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gömbös G^a.
Ami kor Gömbös Gyula miniszter
elnökről Írunk, nem tudjuk magun
kai kivonni a közvetlen érintkezés
emléke alól. Valami sajátságos, lenyűgöző varázs áradt ki egyénisé
géből, mely teljes bizalmat keltett,
de egyben tiszteletet is parancsolt.
N-híny kedves, közvetlen, minden póz. nélküli szava azt az érzést
váltotta ki azemberbő1, mintha vala
melyik kedves, régi ismerősével ta
lálkozott volna, volt mindig valami
bajtársiak melegség szavaiban; de
ugyanakkor az, amiket mondott és
az a mód, ahogyan mondta, tiszte
letet, sőt mondhatnánk hódolatot
parancsolt.
Fanatikus hite a magyar fajta
nagyrahi vatottságában, ott izzóit
minden szavában ; ismerte a tömeg
lélektanát ; tudta, hogy a tömeg
egyénenként önző, hiú, érdekli .j
bászó, gyűlölködő, irigy, farizeus
kodó egyénekáől áll; de tudta azt
is, hogy mihelyt az egyesek tömeg
be verődnek, valami más egyéniség,
v.-lami külön lÖmegspichozi.s alakul
ki, mely tele van allruismussal, bi
zonyos magasabb erkölcsi felelősség
érzettel ; teljesebb igazságérzettel,
magasabb kultúrával.
Ezért fektetett nagy súlyt a lő
megpropagandára s telte a Nemzeti
Egység gondolatának megvalósításá
ra irányuló politikai törekvéseinek
főmozgaló energiájává a rendszeres
propagandát.
Mindig hirdette, hogy a Nemzeti
Egység Pártja nem szorosan vett
politikai párt, hanem olyan orszá
gos keret, melyben az őszinte ma
gyar népi politika minden igaz ba
rátja helyei foghat. A sors közösség
és egymásrautaltság érzését uralko
dó erővé akarta fejleszteni. Azt
mondották neki, hogy ez a magya
roknál lehetetlen. „Meg fogom a
lehetetlent kísérelni” volt válasza.
A Nemzeti Egység Pártja a maga
gazdasági, társadalmi, kulturális és
szociális hivatási! csoportjaival ezt a
óéit igyekezett szolgálni .Gömbös
Gyula szellemében.
A cél kolosszális, a munka szizifusi, az eredmény a feladat grandi
ózusához képest kielégítő.
Kialakulóban az a magyar társa
dalom, mely megtudja érteni korát,
hivatott és képes arra, hogy sorsá
ról döntsön.
Mióta parlamenlaris rendszer van,
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a szocialisiákon kivitt nem volt még
párt, meiy a polgárságot az alkot
Hiányos éleire nevelte és szervezte
volna. Gömbös Gyula miniszter
elnöké az érdem, hogy ezt a nevelő
munkát megkezdte.
Rövid négy esztendő alatt fél
évszázadra való munkát végzett;
párlépilő munkájával pedig előké
szítette az országot a titkos válasz
lói jogra, hogy szenvedélytnentesen
iudion dönteni a maga sorfáról.
Kossuth Lajos óta nem volt még

l¥
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i magyar államférfi, akinek a nevét
úgy ismerték volna a falvakban,
. mint Gömbös Gyuláét. Ha itt ott
elégedetlenkedett is a nép s a korI mány ellen kifakadt is; Gömbös
I Gyulát mindig kiemelte külön, azt
| védte, szeretettel becézte az egész
magvar nemzet.
Az egymásrautaltság és a sors
közösség érzését vegyük, fogadjuk
és gyakoroljuk úgy, ahogy azt
Gömbös Gyula gondolta ; ezzel ál
lítunk nevének legszebb emléket.

IV. évfolyam 232. szám.

ELŐFIZETÉSI ARAK :

Helyben negyedévre
Helyben egy hónapra .

