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Helyben negyedévre 6 peng*
Helyben agy hónapra . 2 pengi

Liszt Ferenc emlékünnep.
Csütörtökön oki. hó 1 én ünnepli 

a hajói Liszt Ferenc Kör Liszt em
lékünnepét.

Mi is ünnepelünk. Nemcsak a ze
netudomány hivatott munkásai, a 
művészet kedvelői és rajongói, az 
értelmi osztály képviselői, hanem 
ünnepel a város. Ünnepel Baja 
városa, az összlakosság, értelmiség, 
kereskedő, iparos s minden rendű 
rangú polgára. Minden egyes egyén 
a maga foglalkozását élete céljának 
tekinti, űzzön bármilyen mestersé
get. műveljen akármilyen hivatást 
vagy tudományt, — napi küzdelmei
nek és a munkában elfáradt testé
nek lelki felemelkedettségén, vallá
sos ihlettségén felül kimerült érzé
keinek legfőbb gyógyitóforrása a 
tudomány es művészet valamennyi 
ágazatának legmagasztosabb eszköze: 
a zene.

Nevez tt napnak azonban nem
csak zenei jelentősége van, — ha
nem ennél sokkal dicsőbb és neme
sebb leilegü, mert Liszt ünnepélyt 
jelent. Liszt emlékét tárja elénk. 
Liszt szellemét hozza közénk, a ze
ne legmélyebb titkaiba avatott láng- 
lelkü költőjének hiinevét.

És még annál is többet, annál is 
lényegesebbet mond e nap : a sajá
tos magyar zeneköltészet és a ma
gyaros zenei gondolkozás és zenei 
alkotás alapítójára emlékeztet.

Lisztről szólni, Lisztről elmélked
ni, arra gyengék vagyunk, tehetet
lenek. Százával vannak már emlék 
iratok, könyvek, bírálatok személyé 
ről és müveiről. A leghivatotlabb 
zenei szakbírók méltatták a zene
művészet kimagasló géniuszát. Ne
künk csak a hódolat jut. Mi csak 
a zenei inspiráció és elmélyülés 
örökéletü Mesterének, fenkölt és 
megindító megnyilatkozásának cső 
dálói és tisztelői lehelünk.

Költői eszméktől áthatott művé 
szelének gazdag termékeit egyedül 
lelkünk ébrentartására és emberi 
voltunk gyönyörködtetésére használ 
juk.

Soha ember még nem hatott 
olyan megindítóin es felemelően a 
maga idejében és az utókorra, mint 
I iszt Lehet valaki egy csodált had 
vezér, mint Napóleon, egy világ- 
kormányaó politikus, mint Bismark, 
vagy zseniális felfedező mint Mar- 
coni, — de hogy az emberiséget 

oly kegyben és áldásban részesítse, 
a művészet, mindenkit meghaló le 
nyűgöző lelki művészet értékével 
gazdagilsa, — ahhoz csak egy Liszt 
volt méltó. Lisztet a jó Ég is arra 
teremtette, hogy utolérhetetlen és 
soha nem pótolható költészeti zo
mánccal és a legragyogóbb szinpom- 
pával ékesítse müveit és bocsássa 
azokat általános használatra, az em
beriség • zenekultúrájának felépíté
sére. Az ő kora előtt a zenei mű
velődés formái kötöttségüktől sza
badulni nem tudtak, Liszt kiemelte 
keretéből a muzsikát és a szellem
mel, tartalommal telitette azt. Akár 
szonátát, dalokat, szimfóniákat kom 
ponált, vagy egyházi zenestilus, ora
tórium, mise alkotásaival szerzett 
mesés diadalokat, uj ideáljai, reform 
eszméi a művészet leghivatoltabb 
apostolává avatták.

Mikor a mull század harmincas

A békeszerződések 
revíziója felé.

Edén angol külügyminiszter 
Genfben nagy beszédet mon
dott, melynek messzekiható 
jelentőségét alig lehet felmérni.

