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Baja város törvényható
sági közgyűlése,

Megemlékezés Gömbös Gyula miniszterelnökről.
Szerdán délután 3 órakor tar

totta meg Baja város törvényható
sági bizottsága első őszi rendes köz
gyűlését apatini Fernbach Bálint dr. 
főispán elnöklete alatt.

A közgyűlés megnyitása után 
Kemény Gábor evangélikus lelkész 
kért napirend előtti felszólalásra 
engedélyt, amit a közgyűlés meg is 
adott.

Kemény Gábor mélyen megille- 
tődött hangon emlékezett a nemzet 
nagy halottjáról: Gömbös Gyula 
miniszterelnökről.

A bizottság tagjai gyászuk jeléül 
állva hallgatták meg Kemény Gábor 
bizottsági tag beszédét, melyben a 
néhai miniszterelnök érdemeit mél
tatta.

A beszéd befejezése után dr. 
Fernbach Bálint főispán öt percre 
felfüggesztette az ülést.

Az ujhól megnyitott ülés első 
pontja a polgármester jelentése volt.

Meleg szavakkal partnlálta el 
dr. Sándor Imre ügyvédet, aki igen 
értékes tagja volt a törvényhatósági 
bizottságnak. Helyette Szendrey Fe
renc postafőnököt hívta he a pol
gármester.

Jugh Miklós ferencrendi plébá 
nőst Mohácsra helyezték át, utóda 
a törvényhatósági bizottságban Bli
hár Barnabás rendfőnök lelt.

Gya rmati Emil törvényhatósági 
bizottsági taggá választását a köz
igazgatási bíróság megsemmisítette 
s a mandátumot Jász Jenő keres 
kedőnek ítélte, aki már részt is vett 
az ülésen.

Kedvező népesedési vi
szonyok.

Hosszú évek óta először számol 
be szaporodásról a jelentés. Az év 
eleje óta 342 gyermek születésével 
261 haláleset áll szemben; a szapo 
rodás 81 lélek. Ezzel már jó helyet 
foglalunk el a törvény haióságo so
rában.

A város lélekszáma junius 30 án 
elérte 30 238 as lélekszámot s igv 
előléptünk a harmincezres városok 
sorába.

Tiszti orvosi kar átszer 
vezése.

A tiszti orvosi kart a törvény ál 

lamosilotta, dt. vitéz Zákányi An
dort m. kir. tiszti főorvossá, dr. Ar 
nőid Lajost tiszti orvossá nevezte 
ki a miniszter; a kinevezéseket, elő
léptetéseket bizalommal fogad'a a 
közgyűlés.

A város közegészségi ál
lapota.

A közegészségi állapot kielégítő 
A lifuszos betegedés az idén lénye
gesen kevesebb. Szenljános város 
részben néhány fertőzést a Duna 
vize okozott További fertőzés elke 
rülése végeit a pártolt rendőrséggel 
Őrizteti « város.

Allategészség kielégítő. Október 
havában az összes kutyák beollan- 
dók veszettség ellen.

Inségmunkák.
Inségmunkára szeptemberig össze 

sen 166.510 pengői fordított a város. 
A gyermek fürdőzlitési akció is igen 
hasznosnak biznnyult.

A jövő inségakció ellátása télire 
is biztositottnnk tekinthető.

Magánépitési statisztika.

A tnvalihoz • képest igen kedvező 
az idén a tavali 56 al szemben 120 
magánépitési engedélyt adott ki a 
város; 1929. óta nem volt hasonló 
arányú épilkézés. Az építőipar ez 
évi foglalkoztatása kielégítőnek mond
ható annak dacára, hogy az építő
anyagok 15—25 százalékkal, az 
építőipart munkabérek 25 — 80 szá
zalékkal emelkedtek. A bankok is 
élénkebb tevékenységet fejtetlek ki 
építkezési hitel engedélyezésével. A 
javuló gazdasági, kereskedelmi vi
szonyoknak bizonysága a kereske
dők azon törekvése, hogy kiraka
taikat modernizálják.

Közigazgatási építkezések.

A város épilkezései közül kieme
lendők a Kamarás Duna hídfője kö 
rüli rendezés, a halcsarnokok épí
tése, az uj vasbeton korlátok el
helyezése.

A közkói házban álépiltette a vá 
ros az I. számú járványpavillont 
kisebb méretű 1—2—3 ágyas szó 
bakra, hogy a betegeket lehetőleg 
elkülönítsék egymástól.

