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Egy nemzet tragédiája zsúfolódik 
össze a mai napon. A vérben és 
szenvedésekben született magyar 
történelemnek, az uj magyar nem
zeti politikának, a Trianon utáni 
Magyarországnak legnagyobb alakja 
hunyt el Gömbös Gyulában. A mai 
szomorú őszi napon megdöbbenés 
sel szőrit ja össze szivünket a kétség a 
magyar sors tragédiája előtt. A re
ményteljes jelenben vártuk az uj, a 
boldog, a magyar nép millióit fel
szabadító jövőt Gömbös Gyulától. 
Egészségét, életét áldozta hazájáért. 
A honszerélem lángja önsorvaeztóan 
lobogott benne. Fia fajáról, népéről, 
nemzetéről, a magyatság jobb sor 
sáról volt szó, a láng, a legigésebb 

honszeretet lángja gyújtott maga
körül mindenkit.

Gömbös Gyula már életeben be 
lenőtt a magyar történelembe. A 
nemzet ezer éves történetének leg- 
tragikusabb korszaka egvbe esik 
férfikorával. Békében, háborúban 
egyaránt magasan lobogott benne a 
nemzeti öntudat lángja ; m ndig úgy 
élt, ugv tanult, úgy dolgozott és 
úgy küzdött, mintha minden tényén 
a nemznt sorsa fordult volna meg.

A hadiiskolában kiköveteli az 
Öslerreich megnevezés mellé az 
Ung arn megjelölést is.

Aki az akkori katonai szellemet 
ismeri, eiámul ekkora merészség 
láttára ; a nemzeti faji öntudat olyan 

vakmerő és határozott megnyilatko 
zása volt bótrfr fellépése, mely 
már akkor elárulta benne a vezéri 
hivatottságot.

1914 ben a háború kitörése előtti 
hadgyakorlaton, azt a kérdést in
tézte hozzá parancsnoka : ,,Mit 
tenne ha megint 48-as forradalom 
törne ki és mint honvédtiszt Pesten 
szolgálna ?“

Gömbös Gyula gondolkodás nél
kül felelte : ,,Mint honvédtiszt éle 
temmel és véremmel a nemzeti 
forradalom mellé állnék I

íme I Gömbös Gyula a soha nem 
rejtegetett meggyőződés, a férfias 
színvallás élő megtestfsitője.

1848 október 6 ikának évforduló 

ján halt meg; mintha valami tragikus 
kapcsolat volna 1848. október ható 
dika és Gömbös Gyula halála kö
zött.

Ez a kis történe'mi jelelentőségü 
epizód magyarázza meg azt mérhe
tetlen fajszeretet, mely a nemzeti 
öncéluság eszméjében csúcsosodott 
ki nála történelem formáló erővél

Itt állunk emléke • lőtt némán, 
elfogódva ; nagyon közel érezzük 
még hozzánk ; vészesen háborgó 
történelmi világrengés hullámain 
hányódik országunk kicsiny hajója ; 
hová, merre visz utunk, senki sem 
tudja; de bármiként szóljon is idővela 
történelem Ítélete, egy bizonyos: 
nála jobban senki sem szerelte 
ezt a szegény, árva magyar hazát I

Slajniss Ferenc országgyűlési kép
viselő mondja a mai gyászűnnepi 

beszédet a Központiban.
Az október 6 íki évforduló 

alkalmából rendezett gyászün
nepély szónoka dr. Rajniss 
Ferenc országgyűlési képvi

A szárnyaló politikai 
fantázia.

Az. ellenzéki lapok az utóbbi idő 
ben szabads/arnyra engedték f.tn'á 
ziájukat s termelték a vadabbnál 
Vidabb pártvállság hiteket.

Mi mindig hangoztattuk, hogy 
ezek — a nemzeti egység pártjának 
b-l'ő válságáról elterjedt hírek — 
minden komoly alapot nélkülöznek. 
Természetesen Lrról szó sem lehe
tett, hogy minden nap cáfoló köz 
hménveket adjunk le.

A D irányi Kálmán miniszter- 

selő : az országgyűlés egyik 
legjobb szónoka, A gyászün
nepély ma este 8 órakor kez
dődik a Központiban.

; elnökhelyettes által tartott párlérle-
' kezdeten azután kitűnt, hogy sem

mifele váhág nincsen. A miniszter- 
■ Inökhelyeltes ugyanis kijelentette, 
hogy ha hétalán mégis akadna va
laki. aki e kormány munkájával 
megelégedve nincsen, az kiléphet a 
pártból; még pedig minél hamarabb.