0 penge
2 pengi

nak hol tudatos, hol öntudatlan
eszközei.
Az nmberi génius eme tud tos
cselek véssoro tatába méltóan kap
csolódott bele Gömbös Gsula mi
niszterelnök, aki a maga egyéni
nagyságával már a történelemé
Élete, munkássága, láncszeme kora
világtörténelmének, melynek legsú
lyosabb, legigazságtalanabb tragé
diája : a trianoni országrombolás.
Az aradi hősök vértanuságát szen
vedte át a hős katona az összeom
láskor ; az aradi tizenhárom kálvá
riája mellé most oda került GömI bős Gyula miniszterelnök tragikus
halála tizennegyedik stációnak.
így teljessé váll a nagy kálvária.
A népek családjában minden nem
Baja város Jcözigazgaf^i bí | ködéséről adott ismertetést. Az zet a maga fizikai, lelki, szellemi,
zottsága ma délelőtt 11 'óra í elmúlt nőnapban kiadott az gazdasági adottságaival az egyete
kor tartotta meg október havi -j. első foka iparhatóság hat ipar mes emberi jellemvonásoknak egyrendes ülését a városhaza kis igazolványt, három iparenge egy értékes elemét jelenti ; a ma
tanácstermében. A közigazga délyt, negyvenegy gyári mun gyar nemzeti géniuszt senki jobban
tási bizottság ülésen dr. apa kakönyvét, négy tnunkásíga- nem reprezentálta ebben az együt
tini Fernbach Bálint főispán zolványt. A közigazgatási bí tesben, mint Gömbös Gyula a ma
róság 110 ügyben tárgyalt. ga meg nem alkuvó magyarságával,
elnökölt.
Az egyes előadók havi be Közigazgatási kihágási feljelen törhetetlen energiájával és hegyeket
számolói iránt a bizottság tag tésből kifolyólag elítéltek öt mozgató hitével.
jai körében élénk érdeklődés venegy, felmentettek öt em
A trianoni összeomlás óta szivé
bert. Büntető paranccsal nyolc ben érezte az aradi golgota minden
nyilvánult meg.
Az ülés első előadója dr. vanhat ügyet intéztek.
tragédiáját, de egyben lelkében
Az ülés lefolyásáról holnap hordta az ezer esztendő küzdelmei
Puskás Dezső h. polgármester
az első fokú iparhatóság mü- adunk részletes ismertetést.
ben megerősödött magyar élni aka
rást is.
Az aradi golgota mégis feltáma
dást hozott a nemzetnek ; Gömbös
Gyula egyéni nagysága, puritán ön
zetlensége, hallatlan munkabírása,
a magyar feltámadásba vetett hite
legyen példa számunkra s tegye
élővé a hitet, hogy feltámadunk.
Szomoru aktualitást nyert a gyás/beszédet.
Dr. Lieli Pál közigazgatási gya
Move gyászünnepe Gömbös Gyula
A hatásos szép beszéd alatt sokkornok, tb. szolgabiró elszavalta , szór csillogott könny a hallgatók
miniszterelnök halálával. Külsőségei
ben, tartalmában egyaránt méltó Kiss Menyhért „Erdély felé" cirnü szemében.
volt az ünnep úgy az aradi tizen költeményét. Minden szava a szi
A gyász k omor fensége ráfeküdt
három vértanú, mint Gömbös Gyu vekbe markolt. Hatásos, szép sza az egész teremre, melyet zsúfolásig
valatáért melegen megtapsolták
la emlékéhez.
megtöltött a közönség.
Majd vitéz Hédsághy Béla kezdte
A Központi Szálloda nagy ter
A taps elhangzása után dr. Major
mének színpadát fekete drapériával meg mély történelmi meglátással József emlékezett meg rövid, hatá
vonták be ; középen nagy fehér ke felépített beszédét. A történelmet, sós beszédben vitéz jákfai Gömbös
mint az ember küzdelmét a tökéle
reszt állott.
Gyuláról, mint a Move diszelnökéAz aradi vértanuk emlékére gyász tesedésért állította be.
röi 8 kérésére egy perces felállással
A
keresztény
vértanuk,
az
inquiünnepélyt rendező Move bajai cso
fejezte ki gyászát az elhunyt mi
ziciók
áldozatai,
a
francia
forradal