Pontokba foglalta azokat a 
szempontokat, melyeknek meg
valósítását az európai béke 
megteremtése szempontjából 
szükségesnek tart.

Ezek között legfontosabb 
az, amelyik el akarja válasz
tani a Népszövetséget a béke
szerződésektől.

Eddig ugyanis a Népszövet
ség nem volt ejgyéb, mint olyan 
nemzetközi tekintéllyel és suly- 
lyal felruházott intézmény, 
melynek főcélja a békeszerző
dések biztosítása volt.

Most Edén elvként kérte ki 
mondani, hogy a békeszerző
dések és a népszövetségi in
tézmény között nincs semmi
féle kapcsolat.

Ennek az állásfoglalásnak 
jelentőségét alig kell hangsú
lyozni. Nem jelent ez keve
sebbet, mint a szerződések 
sérthetetlenségi elvének fela
dását.

I éveiben dicsőséges pályájának kez- 
j detén a mar akkor elkényeztetett 
I Párisban a zeneművészet fénoménjá 

II val Thalherggel versenyre kelt, már 
akkor hangoztatták a franciák, hogy 
„Thalberg az első, de Liszt az egye
düli."

Mintahogy a görög delfii Apollón 
templomában a zene múzsájának 
Euterpének szobra előtt térdre bo- 
rlutak tisztelői, mi is mélységes cso
dálattal és művészi áhítattal hódo
lunk a magyar zenekultúra fensé 
ges héroszának emléke előtt és il
lően köszöntjü-i a Liszt ünnepély 
rendezőségét és köszöntjük szivünk 
szeretetével az ünnepély tiszteletre
méltó kiváló közreműködőit, gr. 
Zichy Jánosnál, a budapesti Orszá
gos Liszt Ferenc Társaság elnökét, 
Csekey István dr., a szegedi egye
tem ny. r. tanárát, a legismertebb 
Liszt kutatók egyikét és Koudela 
Géza dr. I, pápai kamarást, a Liszt 
emlékév igazgatóját.

Rapcsányi.

Az utódállamok nem mu
lasztottak el egyetlen alkalmat 
sem, hogy a békeszerződések 
sérthetetlenségét hangoztassák. 
Tehették ezt mindig abban a 
feltevésben, hogy a nagyhatal
mak a hátuk mögött állanak.

Ennek az illúziónak véget 
vetett most Anglia.

Egy kérdés merülhet még 
csupán fel, mennyire fogják a 
mi utódállamaink respektálni 
az angol világbirodalom kül
ügyminiszterének állásfoglalá
sát ?

Egészen bizonyos, hogy négy
öt évvel ezelőtt nagyobb lett 
volna a nyomatéka Edén ál
lásfoglalásának ; ma inkább 
csak erkölcsi értéke van, de 
az erkölcsi érték is felbecsül
hetetlen, mert az egész világ 
közvéleménye előtt igazolt er
kölcsi alapot ad azon felfogá
sunknak, hogy amennyiben az 
utódállamok megtagadják a 
revízióhoz való jogunkat, ak
kor természetadta jogunk fel
készülni minden eshetőségre.

Edén állásfoglalása széttépte 

a győzök és legyőzöttek kö
zötti megkülönböztetést ; ön- 
maguktól összeomlottak azok 
a rendelkezések, melyek az 
egyenjogúságtól eltiltottak ben- 
eünket.

Az angol közvélemény er
kölcsi és igazság érzése rend
kívül fejlett s a politikai té
nyezők sem térhetnek ki hatása 
elöl.

Minél erősebbek, minél egy
ségesebbek vagyunk, annál in
kább közeledünk a revízió felé; 
az erkölcsi alap már nemzet
közi elismerésben részesült, 
most már csak a fizikai ala
pot kell megteremtenünk a 
tökéletes benső egységében,

Revizió, fegyverke
zési egyenjogúság, 
kisebbségvédelem a 
magyar követelések 

Genfben.
Tánczos Gábor ny. lovas

sági tábornok a népszövetség 
tegnap délutáni közgyűlésén, 
mint a magyar delegáció ve
zetője leszögezte a magyar kor
mány álláspontját a népszö
vetségi reform ügyében. A ma
gyar fődelegátus beszéde, mely 
a revizió, az egyenjogúság és 
a kisebbségvédelem, — a ma
gyar követelések hangsúlyo
zása volt, kimagasló esemé
nye a közgyűlésnek.