Nagyobb mérvű tallózást a tűz
oltó laktanyán és a gazdasági épüle- 

: teken végeztetett a város. A belvá 
i rosi kegyúri templom sisaklát kija

víttatta. újra festiette, a keresztel 
újra aranyoztatta a mérnöki hivatal. 
Tíz év előtt javították utoljára.

A szentjánosi lőtér, a három 
Zichy ház építési munkái befejezés
hez közelednek.

A Jelky-szobor munkálatai is 
annyira előrehaladlak, hogy a le 
lepzés még október hónapban meg
történhetik.

Lebontják a Türr István 
átvágás elejére elhelyezett 
tahidat

Sajnálatos, hogy a közönség ké 
nyelmét szolgáló ideiglenes úszó 
tahidat szét kell bontani. Megnyug 
tató, hogy a fürdőzési idény alatt 
mégis gondoskodik majd a város az 
átjárás biztosításáról.

Utak karbantartása.

A műszaki hivatal rámutatott je
lentésében a főútvonalak régi ande
zit kövek anyagának rosszaságára. 
Uj járdaburkolat az Öli mellett ké
szült bazaltbeton kivitelben.

Jelentősebb uj ‘kövezés a kama
rásdunai vasbetonhid feljárójánál és 
a Váradi érsek utón történt, A külső 
útszakaszok a baja-bácsbokodi ut 
egy részének kivételével jók.

Elmentek a kataszteri 
mérnökök.

A város jövendő fejlődése szem
pontjából annyira fontos uj katasz
teri felvételek munkálatainak első 
fejezete október elsejével befejezést 
nyert. Tiz mérnök és hatvan segéd
munkás dolgozott a nyáron e mun 
hálátoknál.

Faárugyár.

A faárugyár beváltotta a hozzá
fűzött várakozásokat. Százhatvan 
munkást foglalkoztat a faárugyár 
állandóan ; kél és fél hónap alatt 
24420 pengő munkabért fizetett ki 
a gyár.

Közúti hidvámleszállitás.

A kereskedelmi miniszter, mint 
ismeretes szeptember 20 iki kezdet
tel átlagban 56 százalékkal szállt 
tolla le az eddigi közúti hidvámo 
kát. A leszállítás kedvező hatása 
különösen érezhető volt a legutóbbi 
vásár alkalmával. Dunántúliak vá
sárolták össze az eladott lábas jó

szág egynegyed részét: 218 daiabot 
s ázokat mind a hídon kérésziül 
hajtották haza. Szükség esetén to
vábbi mérséklést fog kérni a város.

Elismerés Fernbach Bálint 
főispánnak és dr. Reményi 
Schneller Lajos képvise
lőnek.

A hidvámrnérséklés körül kifejtett 
eredményes fáradozásért jegyző
könyvi köszönetét javasolt a polgár
mesteri jelentés apatini Fernbach 
Bálint főispánnak és dr. Reményi 
Schn ller Lajos országgyűlési kép
viselőnek.

Az. ő hathatós támogatásukkal si
került csak a város jövendő gazda
sági fejlődésére annyira fontos kér
désben kedvező eredményt élérni.

A jelentés ezen részénél az egész 
törvényhatóság igen melegen tünte
tett dr. Fernbach Balint főis pán gs 
dr. Reményi Schneller Lajos kép 
viselő mellett.

Dr. Marschall államtitkár 
kitüntetése.

,,Dr. Marschall Ferenc m. kir. 
földmivelésügyi államtitkárban nem
csak a cselekvő államiét fit, de Baia 
városának őszinte barátját is tisz
teljük” — mondotta a polgármes
teri jelentés s indítványozta, hogy 
a bizottság kitüntetése alkalmából 
köszönlse és nagyrabecsüléséről biz
tosítsa.

Nagy lelkesedéssel fogadta a köz
gyűlés az indítványt és élénken él
jenezte dr. Marschall Ferenc állam
titkárt.

Hozzászólások a polgár
mesteri jelentéshez.

A polgármesteri jelentés után szó
lásra emelkedett dr. Gonczlik Kál
mán apálplébános s megemlékezett 
Budavár visszafoglalásának 250 ik 
évfordulója alkalmával rendezeti ün
nepségekről. Budának a törököktől 
való visszavétele Európa keresztény 
népeinek nagy összefogása volt. Ma 
ismét fenyegeti a keresztény gon 
dolatot az a vöiös veszedelem, mely 
mérhetetlen szenvedéseket rótt és 
ró ma Spanyolországra. Erős sza
vakkal ítélte el azt « szimpátia meg
nyilatkozást, mellyel a budapesti 
szocialisták a spanyol kommunista 
kormányt üdvözölték.

