
désekben kedvezőtlen hatói ozalot. 
Az igy bei nőnket élhető hátrány 
elkerülése végett javasolja a polgár
mester : „a törvényhatósági bizott
ság kérje meg a kormányhatóságot 
arra, hogy tegyen a várossal ezút
tal kivételi : Baja költségvetését ez 
alkalommal ne Budapesten a zöld
asztalnál, hanem idclent, a való 
helyzet megvizsgálása után tárgval- 
tassa. Komoly hitünk, hogy a tár
gyalásnak ez a módja a városnak 
javára lesz."

Valóban a költségvetési előirány
zat olyan mélyen szántó szociális 
problémákat boncolgat, hogy meg
érdemli a helyszíni tárgyalást.

Letartóztatott
az ügyészség egy 
madarasa amorfok
ból áiió tolvajbandát, 

megy a vásárokat 
reodsxeresesa f©sx- 

togatta.
Bácsmadarason a csendőr

őrs egy halasi kereskedő je
lentése alapján a napokban 
őrizetbe vette Kuczi Józsefné 
ottani asszonyt, aki Halason 
lopott.

A csendőri kihallgatás meg
lep') eredménnyel járt. Kide
rült. hogy Kuczi Józs ínénak 
madarasi asszonyokból szer
vezett tolvajbandája volt s 
rendszeresen fosztogatták a 
vásárokat.

Még a napokban a csend- 
órség kezére kerültek Kovács 
Jánosné és S. öliő i Mihály né 
madarast asszonyok, Kucziné 
társai.

A csendőrség ma délelőtt 
hozta a tolvajbandát Bajára az 

I ügyészségre s a vizsgálóbíró 
elrendelte letartóztatásuk; t.

Bácsmadarason a három 
asszony letartóztatása nagy 
feltűnést keltett. A letartóz
tatott asszonyok lakásán ren
geteg lopott holmit találtak a 
csendőrök s valószínű újabb 
letartóztatások is történnek.
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Az síi építési rendelet a valóság 
tükrén keresztül.

Ez mindig is így volt, és a 
most nem reg megjelent ren
delet, mely az építőipart kis
sé a múltban tisztesség vágá
nyára igyekszik terelni mást 
mutat a valóságban.

A rendelet nemcsak az épít
kezést és annak minden lé
pését de az 50 éves házakat 
is szakemberekkel vizsgáltatja 
felül ; intézkedik arról is, hogy 
minden munkánál csak a ké
pesítések gyakorlása lehet fi- 
gyelernbevéve és csak szakem
ber építhessen és ellenőrizhes 
sen. Ellenőrzésre építészmér
nökök hivatottak és ahol még 
nincsenek ott gondoskodni kell 
az alkalmaztatásukról. A fő
város már meg is telte a hoz
zá méltó lépést és 30 építész
mérnököt vett fel ai építke
zések és helyszíni költségek 
eddigi bevételeinek terhére. 
Hogy most mi lesz a vállala
tok berkeiben, erről a ren
delet nem szól, de világosnak 
látszik, hogy ha a képesítések 
és iparűzések jogossága fel
színen van, akkor ezzel a vál
lalatok címe és rangja tisztá
zódik. Mert a támogatott ér
dek ellen fog szolgálni mind 
az, ami ebben a rendeletben 
akár az építtetők, akár a tisz
tes iparüzők terhére lenne 
biztosítva.

É rendeleteknek örül a tisz
tes ipar, de sir a kapzsi és 
mindent felfaló üzlet, ahol ed
dig minden szabad volt lévén 
a jelszó, csak minél többet 
építeni.

A vidéki műszaki hivatalok 
eléggé komolyan veszik ele
jét a túlkapásoknak mert 
mindennek az elején kell leg
inkább hogy súlya legyen.

Ha a rendelet betartása nem 
észlelhetők akkor csak rende

let marad és nem az első, 
melyet bizonyos formai okok
ból nem lehet egyszerre al
kalmazni.