Egyetlen felszólalás sem hangzott 
el; egyetlen kilépés sem történt.

Mindez azt igazolja, hogy a párt 
teljesen a kormány mögött áll s 

alaptalanok azok a hírek, melyek 
belső válságról és frakciókról ter
jedtek el.

Egy ilyen nagy pártnál, mely va
lóban sok értékes elemet foglal ma
gába, érthető, hogy a hasonló fel
fogású, azonos képzettségű és ér
dekű képviselők külön is összejön
nek vacsorákra, megbeszélésekre; 
mindez azonhan nem jelenthet kü 
lön politikai csoportot vagy frak
ciót, mert az alapfelfogás azonos
sága a leglényegesebb politikai alap 
kérdésekben, alapeszmékben egybe 
kovácsolja a képviselőket.

Ez a tökéletes politikai egység a 
Nemzeti Egység Pártjához tarto
zókban meg van.

A tiszavirágéietü válságszenzációk 
hamar befejezik kérészéletűket, a 
lap azonban elérte célját, érdekes 
volt s másnap már senki sem kéri 
számon az előtte való nap leadott 
hir alaptalanságát.

Kérjük olvasóinkat, valahányszor 
ilyen rendkívüli : csemegesiárnba 
menő politikai szenzációról olvas
nak, figyeljék meg a lapot, mely a 

közleményt lehozta s különösképen 
azon gondolkodjanak mennyi poli
tikai jóslása vált be. Rögtön rá fog
nak jönni, hogy nagyon kevés, csak
nem semmi.

A legújabb izgalom forrása az a 
kérdés, hogy Gömbös Gyula minisz
terelnök hazajön e szabadsága le
jártakor : október 15 én ?

Az egyik lap azt irta, hogy biz 
los forrásból tudja a miniszterelnök 
hazajövetelét, sőt annak idejét is, 
két órára megjelent a híradás a 
másik lapban, hogy nem jöhet haZa 
a miniszterelnök, mert egészségi ál
lapota nem engedi meg az Utazást.

Most azután újra tág tere nyílott 
az ellenzéki újságírói képzeletnek. 
A kombinációk röpködnek ; jelen
tőséget tulajdonítani a kombináci
óknak igen maddő fáradozás.

A Nemzeti Egység Padja egysé
gesen és tömören áll Gömbös Gyula 
miniszterelnök mellett, de épen 
Gömbös Gyuln miniszterelnök han
goztatta, hogy a páll léte független 
egyes ember életétől, lététől. A 
Nemzeti Munkatcrv politikai elgon-



w 56. október 7.

Pulóvert Olcsón Kalapot
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dolásai évtizedek politikai program
ját tartalmazzák s alkalmasak arra( 
hogy az alapképzés azonosságán 
nyugvó szellemi kapcsolatban tart
sák azokat a milliókat, akik krisz
tusi szeretettől áthatolt népi, nem
zeti po itikát akarnak űzni.

Reméljük Gömbös Gyula minisz
terelnök vissza fogja nyerni egész
ségét, de ha a ko moly idők azt 
tennék szükségessé, hogy teljes fe
lelőséggel a Nemzeti Egység esz
méivel, politikai célkitűzéseivel ma
gát az okosító más miniszterelnök 
vegye a*, az ország kormány/ását — 
akkor sem jelent ez változást a 
pártszervezetben, mert a párt esz- 
rneib n, célkitűzéseiben, eredményei
ben hosszú időkre az egyedül le
hetséges politikai alakulat, mely 
nyugodt kormányzás alapja lehel

A pártnak vezetősége, a párthoz 
tartozó képviselőkkel egyetemben . 
a Vezérrel együtt, de a vezér nél
kül is hü kifejezői annak az uj 
korszellemnek, mely keresztény és 
nemzeti szellemben óh ijlja vezetni 
az országot.

Teljesen céltalan és felesleges az 
ellenzéki lapok találgatásain izgulni; 
mínd.rki végezze munkáját rende
sen s bízzék a Kormányzó bölcse- 
ségében, a pártve etőségben s a 
Nemzeti Egység képviselői táborá
ban, meg fogják azok oldani a függő 
kérdéseket a külömböző érdekelt
ségek szolgálatában álló I pok ta- 
nácsai cs tendenciózus cikkei nél
kül is.