Ezzel szemben helyse kell állí
tani ugyanazt a keresztény szolida
ritást, mely 250 évvel ezelőtt a tö
rökökkel szemben megnyilatkozott.
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Ferio József I Unl sápi Iflg h 
Sz nt Antal egylet elleni vizsgálat 
befejezését sürgette. Tüt elmeden, 
fenyegető hangot hasznait, ami sem 
az ügynek, sem neki nem használt. 
Ugyanolyan tónusban szólalt fel az. 
ellen, hogy az étkeztetni akcióban 
részes gyermekek idényeiket ma
gukkal hordozzák.

Kimondották az anyagi felelőssé
get Baja városra a nagy adóhát

ralékok miatt.
Baja város tegnapi közigaz

gatási bizottsági ütésének leg
nagyobb eseménye dr. Ra- 
detzky Ágost pénzügyigazga
tónak jelentése es az azzal 
összefüggő indítványa volt. A 
pénzügyigazgató a varos pénz
ügyi helyzetéről adott ismer
tetésében megállapítja, hogy 
az idén Baja város adóhátra
léka meghaladja a nyolcvan 
százalékot vagyis 773.345 pen
gő 18 fillért tesz ki. Egész 
Bácsmegyében Báján a legna
gyobb az adóhátralék száza
léka Szeremle község kivéte
lével.

A pénzügyígazgató hivatko
zott arra, hogy az elmúlt két 
hónapban az adóbefizetések
ben csökkenés állott be. Múlt 
év szeptember végével az adó
befizetések összege 629.762 
pengő volt ; az idén 662.692 
pengő, tehát alig valamivel 
több és minthogy a két utol

[ A polgármester válaszában rámu
tatott aira, hogy a gyermekek el 
nem fogyasztott ételeiket sokszor 
magukkal viszik ; ha edényeiket el 
vennék tőlük, épen őket érné kár.

Ferró József indítványa ak az 
elfogadása épen a szegény csalódó 
kát sújtaná.

(Folytatjuk.)

só hónap esést mulat újabb 
csökkenés az adóbefizetések
nél már súlyos kihatású lehet.

Az anyagi felelősség kimon
dását kérte a város két adó- 
fötisztvíselöjére illetve az adó
ügyosztályra a további vissza
esések megakadályozása végett, 
A gazdasági állapotok foko
zatos javulása ez ele gátat 
nem vet, annál inkább sem 
mert éppen a nagy adófize
tők, tehát a fokozott jövede
lemmel bírók teszik a hátra
lékosak legnagyobb számát. 
Viszont a szociális szempon
tok figyelembevételével is 
könnyebb adóbehajtás a gaz
dasági esztendő jelenlegi idő
szakában, mint tavasszal, ami 
kor kisebb a munkalehetőség.

A pénzügyigazgató indítvá
nyát, mivei az tulajdonképpen 
is formai jellegű, a közigazga
tási bizottság minden ellenve
tés nélkül elfogadta. 

veszélyes a forgalom szempontjából 
é- saját maga is nem ej>y ízben 
kényelmetlenül tapasztalta, hogy a 
botrányos állapotban levő útszaka
szon tiz kilométernél nagyobb se
bességgel közlekedni nem is lehet. 
Az a véleménye, hozzon a bizott
sági ülés határozatot, melyben az 
útvonal sürgős megjavítását kéri és 
a kérelmet szívesen továbbítja a 
minisztérium elé.

A vitába dr. Borbiró polgármes
ter is belekapcsolódik. Arról infor- |

i tífusz csak 10. de a sarlach 29 
ízben lépett fel Baján az elmúlt 

hónapban.
A város közigazgatási bizottságá | 

nak ülésén az általános figyelem 
központjában állott dr. Zákányi 
Andor íisztifőorvosnak Baja nép
egészségügyéről adott helyzeljelen 
lése

Negyvennégy szeptemberben fel
lépő fertőzőbetegségről tesz említést 
a jelentés. A tífusz tiz, a sarlach 
huszonkilenc esettel szerepelt, í. vör- 
henyes megbetegedések száma öt 
volt. A tífusz leküzdésére a hónap 
folyamán százhetvenkét védőoltási 
alkalmaztak. A szegénybe tegrende 
lesek száma halszáznyölc volt.