Az egyezségokmány prezen- 
tiv intézkedéseinek rendszere
sebb alkalmazását az egyete
mes biztonság szempontjai is 
megkövetelik, mondotta a fő
delegátus. Kijelentette, hogy a 
vitás 19. szakasz gyakorlati al
kalmazása sokkal inkább meg
előzheti a háborút, mint bár
mely más megtorló rendszer 
alkalmazása.

A fegyverkezési egyenjogú
ság kérdésénél azt fejtegette, 
hogy a fennálló igazságtalan 
helyzet további fenntartása 
összeegyeztethetetlen a tagál
lamok egyenjogúságának elvé
vel. A magyar nemzet teljesen 
egységes abban a felfogásban, 
hogy a jelenlegi helyzet fenn
tartása hosszabb időn át lehe
tetlen.

A kisebbségi védelem sür-
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getésénel kifejtette, hogy az 
európai kisebbségek erkölcsi 
és anyagi jóléte attól függ, hogy ! 
a nemzetek szövetsége miként 
teljesíti a kisebbségi védelem 
térén reabizott magasztos fel
adatokat.

Megint elleptek 
Baján két kerekpárt.

Újra két bajai kerékpár 
csereit gazdát, egyelőre a tu
lajdonosok tudta és hozzájá
rulása nélkül. Szombaton este 
8 óra tajban Zsifkovics Már
ton sütöiparos Kálvária utca 
31. számú lakostól azalatt mig 
az Epreskert-utca 12. számú 
házban tartózkodott, a ház 
előtt hagyott kerékpárját el
lopták.

Zrinyifalvi Jenő hivatalszol
gának tegnap este fél 7 óra
kor az Árpád utcában ugyan
csak elloptak a kerékpárját. 
Mind a kelten jelentést tettek 
a rendőrségen.

jövő hónap közepén 
megkezdi a város a 
bokodi műut 32.000 
P. építési munkáját.

\ megye közigazgatási bizottsági 
ülésein nem egy Ízben képezte kri
tika tárgyát a bajakörnyéki utak, 
közöttük a városi kezelés alá tar
tozó baja—bácsbokodi törvényható
sági ut állapota.

A kérdéses útvonal kiépítését, il
letve jókarbahelyezését október kö 
zepéri megkezdi a város műszaki 
hivatala. A Bájához tartozó négy 
kilométeres szakasz általános teríté
séhez szükséges kőanyagot kevés 
zúzalék kivételével a város már a 
mull évben beszerezte; az. útépítés 
költségeit tehát jórészben már a 
múlt év terhére biztosították. Az 
anyag helyszínre fuvarozási szintén 
megtörtént; a terítés befejezése után 
az államépitészeti hivatal nagy gőz 
hengerével megkezdik a hengere 
lést.

üt vállalkozó pályázik a Várady-érsek ut 
kövezés! munkálatéira.

A város mérnöki hivatalá
ban versenytárgyalás volt szom
baton a Várady ersek utón 
tervezett kövezési munkákra.

A vasúti átjárótól a kiscsá- 
volyi plébánia templomig ké
szülne el mintegy 300 m. hosz- 
szu uj kiskockaburkolat.

Ajánlatot adtak : Czukor 
Sándor bajai mérnökvállalkozó 
35570 P 30 f., Misterics Fe
renc rákosszentmihályi mérnök

Bajai énekmüvésznő nasv sikere a 
budapesti Rádióban.