portjának elnöke : Dr. Major József
niszterelnök iránt.
mak, a 48 as szabadságharc hősei
ügyvéd megnyitó beszédjében meg
Majd elhangzott a Himnusz s a
rázó szavakkal emlékezett meg mind egy egy történelmi forduló gyászünnep végétért.
Göinhös Gyula miniszterelnök ha korszellemének harcos egyéniségei,
A gyászünnepélyen megjelent Baja
láláról ; majd bejelentette, hogy dr. győztes vezérel, vagy elbukott ka
tonái, lényegükben valamennyien város társadalmának sok előkelő
Rajniss Ferenc országgyűlési képvi
sége dr. Borbiró) Ferenc polgár mes
selő a miniszterelnök halála miatt az embeii geniusnak a jobh, a sza
terrel és nejével az élükön.
nem jöhetett le s helyette vitéz badabb, a tökéletesebb emberi élet
Hódsághy Béla tanár mondja a forma megteremtését célzó akaratá

Ha belelett volt a véros kOsigazgsiási bizottságának isiése.

A MOVE
GYÁSZÜNNEPE.
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REINHARDT
divatcsarnokból.

Gömbös Gyula
temetése.

Csütörtökön és pénteken lesznek
az októberi gyűlések a vármegyeházán.

Gömbös Gyula miniszterelnök az
ország halottja ; nagy katonai pom
pával temetik el. Temetése szomba
ton vagy vasárnap lesz.
A törvényhatóságokon, közületeken kisül a Nemzeti Egység Or
szágos Szervezete is méltóan veszi
ki részét a gyászból s a temetésen
nagy küldöttséggel vesz részt.

öten meghatlak a
mélykúti várhasjárványban.
Bácsmegye közegészségügyi álla
pota a legutóbbi időkben nem volt
kielégítő.
A megye közigazgatási bizottsági
ülésén dr. Arnold Alajos tisztiorvos
jelentette, hogy Mélykulon huszonketten megbetegedlek vérhasban és
közülük öten meg is haltak. A jár
ványt erélyes óvóintézkedésekkel
sikerült is elnyomni és újabb meg
betegedések a jánoshalmi járás te
rületén is csak szórványos .n léptek
fel.
A csendőrségnek azonban akár
hányszor hathatósabban kellett ellen
őriznie, hogy a közönség a foko
zottabb tisztasági és egészségi kö
vetelményeknek eleget is tegyen.
Tizenhat tífusz, tizenhárom vörheny, tíz tuberkulolikus és tiz trachomás megbetegedésről tesz leg
utóbb jelentést a tisztifőorvosi hiva
tal.
Medveczky Károly a járvány fő
okozójának a piaci élelmiszer áru
sítás körüli kívánnivalókat a földön
árusítást tartja és fontosnak találná
a piacterek kikövezését.
A tisztiorvos kijelentette, hogy
ezen a téren már szigorúbb az el
lenőrzés, a tejtermékek földön áru
sítását megtiltották s kötelező a
gyümölcsféléknek kosárból árusítása
és a piacterek megfelelő öntözése.

Baja város ma, Bácsbodrog
vármegye holnap és pénteken
tartja októberi gyűléseit. A
vármegyehazán a kisgyülés
csütörtökön délelőtt fél 10 óra
kor veszi kezdetét, a közigaz
gatási bizottság ülése ennek
végeztével 11 óra tájban kez
dődik.
A közgyűlés, mely a vár
megyének egyúttal az őszi ren
des nagygyűlése is, pénteken
délelőtt 10 órakor kezdődik,
várhatóan igen nagy érdeklő
dés mellett. Mind a csütörtöki,

villanyeröre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel,
betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

KeztyUt

mind a pénteki gyűléseken
apatini Fernbach Bálint főis
pán elnököl. A megyegyülés
rendes tárgysorán huszonegy
pont szerepel. Legnagyobb ér
deklődésre tarthat számot vi
téz dr. Bajsay Ernő alispán
nak a közügyek állapotáról
szóló időszaki és nagyobb ter
jedelmű jelentése, valamint az
újonnan megüresedett és be
töltésre váró megyei tisztvise
lői állásokkal összefüggő alispáni előterjesztés.