Ezerötszúz tüntetőt 
veit őrizetbe vasár- 
nap a párisii randöií- 

ség.
Vasárnap a francia kommunista 

párt nagygyűlést hirdetett, amellyel 
párhuzamosán a volt tüzkeresztesek 
elLnlü Vetésre készültek. De la 
Rocque ezredes ugyanis elhatározta, 
hogy mull péntekre hirdetett gyű
lésé. irk betiltása miatt ezentúl min
den baloldali gyűlés színhelye kö 
Kelében eliengyülést tart. A rend 
őrség nagyarányú előkészületet tett, 
hogy az egymással szembenálló pár
tok közöt lehetőleg ne kerüljön 
véronlasra sor.

A nagygyűlésen a kommunista 
vezetők felszólalás i -ián ismétel 
ten véres verekedés keletkezett és 
a gyűlés botrányba fullad.. A dél
utáni órákban a tüntetők több gép 
kocsit felborítottak A verekedés 
során számos sebesülés történt. A 
rendőrség hivatalos ivlentése szerint 
1400 embert vetlek őrizetbe.

Mag mindig áSs a sztrájk a Bajai Poszló- és Takarógyár Erzsébet kirahrné-utcai 
ffirtodéjábísn.

Megírta a Baja-Bácska, hogy a a tárgyalások az első fokú iparha- 
Posztógyár Erzsébet királyné-utcai lóság előli, de eredmény még nincs, 
fonodájában a munkások sztrájkba Valószínű azonban, hogy a jövőhé- 
léptek. Mintegy 5 napja már annak, len már teljes létszámmal megindul 
hogy a sztrájk tart, de még eddig a munka a fonodában, mert mint 
nem sikerült a munkások és a gyár , hírlik, rövidesen létrehozzák a meg- 
vezetősége között fennálló ellenié- ' egyezést a gyár vezetősége és a 
leket elsimítani. j munkások között.

S/ombaton egész délelőtt folytak | —

Kisgyülés a
Hétfőn délután 4 órakor tartotta 

Raja város kisgyülése apalini Fern- 
bacb Bálint főispán elnöklete alatt 
rendes október havi ülését.

Előkészítő hatáskörben 17 pon- 
j tol tárgyalt le a kisgyülés. A város 
' háztartásának, üzemeinek és alap- 
l jainak 1937. évi költségvetését Délire 
j István főszámvevő ismertei; ■ a be

teg Bodolay Tibor főszámvevő he 
' iyett.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
külön ismertette a Szent István ki
rály házaira vonatkozó javaslatot, 
melynek lényege az, hogy a város 
egyenlőre 12 házat építene egyen
ként 4500 pengő költséggel ; mint 
hogy azonban pénzügyi vonatkozásai 
a javaslatnak minden részletükben ki
dolgozva nincsenek, egyelőre egy 
bizottság küldesség ki azzal, hogy 
a legközelebbi kisgyülés elé kész 

j tervezettel jöjjön.
A javaslatnál dr. Gonozlik Kál

mán apátplebános kifogásolta, hogy 
a házak „István király házai" néven 
szerepelnek, holott négy István ki
rály is van s igy nem tudja a laikus 

; közönség, hogy melyik királynak 
I emlékét óhajtja a város megöröki 
i leni

Dr. Knézy Lehel hivatkozott arra, 
1 hogy a cikk mely István király há

zai elnevezést ajánlott, Szent István 
király halálának kilenc évszázados 
emlékfordulása alkalmából íródott 
s igy vitás nem lehet, hogy kinek 
emlékét ■ h >j ja megörökil-ni a • 
vaslat.

Egyébként a régi magvar egyházi

n

és
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Gyors- és gépírást tarait
előkészít irodai uizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett 

gyors- és gépíró tanfolyama.
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehet: Haynaldulca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.

városházán,
ének igy szól:

„Hol vagy István király, 
Tég d magyar kivan . . .“

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
kijelentette, hogy semmi tendencia 

; nincs az elnevezésben : a költség
vetésbe a szóvátett elnevezés, mint 
idézet került ; a kivitelnél majd 
a Szent István király háza feliratot 
helyezik el.

Nagvobb vita keletkezeit még a 
német juhászkutya ebadójánál.