Mindenki tudja, hogy Dorner Au 
rélnéről van szó, mert az ő hang
versenyét kÖzvelitette a Stúdió szep
tember 24-én délután 13 30 órakor. 
Már maga a műsor szakszerű felé 
pitése és összeállítása sokat ígért, 
tolmácsolása pedig olyan tökéletes 
művészi teljesítmény volt, amely a 
legkényesebb igényeket is kielégít
hette, A bájos művésznő kiválóan 
képzett szopránja nagyszerűen ér
vényesült a Rádión keresztül is,

Október 10 után már leleplezhető lesz 
Jelkü András szobra.

Ritkán látott napvilágot Baján 
műalkotás, mely annyi kiváncsi, 
nem egy esetben kritikus, de min 
den Ízben feltétlenül érdeklődő te
kintettel találkozik, mint azt .• Jelky 
András szobornál tapasztaljuk. Köz
ponti fekvésénél fogva a szobortér 
állandóan forgalmas és igy naponta 
rengeteg szemlélője van a világjáró 
bajai nevezetesség egyelőre bebur 
költ szobrának, mely már napok 
óla rendeltetési helyén áll.

Medgyessy Ferenc szobrászmű
vész remekbe mintázott markáns, 
erőteljes vonalú bronzszobra körül 
még mindig akad tenni való Elké- 
szi'ették s szobor közvetlen nyug 

kövezömesler 26831 P 16 f., 
Erős és Simon budapesti mér
nök-vállalkozók 25709 P 30 f., 
Fehér Jenő bajai mérnök, épí
tőmester 26202 P 37 f., Ger- 
gics András bajai kövezőmes- 
ter 23489 P 04 f. végösszeg
gel. A felbontást a szokásos 
bizottság végezte, Horváth Béla 
műszaki tanácsos elnökletével. 
Az ajánlatokat most vizsgálja 
át a városi számvevőség.

akár a régi és uj olasz dalokban, 
akár a Kodály dalok interpretálásá
ban akár pedig az énekelt áriákban 
is. Hogy Polgár Tibor méltó kísérőié 
volt, talán felesleges is megemlíteni. 
Dornerné művészete nagy értéke a 
bajai zenekultúrának és reméljük 
ezentúl gyakrabban lesz alkalmunk 
rendkívüli énektudásában nemcsak a 
Rádión keresztül, hanem a bajai 
hangversenydobogókon is gyönyör 
ködni.

| pontját jelentő „világgömböt", mely 
hői egyelőre semmit sem látni, ínért 
merev makacssággal elrejti a kíván 
esi szemek elől a köréje vont vas 
tag gipszréleg. Ha ezt a gipsztöme
get a már megszilárdult köbeton 
gömbről el lehet távolítani, a sötét 
barnás alapszínű földgolyón a ren
delkezésre álló eszközökkel kidom
borítják az egyes világrészek kör
vonalait is. A szobortalapzatnál is 
még sok a szépíteni való. Az az. 
elgondolás erre vonatkozólag, hogy 
a gömb füves kebelből emelkedjék 
ki, tehát még gyepesíteni is kell.

A talapzaton arany véséssel tün
tetik fel Jelky András nevét, vnla- 

mint születése és halála dátumát
A szoborral kapcsolatos összes 

visszalevő munkákkal október 10 ig 
fog elkészülni a város műszaki hi
vatala. Vagyis október 10-én már 
leleplezhető állapotban lesz a bajai 
Jelky szobor, de hogy erre mikor 
fog sor kerülni, egyelőre még bi
zonytalan.

Huszonöt külföldi 
túraautó hatvan 

külföldi előkelőséget 
hoz ma Bajára.

Ma, kedden este a Magyar 
Autóclub meghívására huszon
öt külföldi túraautón idegen 
állambeli előkelőségek érkez
nek Bajára, akik Magyarorszá
gon keresztül vezető autóturá- 
jukon Báját is érintik. A kül
földi előkelőségek számszerint 
hatvanan Bátaszék felöl kö
rülbelül 6 — 7 óra körül érnek 
Bajára s a Nemzetiben száll
nak meg, ahonnét másnap reg
gel tovább folytatják útjukat.