Hogy állunk a liberalizmussal
Angliában ’

A szabad polgár ideálja az
angol állampolgár. A demok
rácia igazi képviselője az an
gol alkotmány, mely a fehér
fajú angol állampolgár számá
ra az angol birodalomhoz tar
tozó területeken mindenütt
ugyanazokat a jogokat, biz
tosítja.
Az egész világon ismert a
londoni Heidepark arról, hogy
ott bárki szószékre állhat és
szónokolhat amennyit tetszik ;
beszélhet arról, amiről akar;
hirdetheti akár a kommuniz
must is; a rendőr is meghall
gatja s ha nincsen zavargás,
nem avatkozik bele a népgyülésbe.
Most azonban olyasvalami
történt, ami az angol híres
demokratizmussal sehogysem
egyeztethető össze.
Londonban fasiszta párt ala
kult, melynek 6000 tagja népgyülést rendezett; nem nézte
ezt nyugodtan a kommunista
párt óriási tömegekben rohan
ta meg a fasiszta partot s
csak tízezernyi rendörkatona
felvonulása tudta megmenteni
az angól fasisztákat
Budapesten főútvonalon
Az angol polgár, mely a
27 év óta fennálló jómenetelü szabadságjogokat olyan libe

hentes és mészáros
üzletemet

Nyakkendőt

rálisan kezelte, hogy minden
gondolat szabad hirdetését
megengedte, lehetetlen, hogy
észre ne vegye az idők válto
zását s revízió alá ne vegye
a maga polgári liberalizmusát.
Kommunista,
mindenütt
kommunista; amíg magával
szemben követeli a gondolat
nyilvánítás szabadságát, addig
nyers erővel nyomja el a
másként gondolkodókat. A
be nem avatkozás kezdi a
maga vészes gyümölcseit meg
hozni. A hosszúra nyúló spa
nyol szabadságharc, a francia
forrongás mindenütt a kom
munizmus felé sodorja a vilá
got.
Az ujabbkori angol történe
lemben példátlan az utcai harc
melyet most az angol kommu
nisták rendeztek; ez meg fog
ja változtatni az angol polgár
liberálizmusát.
A mi tökéletes jogrendünk
nem szabad, hogy megtéveszszen bennünket ; mindaddig
mig a spanyol kommunista ve
szedelmet meg nem szüntetik,
a veszedelem mindenütt, ná
lunk is lappangani fog.
Az elégületlenség szitása az
ő vizükre hajtja a vizet; a
•n

Gyors- és gépírást tanít
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett
gyors- és gépíró tanfolyama.

Vállal gépelési mankót és másolást Jelentkezni bármely időben
lehel: Haynald ulca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.
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szociális problémákkal szem
ben való érzéketlenség, a feu
dális és nagykapitalista elzár
kózás a szükségszerű szociális
reformok elől — mind a kom
munizmus számára készíti elő
a talajt.
Az angol események foko
zott figyelemre kell, hogy kész
tessenek bennünket.
A vallásos és nemzeti érzés
mélyítése a győzedelmes ellen
szer; kell, hogy azok, akik
ebben a gondolatban egyek,
megtalálják egymást és létre
jöjjön az a nagy összefogás,
amely nélkül semmiféle fegy
veres hatalom nem biztosíthat
bennünket a veszedelmes kor
ellen.
Már hat ajánlatot kapott a
város a szegény tanköteles
gyermekek ruházati cikkeire.
Jelentettük, hogy a város a tan
köteles szegény gyermekek téli ci
pőszükségletének előállításával v.
Zombola Istvánt és társait bízta
meg s egyben meghirdette a pályá
zatot a ruházati cikkek anyagának
előállítására valamint elkészitéséie
is. A pályázati határidő okt. 15.
Eddig hat ajánlatot nyújtottak be.