Az élelmiszer üzletek, hentesek, 
szatócsok közül hetvenötnél tartol

Miniszteri kiküldőn jelenlétében megtar 
Wtták a bajai pénzüohasgatóságon a 

fogyasztási adóértekezletet.

maija a bisottságot, hogy a város 
Ígéretet kapott az. útvonal általános 
terítés utján való rendezésére, azon
ban a szokásos négy centiméteres 
terités helyeit csak kellőt helyeztek 
kilátásba.

A bizottság változatlanul megma
rad az eiedeti álláspontja mellett és 
úgy dönt, hogy az utrendezést kérő 
határozatot a főispán közbenjárásá
val a kereskedelemügyi miniszterhez 
küldik.

tak egészségügyi vizsgálatot. A rend
őrséggel karöltve megvizsgálta a 
tisztifőorvosi hivatal a szállodákat 
és vendéglőket, Előbbenieknél a 
vizsgálat eredménye, kielégítő volt, 
de az utóbbiak közül többnél kí
vánnivalókat állapítottak meg.

Az elmúlt hónapnak a népmoz
galmi statisztikája szembetűnően 

| kedvező, amennyihen a születések 
száma ötvenhat, a halálozásoké hu 

| szonhat, azaz hogy a hét vidéki 
I elhalálozást leszámítva csak tizen- 
i kilenc volt. A múlt év hasonló hó

napjában a születések és halálozá 
‘ sok száma egyformán harmincnégy 
! —harmincnégy volt.

Eletveszéte az Ersekcsanád és 
Baja közótti útszakasz a közle
kedés számára, mondotta a főis
pán a város közigazgatási bizott

ságának ülésén.
Dr. Makray László a város köz

igazgatási bizottságán ik ülésén is
mételten szóvá tette az Ersekcsanád 
és Baja kö/öí’i útvonal siralmas 
állapotát, mely valóságos lémé a 
kocsi és autó forgalomnak olyany 
nyira, hogy az autótérképeken is 
feltüntetik az útvonalnak a közle
kedésre szinte alkalmatlan voltát.

Dr. Makray sürgeti, hogy fordul 
jón a város átirattal az illetékes 
fórumhoz az útszakasz, megfelelő 

megjavítása ügyében. Á útszakasz, 
állagitia meg a felszólaló, annyira 
rossz, hogy valósággal elriasztja a 
Baja felé közlekedőket és egy csep 
pet sem alkalmas Baja idegenfor
galmának fokozására és nem egyez
tethető össze a hangsúlyozott fürdő
városi jelleggel. Itt az ideje, hogy 
valamit tegyenek.

Az elnöklő főispán szintén csat
lakozik a felszólaláshoz. Megálla
pítja, hogy az útvonal valósággal

Dr Radetzky Ágost kir. 
pénzügyigazgató elnöklésével 
a pénzügyigazgatóság most tar
totta, meg szokásos évnegye- 
des ülését, melyen a pénz
ügyminisztérium kiküldetésé
ben megjelent dr. Báthory 
Oszkár miniszteri tanácsos a 
pénzügyminisztérium italméré
si fogyasztási adó ügyosztályá
nak főnöke.

Az értekezleten dr. Sárdy 
János p. ü. titkár tartott elő
adást az italmérési törvény 

Gyors- és gépírást tanít 9 
« tlökészil irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. ingidélyszsll íí 

GYORS- ÍS G É P I R 0 TANFOLYAMA. »
gépelési munkál is másolást. Menlkizni bármily időben M 

’9' ala"' '^o^helyiíígben. ||

körébe tartozó egyes jogesetek 
megjavitása és értelmezési tör 
vény körébe tartozó egyes jo
gesetek megvitatása és értel
mezése felöl. Az értekezleten 
az elnöklő pénzügyigazgató 
vezetésével a pénzügyigazga
tóság fogalmazási karának tiszt 
viselői bajai és bácsalmási adó
hivatalok kiküldöttei valamint 
a pénzügyöribiztosi kerület és 
■ szakaszok vezetői is megje 
lentek.

Dr. Báthory Oszkár az ér- 
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(ekezlet után a fogyasztási ! 
adóügyosztálynál hivatalos vizs- 1 
galatot tartott és mind ennek, 
mind pedig az értekezlet ered
ménye felett teljes megelége
dését fejezte ki.

2815 pengő volt a 
múlt hónapban a 

Duna-hidon a 
vámbevétel.