Lapzárta:
A németországi úrvezetők autó

furája a rossz idő miatt elmarad.

December végéig meghosz- 
szabbitották a tatarozási köl

csön igénylési határidejét.
A Lakásépítési Állandó Bizottság 

hirdetményt tett közzé, amely szerint 
a tatarozási kölcsön igénylésének 
határidejét 1936. évi december hó 
10 ig meghosszabbította. A házadó 
kedvezményre és a kölcsön igény
bevételére, ellenőrzésére, valamint a 
kölcsön kamatozására és visszafize
tésére vonatkozólag az eddigi sza
bályok érvényben maradnak.

— Találtak egy pénztárcát és 
bankjegyet. J ogos tulajdonosa kel
lő igazolás után az államrendőrka- 
pilánység 52. sz. szobájában a hiva
talos órák alatt átveheti.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- es zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülte a fölösleges bosszankodast pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan Járó férfi és női karérék í évi félállással mér 6 pangóiéi.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briihansköveket a legmagasabb áron veszek.
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Bajai versenyző 
nyerte a Magyar 
Lövész Szövetség 

alsódunai kerületé
nek vasárnapi 

versenyén az egyéni 
vándordíját.

Vasárnap reggel 8 órai kezdettel 
nagy érdeklődés mellett folyt le a 
bajai lőkertben az Országos Magyar 
Lövész Szövetség alsódunai kerü
letének egyéni lóversenye. A ver
senyben százhúsz lövész vett részt 
és a huszonöt tiszteletdijért nemes 
küzdelem indult meg. A kerületi 
egyéni vándordíját Patzl Sándor ba
jai lövész nyert el 279 egységgel a 
kispuska I. és II lőosztályának ver
senyében. Második Rozgonyi Kál 
mán kalocsai lövész 279 egységgel. 
Harmadik Mikus János kecskeméti 
lövész 278 egységgel. Negyedik He 
gyi Sándor simontornyai lövész 276 
egységgel. Ötödik Székely Tivadar 
hőgyészi lövész 276 egységgel.

A kispuska III. és IV. osztályé 
nak versenyeredményei :

1. Krausz Károly Hőgyész 271,
2. Szakái Benő Halas 264, 3. Köves 
Benedek Baja 264, 4. Hegyi István 
Hőgyész 260, 5. Lanczner Rezső 
Mecsekszabolcs 260, Vatai László 
Kalocsa 260, Szenlirmai Ede Baja 
257 egységgel.

Kispuska V. és VI lőosztályának 
versenyeredményei :

1. Aut János Palofabozsok 274,
2. Schreiber Vendel Fürgéd 265,
3. Pelrovios Ferenc Kalocsa 261,
4. Nagy József Nak 254, 5. Móder 
József Kalocsa 254, 6. Szabó Már
ton Baja 554, 7. S/.alai János Mély 
kút 251 egységgel.

Bármilyen rendszerű kispuska 1. 
II. és III. lőosztályának versenyered
ményei :

1. Kovács Mihály Halas 266, 2.
Mikus János Kecskemét 261, 3.
Patzl Sándor Baja 259, 4. Krausz 
Károly Hőgyész 253 egységgel

Bármilyen rendszerű kispuska
IV.,  V. és VI. lőosztályának ver
senyeredményei :

1. Jakkel János Kalocsa 260, 2. 
Vatai László Kalocsa 256, 3. dr.
Rozsgonyi Kálmán Kalocsa 253, 4 
Köves Benedek Baja 242, 5. Vég
vári Kornél Dunaföldvár 242, 6.
Móder József Kalocsa 232, 7. Olíva 
János Baja 233 egységgel.

A verseny befejeztével v. Tarkos- 
keddi Benke József kerületi elnök 
intézett a lövészekhez lelkes hangú 
buzdító beszédet ; hangsúlyozta a 
lövészsport fontosságát s abbeli re
ményének adott kifejezést, hogy ha
marosan igen népszerű és kedvelt 
sportág lesz a lövészet.