Holnap a Központiban lesz a
frontharcos törvényjavaslat
ismertetése.
A Baja Bácska tegnapi száma kö
zölte, hogy holnap, csütörtökön este
Vojlsek Oltó központi kiküldött a
bajai frontharcos otthonban ismer
telni fogja a frontharcos törvény
javaslatot. Itt értesítjük az érdeklő
dőket, hogy aa előadás nem a
frontharcos otthonban, hanem a
Központiban lesz a már előre meg
állapított időben. A megjelenés díj
talan s az előadáson bárki megje
lenhet.

Jobban van a feren
ces zárda házfőnöke.
P. Blihár Barnabás a bajai szeri tferencrendi zárda köztiszteletben
álló házfőnöke, néhány héttel ez
előtt súlyosan megbetegedett. A
házfőnökön a bajai kórházban si
keres operációs műtétet hajtottak
végre. P. Blihár egészségi állapo
tában azóta javulás állott be és
minden remény meg van arra, hogy
rövidesen gyógyultan hagyja el a
kórházat.

1936 október 8.

Rendelet könnyítet*
tek az OFB földtu
lajdonosokon.
A hivatalos lap közli a földbir
tokrendezés során juttatott földek
1936. évi törlesztő részleteinek mér
séklése tárgyában kiadott kormány
rendeletet. A kormányrendelet az
1936. évre is biztosítja azt a ked
vezményi, hogy a juttatott földek
után esedékes évi törlesztő részlet
egyharmad részének fizetése alól
UP ntesülnek mindazok a mezőgaz
dasági földhöz jutottak, akika hasz
nálali dij helyett évi törlesztő rész
let fizetését vállolják.

SPORT.
Mondásra kény
szerítik a román
futballvezérkart.
Román sportkörökben oi szágszerte
a legnagyobb elégedetlenség nyilvá
nul meg a vasárnap lezajlott ma
gyar-román labdarugó mérkőzés
eredménye miatt. A román csapatra
nézve gyászos eredményt a futballvezérkar ama intézkedésének tudják
be, amellyel a mérkőzés második
félidejében a csapat kapusát kicse
rélték. A közhangulat nyomása
valószínűleg lemondásra kényszeríti
a román futballvezéreket.

Budapest Kolozsvár
8:2

Első ízben találkozott Budapest
csapata Kolozsvárral. Vendégszerep
lése nagy megelégedést váltott ki,
mert nyolc gólt hagyott kincses
Kolozsvár városában.
— Csík Ferenc olimpiai uszóbaj
fiókunknak Amerikából sürgöny ér
kezett egy profi menedzsertől, mely
ben heti 400 dolláros fizetést aján
lóit és a mérkőzések bevételeiből
5 százalék részesedést biztosítana.
A bajai alosztály bajnoksági
állása:

5 3 — 2 18:7 6
NSE
1 76 6
BTSE 4 3 —
2 7:12 6
DVOGE5 3 —
4 2 1 1 19:7 5
TSE
3 7:20 4
Bácska 5 2 —
1 1 7:5 3
MOVE 3 1
4 1 1 2 6:8 3
MTE
4 1 1 2 7:12 3
BSE
Törő 1 V e
BMTE
BTSE—BMTE és DVOGE—BMTE
mérkőzések 0:0 gólaránnyal lett
igazolva.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

— Csak hat elemivel lehet tanoncnak szerződni. Az uj ipartör

vény értelmében tanoncnak csak a
legalább hat elemivel rendelkezők
szerződtet helők. Kivétel csak akkor
lehetséges, ha valaki önhibáján kí
vül nem végezhette el a két felsőbb
elemi osztályt. Megfelelő igazolás
esetén az ilyeneknek az iparhatóság
ad engedélyt a szerződésre.