A kereskedelmi miniszter rendel
kezése folytán szeptember 20 án 
kezvödő érvénnyel eleibe lépett a 
bajai dunai, azaz vasali hídon az 
50 60 százalékkal csökkentett vám
tarifa. Szeptember 20-ig 2195 pen 
gö. 20 tál 30-ig 615 pengő, tehát a 
hónap folyamán összesen 2810 pen
gő hidvám folyt be.

A közönség részéről az a kíván
ság hangzott el, hogy a város a 
Dunchid sorompójánál szedendő 
köuezefvámokat is csökkentené le
galább annyira, hogy a hözlebedő 
közönség a hid és kövezetvámmal 
együttesen ne legyen jobban meg
terhelve, mint a többi vámsorom
póknál.

HÍREK
— Tanügyi áthelyezések. A ka 

locsai érseki főhatóság a bajai zár
dától eltávozó Bácskai M Chrysan- 
fa szerzetes óvónő helyére Dudás 
M. Szeréna óvónőt helyezte. Odry 
né Ripcó Marcella homokvárosi ta
nítónőt szolgálatlélelre a homokvá
rosi iskolától a szállásvárosi isko 
kihoz osztották be.

— Tanítói helyettesítések. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter 
Csór báné Végess Franciska, Csáti 
Borbála és Ditzendi Arisztid bajai 
állami elemi iskoláknál alkalmazott 
helyettes tanítókat a tanév végéig 
helyettesi minőségükben megetősi 
telte.

Betegszabadságon. Dr. Ró 
nainé Iggerth Hona hajai tanítónő 
betegszabadságon volt; Czetllné Ti
hanyi Mária állami tanítónő három 
havi betegszabadságot kapott.

Újabb 15.000 pengő kell az 
utak fentartási kavicsanyagára. 
A város a szükséges ulfentartási 
munkák biztosítására 15.000 pengő 
értékű kavics és zutalékanyagot 
szerzett be. A kavicsanyagból a hu- 
dapesl—zomhoi i és a szeged—baja 
— bálaszéki útvonalat fogják meg- 
javítani.

Kiirtottak Baján tizenhárom 
veszettgyanus kóbor ebet. Az el
múlt hónapban a város gyepmes 
téri telepén ember marás miatt meg
figyelés alatt állóit öl eb. Ezek a 
kutyák azonban egészségsseknek bi
zonyultak s átadták őket tulajdono
saiknak. Később szükségesnek bizo 
nyúlt tizenhárom kóbor gazdátlan 
eb kiirtása mely ék szintén veszett
gyanúsoknak mutatkoztak.

A vér felfrissítése
céljából — kiválfkép középkorú 
férfiaknak és nőknek — ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy 
pohár természetes „Ferenc József" 
keser üvizet inni. Világszerte rendű 
l'k az orvosok a valódi 
Ferenc József viz használ-int, 
mert ez szabályozza hélmüköd-M, 
előmozdítja a gyomoremész.lést, fo
kozza az anyagcserét, javítja a vér
keringést. megnyugtatja az idege
ket, egészséges álmot hoz és ez ál
tal uj életerőt teremt.

- Szivgárdista avatása zátdá- 
ban. A bajai zúzda elemi iskolá 
jában most tartották meg az évente 
szokásos szivgárdista avató ünnep
séget. A kedves kis program alkal
mából dr. Gonczlik Kálmán apát
plébános és Tóth Tivadar intézeti 
hittanár végezték az avatási szer
tartásokat, mig az ifjúsági gárda
kapitány lisztéi Radelzky Eleonóra 
IV. osztályos kisleánnyal töltötték 
be.

— Baja húsfogyasztásából 
száműzik a lóhust. A halai köz
vágóhídon az elmúlt hónapban köz
fogyasztásra leváglak nyolcvan 
szarvasmarhát, százharmincegy bor
jút, ugyanannyi juhot kétszázötven 
sertést és egy lovat. A lóhusfogyasz 
tás mindig kevesebb viszont a mar- 
hahusfogyaszlás még kétszázhetven 
kg. vidékről behozott hússal is meg
növekedett.

— Kamra tűz egy Mátyás ki
rály-téri házban. A Mátyás király
téren özv. Miiller Józsefné házában 
liiz volt. A tüzet a mosókamrában 
meggyulladt gerenda okozta. Érlesi 
telték a mentőket, akik nagy felké
szültséggel vonullak a helyszínre, 
azonban szerencsére komolyabb be
avatkozásra nem volt szükség.