A bajai verseny minden zökkenő 
nélkül sporszerüen es programsze
rűen folyt le, ami a rendezést ki
tünően végző v. Rizsányi István al
hadnagy érdeme.

Nagybaracskán felismerték a csátaljai 
szatirt.

Néhány héttel ezelőtt a nagyba
racskai esendői ők elfogták Preszlin- 
ger Ádám 26 éves regőcei szüle- 
lésü, csátaljai gépészt, aki ellen több 
feljelentés érkezett a hatóságokhoz

Preszlinger szabadidejében Csá- 
laljáról átrándult Nagybaraoskára és 
a község határában asszonyokat, 
leányokat támadott meg. Egy fiatal 
asszonyt a földretepert és összecsó-

— Gyomor- és hátbántalmak, 
hasüregbeli vér pangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív
szorulás, rémes álmok, ijedősség, ál 
talános rosszullét, a munkaképesség 
csökkenése sok esetben rövidesen 
rövidesen megszűnnek, ha a beteg 
néhány napon át reggel éhgyomor
ra egy pohár természetes 
,,Ferenc József** keserűvizet iszik.

HÍREK
— Izr. Istentisztelet, Szűk kosz 

ünnepén az istentiszteletek a követ
kező időben kezdődnek. Szerdán 
délután fél 6 órakor, csütörtökön 

■ délután háromnegyed 6-kor, pén- 
I teken délulán egynegyed 6-kor. Mu- 

szaf csütörtök és pénteken délelőtt 
10 órakor.

A városi mezőgazdasági bi
zottság Ülése. /X városi mezőgaz
dasági bizottság vasárnap d. e. 10 
órára gyűlést hivott össze, melynek 
egyetlen tárgya az ölven évi hűsé
ges szolgálatért jutalmazott Schrolh 
Antal jutalmának s a miniszter ál
lal adományozott díszoklevél áta
dása. Minthogy azonban a jutalma- 

í zandó kői házi ápolás alatt áll, az 
ülés a jutalom átadását elhalasztotta.

— Október 1-én megnyílik Me
gyeri Sára áll. eng. gép és gyorsító 
tanfolyama. A tanfolyam előkészít 
gyors és gépírásból irodai vizsgára 
és vállal mindennemű gépirási mun
kál, illetve másolást. Előzetes jelent 
kezés: Budapesti-ut 3 sz alatt.

— Kiadó lakás. Budapesti ut 
42. számú házban 3 szobás utcai 
lakás november l éré kiadó

— Nehéz székelésben szenve
dők, akiknek gyakori fejfájás, mell
nyomás, szívdobogás, gyomormükö- 
désí zavarok és különösen fájdal 
más végbélbajok — mint aranyér, 
repedés, előesés, polipus, sipoly szü 
kület — teszik az életet nehézzé, 
igyanak reggel és este negyed po
hár természetes ,,Ferenc József* 
k e s e r ü vizet. __

Vennék

I kettő, esetleg három 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis családi házat

■ (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cím a kiadóban.

holt. Több kislánykát pénzzel csa
logatott magához. A nem siket ült 
merényletek után Pcisz.linger’mindig 
megszökött.

Hetek múlva azonban egy nagy
baracskai fiatalasszony felismerte és 
feljelentette a csendőrségen. Prisz- 

j linger a bíróság előtt ittasságával 
védekezett. A törvényszék a szatirt 
jegetősen 4 havi fogházra Ítélte.

Három szobás, fürdőszobás 
modern lakás

Hitelbank épületben elköltözés 
miatt november l ére (esetleg 
előbb) átadó. Érdeklődni 

lehet ugyanott.

Színházi iroda hírei.
Méltóságos asszony. Vígjáték

bemutató. Az utolsó hét műsorán 
újdonság újdonságot követ. Ma, 
kedden és Szerdán este Békeffy 

, Stella ragyogó vigjátéka a Méltó
ságos asszony kerül bemutatóra 
Harczos Irénnel a címszerepben.