Miért volt erre szükkség? 
Erre a válasz igen egyszerű : 
azért mert 1936. évnek épí
tési évadja talán a legszomo- 
rubban telt el, és semmi eset
re sem vált az építőipar di
csőségére és joggal kérdjük, 
hol a tisztes ipar !

Érdeke a hatóságnak és 
városszépészeti téren nagy 
fontossággal bir, hogy ha a már 

. a mai kor épit és mi legyen 
amit alkot, ki épit és ki ellen
őriz. Ha ott egykor átépitésre 
vagy ráépítésre kerül sor, nem 
kell e a házat 3 méterrel kil- 
jebb vagy beljeb építeni mert, 

Óriási lánggal elégett szombaton 
este a Hunyadi lános-tóában egy 

nagy nádas ház tetőzete.
Hat családot hajléktalanná tett a szilvafözés; egy tűzoltót 

füstmérgezéssel a kórházba kellett szállítani.
S/omhafon este 9 óra után ki- 

gyűlt a Hunyady János-utcában a 
17. számú nádas ház és veszedel
mes lánggal égni kezdeti. Szeren
csétlenségre a tüzet a házbanlakók 
nem sokkal később veitek észre, 
mint amikor már a láng a tetőn 
felcsapott s a tüzoltótorony őre is 
figyel mes lelt rája.

Nagy pánik keletkezett, mert a 
házban hat család is lakik s a meg 
rémült emberek az első percek 
ijedelmében semmi segítséget sem 
jelenteitek az óriási lánggal lobogó 
tűzzel szemben.

A helyzet valamivel megnyugta 
tóbbá vált, mikor a tűzoltók meg
jelentek a helyszínen. Horváth Iván 
tüzoltóíőparancsnok vezetésével és

egykor mulasztás történt.
Az ellenőrzés fogja igazolni, 

hogy az esetleges olcsón épí
tő nem rejtett hibákkal avagy 
silány anyaggal oldja-e meg 
még feladatat.

E rendelet a fővárosban 
nem csak napvilágot látott, de 
már szervezik is a műszaki 
hivatalokat. A rendelet szerint 
az építkezés ellenőrzését és 
azzal járó teendőket csak épí
tész mérnök, a kivitelezést 
csak a munkálatokra jogosí
tott építőiparos végezheti.

Ha e rendelkezés pontos 
betartása váltja fel a zavaros
ban halászást remélhető lesz, 
hogy minden épitőiparos, 
munkáját és a hatóság eljárá- 

j sát is elismerés fogja övezni 
| és nem a bíróság fogja kimon

dani, hogy a munkálat jó volt-e 
! és az érte járó pénz is kiu
talható e vagy sem. P. M.

valamennyi lüzoltó tisztiéi a tűzol
tóság teljes szerrel és felkészültség 
gél vonult ki az égő házhoz, mely
nek óriási lángjai az esti sötétség
ben messzire világítottak. Minden
felől alváshoz. 'készülő, vagy már ál
mukból felvert emberek rohantak a 
Hunyadi János utcába. Egyszerre 
hatalmas embergyürü keletkezett az 
égő ház körül s egész rendőrkor
donra volt szükség, hogy a rendet 
fenn tartsák.

A tűzoltók az élénk esti szél kö
vetkeztében csak megfeszített erő
vel tudtak dolgozni az egyre jobban 
nö vekedő lángtengerben. A tűzfé
szek a huszonnégy méteres régi ház 
egyik kamrájában volt, ahol délután 
szilvalekvárt főztek. A cilinderké 

ményből visszapattant egy szikra és 
meggyujtotta a menyezel már kor
hadó gerendáit. Emiatt és mert ná
das épületről volt szó a tetőiül 
eredményes oltására gondolni sem 
lehetett. Az ingó épület tetőzete 
több helyen be is szakadt és a tűz- 
csóvák a ház belsejét fenyegették. 
Mind a hat lakót kitelepítették bú
torával egvütt, úgy hogy a rend 
őröknek állandóan őrködniük kel
lett a hajléktalanná lelt emberek 
holmijára.