Az idegen fajú kutyák behoznia 
Iára jelentékeny összeg megy ki az 
országból ; ezt akarja a javaslat 
megakadályozni, amikor a német 
juhasz-far kas kutyák ebadóját fel

1 emeli.
A vitában Ferobach Bálint dr. is 

részt vett s a magyar puli, komon
dor és kuvasz kutya fajta kivaló 

i ságát emelte l;i. A kisgyülés 10 
pengőre javasolja a német juhász— 

; farkas kutyák adójának felemelését 
Indokolja ezt az a fontos vadászati 
szempont is, hogy a most említett 
néni. t kulv >fajta zaj nélkül szokott 
a vadra lecsapni és igy a vadáHo- 

I mátiyban igen nagy kárt okoz.
Az előkészítő hatáskör többi 

pontját vita nélkül fogadta el a kis- 
1 gyűlés.

Ügyintéző hatásközben tudomá
sul vette a kisgyülés a Fischer Sá 

j tnuel jótékonysági alapítvány 1935. 
évi zárszámadását, amely szerint az 
összbevétel 18484 P. 14 fillért az 
összkiadás 11315 P 78 fillért tesz 
ki. ugv hogy a tiszta haszon 7168 
P. 36 fillér.

Urbányi László hirdetési jog bér 
lőjének kérelmét, mely készpénz 
óvadékának jelzálogi bekeblezéssel 
való felcserélésére irányult elutasí
totta a kisgyülés.

Iszlai Elek, Burza Péter, Rapp 
József, özv. Vörös Pálné, Ágai Mar
git visszahonosítási ügyeiben a kis
gyülés a bajai illetőségei kilátásba 
helyezte.

HÍREK.
Október 6.
Örök emlékű gyásznapja ma

rad a nemzetnek az 1848-ik 
esztendő október havának ha
todik napja.

A magyar nemzeti gondo
lat, a polgári szabadság, az 
emberi egyenjogúság hősei vív
ták 1848 bán élethalálharcu
kat a habsburg önkénnyel, 
melynek tipikus inegtéritője 
volt Matternich kancellár.

A „nagy" államférfi nem 
ismerte fel a korszellemet ; 
hiába figyelmeztette 1849-ben 
kitört a bécsi katonai lázadás, 
mely a polgárság körében is 
elharapódzott s vezetett Latour 
gróf osztrák hadügyminiszter 
halálához.

Az utcán haladó Latour 
grófot a tömeg 1847. október 
6 án felismerte, agyonverte, 

I azután az első lámpavasra fel
akasztotta.

A gróf kedvenc embere volt 
az osztrák császárnak s ami
kor orosz segítséggel leverték 
a szabadságharcot — fizetett 
Latour tábornokért, tizenhárom 
magyar tábornokot végeztetett 
ki Aradon, kit kötél, kit 
kegyesen — golyó utján.

A magyar nem volt felelős a 
bécsi utcai tömeg forradalmi 
tényéért, de a bécsi önkény 
mégis legjobbjaink vérével fi
zetett.

A bosszú nemtelen volt s 
nem élhet olyan sokáig ez a 
nemzet, hogy az aradi tizen
hármat valaha is elfelejtse.

Az aradi tizenhárom tábor
nok életével örök dicsőséget 
szerzett a magyar nemzetnek; 
halálukkal a mártíriumság gló
riáját vonták fejük köré.

Azóta eltűntek a habshur- 
gok, eltűntek a romanovok; a 
világ történelme szinte évszá
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zadokat haladt néhány évtized 
alatt, de időn, történelmen túl 
el emléke a nemzeti önfelál
dozás mártírjainak — az aradi 
tizenháromnak.

— Baján a főispán. Apaiini 
Fernbach Bálint dr. főispán tegnap 
Bajára érkezett. A főispán fog el
nökölni a vármegyeházán a köz 
igazgatási bizottsági ülésen.

— Frontharcos törvényjavaslat 
ismertetése október 8-án a Front
harcos otthonban. Vojcsek Ottó 
központi kiküldött 8-án, Csütörtö
kön este 8 órakor a frontharcos 
otthonban ismerteti a frontharcos 
törvényjavaslatot. Az elnökség ez 
utón is meghívja az érdeklődőket.

— Pótbeiratások a Liszt Ferenc- 
Kör áll. eng. zeneiskolában. (Má
tyás kitály-ler 13) Október 11 tői 
még be lehet iratkozni a zongora, 
hegedű, magánének, brácsa, gordonka 
(cselló) nagybőgő ps zeneszerzési 
tanszakokra mindennap 2 — 4 ig. 
Mindennap bővebb felvilágosítást 
nyújt az igazgatóság minden nap 
d. u. 2—4 ig.