A prózai együttes elsőrendű erő
inek kabinetalakilásai biztosítják 
Horváth Jenővel az. élen a darab 
nagy sikerét

Fővárosi gyermekszinház lég 
apróbb primadonnája mutatkozik

URÁNIA
SZÉPT E M BÉR
29-én | 130-án

Csak erős idegzetüek !

A láthatatlan sugár
Fantasztikus rémdráma 12 felvonásban.

Főszereplők:

Lugosi Béla, Boris Karloff

K i s é r ő f i I m :

Hihetetlen furcsaságok. 
A három kis egér. 

Híradó.

be az < síi előadások keretében. A 
fehérmenlés babszemhuszár viharos 
tapsokat arat s minden ajánlásnál 
jobban tereli a figyelmet a Fővárosi 
Gyermek szín ház csütörtök délutáni 
3 es 5 órás előadásai f lé. R emek 
műsorral, operettel, ének, tánc és 
mókás jelenetekkel szórakoztatnak 
a páránvi művészek közel 3 órán 
keresztül. Nemcsak a kicsinyeknek 
öröm e/, a vendégjáték d'* a fel
nőtteknek is kivételes gyönyörűség.

Csavargólány. Közkívánatra fii
• érés helyárakkal kerül színre csü
törtökön este.

Kölcsönkért feleség opereltbo- 
hóz.at kacagtat három órán át.

SPORT.
A bajai alosztály bajnoksági 

állása :

1 TSE 4 2 1 1 19:7 5
2 NSE 4 2 — 2 14:7 4
3 BTSE 3 2 - 1 4-5 4
4 DVOGE4 2 — 2 4:10 4
5 Bácska 4 2 — 2 7:16 4
6 MÜVE 3 1 1 1 7:5 3
7 MTE 3 1 1 1 4:5 3
8 BSE 3 1 1 1 6:9 3
9 BMTE Törő 1 v e
BTSE-BMTE és DVÜGE -BMTE 

mérkőzések 0:0 gólaránnyal lett 
igazolva.

Laptulajdonos :
•>«. IINÍZV LEHEL



4 1936. szeptember 30.

n:

KASS
í
1
1
1 —•30

— 40 
r—

■D

Váradi Érsek-ut 25. szám árai:
drb. II. seprű

.. Hl. „
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött 
talppal

10 iv pergamentpapir

— 44
— 56
—•20

2 —
—•62

1 drb. 5 kg.-os gyümölcs
kosár — '20

1 drb. 10 kg.-os gyümölcs
kosár

„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár

1
1

Hegedű tokkal eladó.

í !
lí Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a M

| DOROGIsanonKOKSZ |
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! M

í DOFOgi tojásszén J
6 DOfOgí diószén í

8 Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva. 8 
8 

J Grünhut ét Tárta bTj a c-e^xári6on |j 
!__ _________________ 8

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés Honnan?óra perc

7 09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40 Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19 Budapest, Sárbogárd. 
Bátaszék

74 01 Budapest, Kiskunhalas, 
Bácsalmás

74 09 Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja

78 03 Gara

78 27 Hercegszántó

IS 48 Bpesl, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár, Pécs. 

Bátaszék

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd

Indulás
Hová?óra perc

4 40 Hercegszántó

5 79 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.5 20 Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas5 42 Budapest. Csikéria 
Ujdombovár. Sárbogárd.8 15 Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas.9 57 Budapest

10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

14 26 Bátaszék, Ujdombovár

14 15 Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas,14 19 Budapest. Csikéria

14 38 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.15 47 Budapest gyors
Bálaszék, Pécs,18 55 Sárbogárd. Budapest

23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria 
Bátaszék. Ujdombovár.

23 49 Budapest

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgv-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

If É 1* C Szénkeretkedelmi
” i afe 3 Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 29-töl okt. S ig.
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

Bakanek Goidberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanelr Goidberger könyvnyomdájában Baia.