Közben a tűzoltóknak, akik a 
szörnyű füstben és lánglengerben 
csak nehezen tudtak előre hatolni 
arra is vigyázniok kellett, hogy a 
szélben egyre erősebben röpködő 

j tÜ7csóvák a szomszédos házakban 
is kárt ne okozzanak.

Szerencsére három órán át tarló 
derekas és bátor erőmegfeszités 
után sikerült a tüzet elolfaniók s a 
tetőn kívül mindent meg is men
teni. A bajt előidéző szilvalekvár 

[ azonban a tűz martaléka lett és az 
egyik tűzoltót is aki könnyebb füst
mérgezést kapott, a kórház.b . kellett 
vinni.

A ház tulajdonosa Budapesten él; 
a tűzkár biztosítás utján megtérül.

Asszonytolvajok 
inváziója a bajai 

vásáron.
A tegnapi bajai vásártól a rend

őrség kellő óvatossággal távol tudta 
tartani a férfitolvajokat. A vásárok 
újabb rémei, az. asszonvtolvajok 
próbáltak ezekután szerencsét.

Hecht Lajos textilkereskedő jelen
tette f. rendőrségen, hogy a vásá
ron kiállított árukészlete kétszer is 
veszedelemben forgott.

Először ngy cigányasszony, Petro- 
vics Erzsébet püspökszenter/sébeti 
notórius ruhatolvaj kísérletezett lo
pással, mielőtt alaposan kikémlelte 
az alkalmasnak látszó időt. Az egyik 
segéd még idejében rajtakapta s a 
cigányasszony nem tudott semmit 
ellopni.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.____________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 javitás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nöl karórák J évi jótállással már 6 pengétől,

és brilliánaköveket a legmagasabb áron veszek.
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Később Balogh Józsefné, Aranyos 
Rozália stikösdi vásári tolvaj p:ó 
ba t szerencsét, de öt is leleplezték 
s átadták a rendőrségnek mielőtt 
szándékát megvalósíthatta volna

Kilenc építőiparos 
közűn csak négy pá
lyázik a váron bérház 

lakásátalakitásí 
munkálataira.

A városi postabér ház emeleti ré 
szén levő két lakáson szükséges 
6000 pengős összegű átalakítási 
munkálataira a város műszaki hiva
tala kilenc épitőiparostól kért aján 
latot.

Jellemző a bajai építőiparnak ez 
évben feltűnő fellendülésére, hogy 
csupán négyen adtak be ajánlatot, 
holott hasonló esetben még egy fél 
esztendővel ezelőtt is valamennyi 
érdekelt iparos megpályázta az épít
kezéseket. Most az a helyzet, hogy 
Baján szinte nem lehet építőiparost 
találni, mivel valamennyinek bősé
gesen van munkája az idei építő 
szezonra.

A postabérház lakásátal-ikilási 
munkálataira tegnap délben foly
tatta le a versenytárgyalást Nagy 
András műszaki tanácsos.

Az építőiparosok közűi, Tököly 
Kovács József, Bertics és Czinkotai, 
Antalffy Ferenc és Szívós Ferenc 
nyújtották be zárt Írásbeli ajánla
tukat.

A számvevőség már ma megkezdi 
az ajánlatok átszámítását és döntés 
a napokban varhaló.

Az átalakítással kapcsolatos épít
kezéseket minél előbb, valószínűleg 
még a hét folyamán megfogják kez
deni.

„Egy kinevezés 
margójára".

Iszer Henrik, a Bajai Önsegély 
ző Hitelszövetkezet elnökének adó- 
lelszólamlási bizottsági elnökké va
ló kinevezésével kapcsolatban a 
Független Magyarság vasárnapi szá
mában Ezsöly Mihály, „—yy—“ 
aláírással cikket irt.