— Hirdetmény. Az OTI a Baján 
tulajdonát képező Mátyás király tér 
11 és Tóth Kálmán utca 2 szám 
alatti sarok házát értékesíteni ki 
vánja. A régi székházat megvásá
rolni szándékozók írásbeli ajánlata
ikat az OTI bajai kerületi pénztá
rához címezve az iktató hivatalba 
adják be. A beérkezett ajánlatok 
elfogadása avagy elfogadásának mel
lőzése tekintetében az Intézet ha
tároz.

— Áldott állapotban levő nők. 
ifjú anyák és többgyermekes asszo 
nyok az enyhe természetes 
,,Ferenc József** keserüviznek már 
mérsékelt adagokban való haszná
lata által is könnyű és hig ürülésl, 
úgyszintén rendes gyomor- és bél 
működést érnek el.

SPORT.
Vasárnap Baján 

játszi a Turul.
Okt. 11 re szövetségi napot álla

pit meg a sorsolás, miután azonban 
vállogatott mérkőzést nem tudott 
megvalósítani a szöv. kapitány, a 
Turul egyik novemberi bajnoki mér
kőzését vasárnap! a előrehozta. A 
vasárnapi bajnoki mérkőzés érde
kességét az. adja meg, hogy sorom 
póba lép a két uj szerzemény, Fe 
ketekovács a magyar amatőr futball 
egyik legkiemelkedőbb játékosa volt 
még egy évvel ezelőtt. A bajai kö 
zönség nem fog csalódni képessé
geiben és ha beleszokik a csapatba 
a Turul is a legkomolyabb lemé- 
nyekkel küzdhet tovább a bajnoki 
címért. Hosszú pihenő után Baján 
mutatkozik be egy másik kiváló já
tékos ; Nemesik Ambrus, aki a cen
ter posztját foglalja el. Tőle csak 
néhány hét múlva várható nagy já
ték. A Turul sérülések miatt át

csoportosított csatársora igy fog fes
teni Mohács ellen : Balog — Fekete
kovács—Nemesik—L'< he]—Kovács.

BTSE—BMTE és DVOGE—BMTE 
mérkőzések 0:0 gólaránnyal lett 

igazolva.

A bajai alosztály bajnoksági
állása:

1 NSE 5 3 — 2 18:7 6
2 BTSE 4 3 — 1 7.6 6
3 DVOGE5 3 — 2 7:1 „ 6
4 TSE 4 2 1 1 19:7 5
5 Bácska 5 2 — 3 7:20 4
6 MOVE 3 1 1 1 7:5 3
7 MTE 4 1 1 2 6:8 3
8 BSE 4 1 1 2 7:12 3
9 BMTE Törő 1 V e

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁItA.

Színházi iroda hírei.
Ma délután 5 órakor utolsó dél

utáni filléres előadás. A szintársu- 
• lat csütörtökön este már Pécseit 

kezdi meg működését és igy a mai 
két előadás egyben a társulat két 
bucsueiöadása is. Ma, kedden dél
után 5 órakör filléres helyárakkal 
kerül színre Jókai—Strausz örök 
szép operettje, a cigánybáró katona 
és népelőadásban.

Ulo’só bucsuelőadás — Cigány
báró. Filléres helyárakkal kerül 
színre ma este a Cigánybáró dal 
játék, amely az idei éved egyik lég 
ragyogóbb előadása volt A cigány 
báró kedden este is ugyanolyan 
szépségben, ugyanazokkal a szerep
lőkkel kertil szírire, mint az első 
előadáson, akik a darab főszerepeit 
a pécsi megnyitón is játszák. Ebben 
a d »r ibban vesz búcsút ma este 
Baja város közönségéiül a teljes 
társulat.

— Agyvérzésre hajlamos idő
sebb embereknek a rendkívül eny
hén ható /ermé.sze/es,,Ferenc íóxtef** 
keserüviz — reggel éhgyomorra egy 
kis pohárral — nagy fontossága 
szolgálatot tesz azzal, hogy a bél
működést szabályozza és igen köny- 
nyü, lágy széklelélet biztosit.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

5628 szám. — 1936. tkv

Árverési hsrüeimény-kivonat.
I Özv. Kreitsmci Jánosné végrehajtatónak 
i Bernhardt Istvánné sz Evelovics Katalin 
j végrehajtást szenvedők ellen inditott vég

rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 200 P és 336 P 60 f 

I tőkekövetelés és járuléka behajlása végett 
a bajai kir. járásbíróság területén levő, 