^A.IA-tíACbKA

3

HÍREK.

szaki hivatal véleményezése alap Három s z. o bá s, fürdőszobás
ján a Tatai szénbánya valamint
modern lakás
Sebőn és Bajai helybeli cég nyer
Hitelbank épületben elköltözés
— Elmarad a Nemzeti Egység
ték el a szénszállítást.
miatt november 1 éré (esetleg
szombati, oktöber 9 iki választ— Hirdetmény. Az OTI a Baján
előbb) átadó. — Érdeklődni
mányi Ölese és vacsorája. Dr.
tulajdonát képező Mátyás király tér
lehet ugyanott.
Schóber Bála orsz. kir. belső titkos 11 és Tóth Kálmán u'ca 2 sráin
tanácsos és dr. Reményi Schneller alatti sarok hazát értékesíteni kí
Lajos orsz. képviselő tiszteletére ter vánja. A régi székhazat megvásá Er/sebel királyné utca 55 számú
vezett szombat esti választmányi rolni szándékozók Írásbeli ajánlata
vacsora a miniszterelnök halála , ikat az OTI bajai kerületi pénztá
miatt elmarad.
rához címezve az iktató hivatalba
— Izr. Istentisztelet. Semioi adják be. A beérkezett ajánlatok
k. i e^vunkini 3 szobás lakással,
Acerath ünnepen az istentiszteletek elfogadása avagy elfogadásának mel nagy raktárral, pincével. 479
négyszögöl
udvarral
a következő időben kezdődnek. lőzése tekintetében az Intézet ha
Szerda délután egynegyed 6 kor, tároz.
csütörtök délután fél 6 kor, pénte
— Nem lehet átgázolni a fo
ken délután 5 órakor, csütörtökön lyammá dagadt bajai átjárókon. jutányos áron
kedvező fizetési és hi
reggel Sachrisz egynegyed 7 kor, A kellemetlen vízözön a bajai ut
telfeltételek mellett
Muszaí csütörtökön és pénteken kereszteződéseknél szinte lehetet
délelőtt 10 órakor, Mázkir csütör- ; lenné teszi a közlekedést. Különö
tökön reggel a Sachrisz és a dél sen a külvárosi utcákon folyammá
előtti Muszaf imánál.
dagadt a viz és az áljutás igen ne Érdeklődőknek közelebbi felvilá
— Elitéit bajai fatolvaj. B t esi héz. A szegény iskolás gyerekek gosítást ad Kőszegi (Kulisits) Máté
Miklós bajai gyárimunkás több tár nek bokán felül kell vízbe gázol- kőművesmester Baja, Tóth Kál
sával tavaly Grünhut és Társa-cég niók, hogy az ut egyik feléről a mán utca 42 szám
egyik uszályáról fát lopott. A fát másikhoz jussanak. Kérjük az ille
csónakba rejtették, de nem tudták tékes hatóságot, hogy legalább rög
partra szállítani, mert telten érték tönzött deszkepallókkal tegyék le
őker. Bácsi Miklóst — aki már ha hetővé a zavar alan közlekedést.
SR kellő, esetleg három
sonló cselekményért büntetve volt —
— Aranyérnél és az ezzel járó
|3| szobás lakásból és mela kir. törvényszék 14 napi fogházra béldugulás, végbélrepedés, kelés,
M lékhelyiségekből álló
Ítélte.
terhes vizelési inger, májduzzadiság,
— Éveken át székszorulásban derékfájás, mellszorulás, szivdobr szenvedő egyéneknél reggel és gás és szédülési rohamok esetén a
(lehetőleg adómentes)
este egy egy negyedpobár termé természetes ,,Ferenc József" kese
M készpénzzel, vagy bankszetes ,,Ferenc József** keserüviz rüviz használata csakhamar kellemes
teherrel. Cim a kiadóban.
nek kitűnő hatása van, úgy, hogy megkönnyebbülést eredményez.
a bélmüködés elrendeződik, a gyomoremészlés élénkül, az. anyagcsere
fokozódik, aminek következtében a
közérzet rendkívül javul.
— Elveszett Mátyás király tér
12. és Scheer vaskereskedés közölt
egy vásárlási könyv. A megtaláló
jutalomban
részesül. Leadható
Schwarcz bádogosnál, Mátyás kir.
tér 12. szám.
— Bedekovich Tibor pénzügy
igazgatósági irodalisztet élete koc
káztatásával véghezvitt életmenté
eddig legjobb, csodálatos vigjátéka
sért a kormányzó a magyar bronz
érdeméremmel tüntette ki.

ház

szabadkézből

eladó!
Vennék

kis családi házat

1936. október 7-én, szerdán
1936. oíitüber 8-án, csütörtökön
ANNYONDRA .