Erre a cikkre válaszolni teljesen 
felesleges, mert ismeretesek azok a 
lelki motívumok, amelyek yy t ve
zették cikkének írásakor.

Alig hisszük, hogy „a publikum" 
Ezsöly Mihályt ebben az ügyben 
tárgyilagos cikkkirónak elfogadná. 
A legkevesebb, amit folyamaiban 
levő bünügy vádlottjától elvárhat a 
közönség az, hogy hallgasson.

— Gyomor* és bélbántaimak, 
hasüregbeli vérpangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív- 
szorulás, rémes álmok, ijedösseg, 
általános rosszullét, a munkaképes
ség asökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon reggel éhgyomorra egy po
hár természetes „Ferenc József" 
heserüvizet iszik.

Mindazon mérgezési esetek 
leküzdésénél,

melyeket romlott ételek okoznak — 
tehát főleg husmérgezés vagy gomba 
mérgezés előfordulásakor — a gyor
san haló természe/es „Ferenc József" 
keseriiviz azonnali hasznáiala rend 
kívül fontos segédeszköz. Híres or
vostudományi könyvekben felemlí
tik azt is, hogy a Ferenc József 
víz ólommérgezésnél, mint specifi
kus ellenszer, teljes mértékben be 
válik.

HÍREK.
— Felhívjuk mélyen tisztelt elő

fizetőink figyelmét, hogy a Baja 
Bácskát szeptember 22-től uj lap
kihordó kézbesíti. Minden esetleges 
reklamációi kérünk a kiadóhivatal
hoz továbbítani.

— Október 1-én megnyílik Me
gyeri Sára áll. eng. gép és gyors
író tanfolyama. A tanfolyam elő 
készít gyors és gépírásból irodai 
vizsgára és vállal mindennemű gép 
Írási munkát, illetve másolást. Elő
zetes jelentkezés: Budapesti ul 3 sz. 
alatt.

— Az idén is nagy kiállítást 
rendeznek a bajai iparművészek. 
N igysza ásu kiállításra készülnek a 
bajai iparművészek. Az elmúlt évi 
nél is gazdagabb és értékesebb uj 
anyaggal < löször egy szegedi meg
hívásnak lesznek eleget a bajai ipar 
művészek. A szegedi kiállítás a már 
meglevő művészeti kollekció után 
Ítélve nemcsak szép de egészen 
eredeti és újszerű lesz. Az eddigi 
program szerint a bajai iparművé
szek december elején rendezik meg 
szegedi kiállításukat és utána még 
karácsony előtt Baján is bemutatják 
újabban készült művészeti mun ká- 
ikat.

SZÍNHÁZ.

Színházi iroda hírei.
Katz bácsi — ma este — kel

ten egy jeggyel. Ma, hétfőn este 
„kelten egy jeggyel", tehát félhely 
árakkal kerül színre a legmukitsá- 
gosabb énekes, zenés vígjáték, a 
Katz bácsi, főszerepben Szabó Er
nővel.

Három ember a hóban — kel
ten egy jeggyel. Kedden este ke
rül színre a Három ember a hóban 
operettujdonság Harczos Irén, Szabó 
Ernő, Daruváry Mária, Szalma Sán 
dór, Láng Alfréd, Oroszlán György 
felléptével.

Urilány — Zilahy Lajos vígjá
téké. Ziiachy Lajos megragadóan 
szép vigjátékát mutatja be szerdán 
és csütörtökön este a prózai együt
tes Haiozos Irénnel a vezetőszerep 
ben. Zilahy Lajos neve nagyon várt, 
igen kedves vendég a szinlapon. 
Harczos Irén és Pelhő Endre mű
vészete viszi diadalmas sikerre ezt 
a derűs vígjátékot.

Nem érdemes
hazavinni csónakját, mert 
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett legjulanyo- 
sabban vállalja

Bajtay László
kaja k készítő.