I Baja városban fekvő s a bajaszenlistváni 
1355 sz. tkvi. betétben A I. 1—5 sorszám

I 3009. hrszám alatt foglalt 109 négyszögöl 
I területű szántó, 3010. hrszám alatt foglalt 

579 négyszögöl területű szőlő, 3011 hrsz.
1 alatt foglalt 239 négyzzögöl területű szőlő, 
1 3012. hrsz. alatt foglalt 62 négyszögöl te- 
j rüietű szántó és 3013. hrsz. alatt foglalt 

458 négyszögöl területű szőlő az öreg sző
lő homoki dűlőben ingatlanokból B. 29 
sorsz szerint Bernbardt Istvánné Evelovics 
Katalin végrehajtást szenvedett nevén álló 
24—48. (huszonnégy negyvennyolcad) rész

i jutalékára a kikiáltási ár 574 Pengő 15596 

’ —1890. sz. végzéssel özv. Bodisné Bene 
Katalin javára bekebelezett özvegyi haszon
élvezeti joggal terhelten.

Az árverést 1936 évi október hó 21 
napján d. u. 3 órakor telekkönyvi hatóság 

i hivatalos helyiségében Mátyás király-tér 4 
i 28 ajtó fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kiki
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 

, nem adható.
Az árverelni szándékozók kötelesek bá

natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő
lege:; bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. 
t. c. 147, 150., 170. §§; 1908: LX. t. c. 21. § )

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XL1. 25. §.)

Baja, 1936. évi junius hó 16 napján.

Dr. Szabó fintel s k. 
ömkí. jegyző.

A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda 
kiadó

I .antulajdonos:
Hír. KNFZT í. e

Budapesten főútvonalion
27 év óta fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

193®. afetá^er 7-én, szerdán 
193®. október 8-án, csütörtökön

A N N Y 0 N 0 R A 
eddig legjobb, csodálatos vigjátéka

K i J ESTEK
Vidám történet

Kísérő filmek:

Repülés

Téli sportok öröme
Híradó!

Három szobás, fürdőszobás
modern lakás

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

lehet ugyanott.

----------
Er s-liet királyné utca 55 számú

ház
i • .. "iikint 3 szobás lakással, 
D ’gv raktárral, pincével. 479 
négyszögöl udvarral 

szabadkézből 
jutányos áron 
kedvező fizetési és Ili 
te I f e 11 é t e I e k mellett 

eladói 
Érdeklődőknek közelebbi felvilá
gosítást ad Kőszegi (KulRils) Máté 
kőművesmester Baja, Tóth Kál
mán utca 42 szám.

Vennék
kettő, esetleg három 

nS szobás lakásból és mel- 
lékhelyiségekből álló

kis családi házat
B| (lehetőleg adómentes)
KSS készpénzzel, vagy bank- 

teherrel. Cim a kiadóban.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGImKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

tojásszén
Dorogi diószén

Kemény és lágy tűzifa ólben és aprítva.

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

apritott 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. (Sugóvíca part) Telefon : 195.

M I® T C C Szénkereikedelmi 
w !£ K I ta 3 Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és • unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

í
I
I

A Máv. menetrend május 15-től:

Grünhut ét Tana BAJA — Telefon 160.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. S töt okt. 12 ig.

Dr. GEIRINGER JÁNOS

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

gyógyszertára.

Érkezés 
óra perc Honnan? Indulás 

óra perc Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férti szabónál 

(Sugovicaoart). 
aKasassBsasKrasBneasHEBBBmB^

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9

7 32

7 40

Hercegszántó
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás

5

5

9 26

13 19

/4
I

01

Pécs, Budapest
Budapest. Sárbogárd, 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhala 

Bácsalmás

8

9

/4 09

16 47 Pécs, Bátaszék, Bája 14

/8 03 Gara

/8 27 Hercegszántó 14

18 48

19 58

20

42

15

57

05

26

15

19

38

23 41

Bpest, Kiskunhalas 
Ujdombovár. Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

15

18

47

55

23 jl 08 Bpest, Sárbogárd 49

Gara
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest

Baja, Bátásíék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Ga ra
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas,
Rudapest, Csikéria 
Rátaszék. Ujdombovár,

Budapest

Bakanek « Soláberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
reklám
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

y

Nyomatott Bakunek és Goldberger könvvnvomdáiában Baja,

55