— Virágos föidhalomból fog
kiemelkedni Jelky András szobra.

A bajai származású világjáró Je'ky
András szobra körül tovább foly
nak az építkezési munkák. Miskolczy
Ferenc festőművész rajzolta meg a
szobrot tartó földgömb közé az
egyes földrészeket ; a faragást illet
ve vésést Kender István végezte. A
szobor alsó talapzata közé földré
teget hordanak s ebből a gyepesi- .
telt és világos földhalomból fog ki
emelkedni a világgömbön álló szo
boralak.
— Vennék használt, de jókar
ban levő (karikahajós) varrógépet.
Árajánlatot kérek a cim pontos
megjelölésével ifjú Felső Ferenc
Érsekcsanád Pelőfi-ulca 186.
— Kelten szállítják a várcs
szénszükségletét. A város az évi |

szénszükségletének bizlositására pá
lyázatot hirdetett s a versenytárgya
lásra öt érdekeltség nyújtotta be
ajánlatát. A számvevőség és a mű

MÉZES ESETEK
Vidám történet
Kisérö filmek:

Repülés
spanyolországban
Téli sportod öröme

Híradó!

1W6. október 8

HAJAnUAÜSKA

4

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

KASS
Várad! Érsek-ut 25. szám árai:
1 drb. II. seprű
1
HL
1 „ kis seprű
1 pár vászoncipő öntött
talppal
10 iv pergamenlpapir

— 44
— 56
— •20
2—
—■62

1 drb. 5 kg.-os gyümölcs
kosár
— '20
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs
—'30
kosár
— 40
1 „ 15 kg os kosár
1 —
1 „ 50 kg os kosár

akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
i fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-könt

■

I- száraz

É

r

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnalán. 13.
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
(Sugovica paii) Telefon: 195

Telefon: 42.

hegedű tokkal eladó.

!S

b® HÉ ® T £ C
W l»
I £3

a:

Szénkereikedelmi
Részvénytársaság

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

0 05' •' •-

KOKSZ

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

i 'V’H tojásszén

BOföSÍ diószén
Kemény él lágy tűzifa ölbe?s éí aprítva.

hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú porttanckement

Dunakavics

kőpor

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli
szolgálatot

tart

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
okt. 5 tál okt. 12 is.

Grimhut és Társa bTj a

Dr. SElRIÍÍfiER JÁNOS
■ -=££3& «E=SÍ

«C=-’ JS=3»

2=» 4S-~—

A Háv. meiíietresid május 15-től:
Érkezés
óra perc

Honnan?

Indulás
óra perc

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

9

57

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest

10

05

Buja, Bálaszék, Pécs

7

32

Hercegszántó

5

20

7

40

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

42

9

26

Pécs, Budapest

8

15

13

f,

/4

0t

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskun halas.
Bácsalmás

,4

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

/6

47

Pécs, Bátaszék, Ha|n

14

15

Hercegszántó

/8

03

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

/8

27

Hercegszántó

14

38

Gara

/8

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

19

58

23

41

Ujdombovár. Pécs.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

08

Bpest, Sárbogárd

18

55

23

55

23

49

gyógyszertára.
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A MVOMDAVÁLLALAL

Hová?

7

Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors
Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás. K skunhalas,
Budapest, Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

faSszigeteíö

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapah).

■" s

Bakanek *. GoMbtroer
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PÚKAT
REKLÁM

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

Nvomatnft Bakanek és Goldbcrger könyvevomdÁjában Baia,