Garázs: Zador fatelep. Telefon 215

SPORT.
B5Í -TSE 3:3 (2:2)

Lanyha iramú mérkőzés, mindkét 
csapat so helyzetet hagyott ki. — 
Az első gólt a BSE szerzi Szkupi 
révén. Majd Gyűszű egyenlít. Ónodi 
ismét vezetéshez juttatja a BSE t. 
A TSE szabadrúgáshoz jut, Mihók 
a 16 osról védhetellenül belövi. (2:2)

Fordulás után a TSE szerzi meg 
a vezetést Gyűszű révén. A BSE 
egy percen belül egyenlít Onódi 
révén. (3:3) A BSE 11 est ér el, de 
Onódi nagyon mellé lő s döntetlen 
mai d az eredmény. Jók voltak: 
Ku csár, Pánye, Szkupi és Csicskó, 
illetve Mihóh, Klőtzl Link és Fekete.

Bácska-Turul SE 4:1 (1:1)

A Bácska győzelme meglepetés, 
pedig kapus és Varadi nélkül volt 
kénytelen felállani. A Bácska szív
vel lélekkel játszott és így megér
demelte a győzelmet. Az első dugót 
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Szeptember Szeptember Szeptember
19-én 20-án 21-én

szombaton vasárnap hétfőn

Milliós világfilm

II csábitó
Gyönyörű szép film mindenki részére

Főszerepben :

Gustáv Fröiich, 
Theodor Loos,

Láda Baaröva, 
Karaid Paulsen, 

Eiísabeth Wendt.

Híradó!

a Turul szerzi Kovács révén (1:0) 
majd Stark a fekvő kapus kezéből 
u hálóba kotorja a labdát. (1:1)

Fordulás után mezőnyjáték kö
vetkezik majd Kovács \ezetéshez 
juttatja Bácskát (2:1) Erre a Bácska 
támadásai élénkülnek és Stang egy 
Iritrakerűll labdából védheteflen 
gólt lőtt. (3:1) A Turul 11-esl vét 
ezt Krekity beles/i. (4; 1) Jávor meg 
sérült és elhagyta apályát. A Bács
kából jók voltak: Stark, Kárpáti, 
Malos és Jeka, sőt a hátvédből 
csinált Zoiity kapu* is megállta a 
helyét. A Turulból csak Katz, Hir- 
mann felelt meg megközelítőleg a 
vára hozásnak.

Sárosi labdáért a Tanítóképző 
csapata 12:0 arányban győzött a 
Vaskuli leventék ellen.

Kedden este jön Sárosi.
Sárosi dr. megujrá/za látogatását 

és egy teljes hetet tölt Baján. Csü
törtökön szabályos tiéníngmérkőzé- 
sen mutatja be képességeit. A Tu
rul Kisok. szerelése ki gészitésére 
belépődíj mellett tartja meg edző
mérkőzését. Bővebbet holnapi szá
munkban közlünk.
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16 zongorát
megvételre. íX.
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Hegedű tokkal eladó.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROtsIssmKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

D0ro®Í tojásszén
Dorogi diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben öt aprítva.
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A Máv. menetrend május 15-től:

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
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tölgy 
suirhcs nyár 
fűz

lágyfa q-ként

r száraz
aprított akác, tölgv-, szil- és

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-U. 13. Fatelep: Szentiánosi-ut 7.
Telefon : 42- (Sugovica part) Telefon ; 195.

IIÉHT EC Szénkeretkedelmi 
tf ib K I E Részvénytársaság

Bajai fiókja. FerencieMere 2. Telpfrín: 52.

Hófehér darabos mész
Hag^sziiárdságu portlandcement 

Dunakavics kőpor Elszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 21-t&l szept. 28-ig

Or. GEIRINGER JÁHOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
R NVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugstmcapert).

Üák@Mk é> Goldberger
könyvnyomdája

Saja. Ferenciek-tere 2. szem.

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