— Összeütközött és lezuhant 
két olasz bombavetö repülőgép. 
Ferrara közelében kedden délután 
végzetes repülőgépszerencsétlenség 
történt, amelynek nyolc halálos ál
dozata van. Két bombavetö repülő 
gop, meglehetős magasságban egy
másnak ütközött és lezuhant. Négy 
pilótaliszt és négy mechanikus éle
tét veszítette.

— Epe- és májbetegségeknél, 
elsősorban epehólyagkaiarrus, epe
kőképződés és sárgaság eseteiben 
a mindig enyhe hatású természetes 
„Ferenc József** keserüviz a hasi 
szerve k funkcióit élénkebb tevé
kenységre serkenti.

— Vilnában egy cionista gvülé 
sen az ellentábor hivei könnyfa
kasztó bombákat hajítottak szét A 
gyűlés résztvevői elmeneküllek.

— Hangváltoztató telefon. Frank 
Jewett, a Harvard egyetem telefon
laboratóriumának igazgatója olyan 
teielonkéstülékel talált fel, amely 
féi fihangol női hanggá, basszus 
hangot szopránná tud változtatni.

— Meseautó. Londonból útra- 
kelt India felé egy arannyal bevont 
autót amelyet félévig javítottak az 
angol fővárosban. Tizenhét évvel 

ezelőtt készült, egy indiai bankár 
tulajdona. A javítás 1450 fontba 
(kb. 30 000 pengő) került.

- A Jangcsekiang mentén fék 
vő lesangban nagy iüz pusztított, 
am^lx a város belső résrét úgyszól
ván i’lhumvaszlolla.

SPORT.
Vasárnap kerül el- 
döwtésre a Mohácsé 
T. E.—Turul mérkőzés

Visám p látjuk először a bajai 
pályán ebben a szezonban eddig 
jól szerepel , jóképességü Mohácsi 
együttest. Az. eddigi tapasztalok 
szerint a mohácsiak komoly ellen
félnek bizonyulnak. Otthnukban .sok 
meglepetést csináltak már nagycsa
patoknak is. Kezdete fél 3 órakor 
van. Előmérkőzés háromnegyed 1- 
kor Sárosi ezüstlabdáért Felsőváros 
—"Tanítóképző.

üJjdapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jómenetelü 

hentes és mészáros 
üzletemet 

villanyeröre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó, 
Cim a kiadóban.

1936. október 7-éa, szerdán 
1936. oktébe? 8-án, csütörtökön

ANNI ONDRfl
eddig legjobb, csodálatos vigjátéka

MÉZES HETEK
Vidám történet

Kisérő filmek:

spanyolországban
Téli sportok öröme 

Híradó!

IJ árom s z o bá s, fürdőszobás
modern lakás

Hitelb »nk épületben elköltözés 
miatt november 1 éré (esetleg 
előbb) (ííadő. — Érdeklődni 

lehet ugyanott.
WS.W5W----------
Er/s*bf. királyné utca 55 számú

ház
« i eiiK-hkíni 3 ssobás lakással, 
nagy raktárral, pintével, 479 
négysiögfil udvarral

szabadkézből 
jutányos áron 
kedvező fiz.-'lési és hi 
teli éltéi elek mellett 

eladó!
Érdeklődőknek közelebbi felvilá
gosítást ad Kős/ei;i (Kulisils) Máté 
kőművesmester Baja, Tóth Kál
mán utca 42 szám.

kettő, esetleg három 
szobás lakásból és mel- 
lékhelyiségekből álló

kis családi házat
M (lehetőleg adómentes)
SB készpénzzel, vagy bank- 

teherrel. Cím a kiadóban.
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KASS
Váradi Érsek-ut

drb. II. seprii 
,, Hl. „ 
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2’ —

10 iv pergamenlpapir —'62

— 44
—■56
— ■20

25. szám árai:
l drb. 5 ktJ.-os gyümölcs

kosár — ‘20
l drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár

í 
í

Hegedű tokkal eladó.

—■30
— 40 
r— 6

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGIí^KOKSZ
Fíitsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal I 

OOFOfli tojásszén 
DorOSÍ diószén 

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.
I
í
i

A Máv. menetrend május 15-töi:

Grünhut és Társa bTja

Érkezés 11 o n na n ? Indulás Hová?óra nerc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara
Bátaszék, Sárbo|jard.

7 32 Hercegszántó 
Budapest, Kiskunhalas.

5 20 Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest. Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd,9 26 Pécs, Budapest

Budapest. Sárbogárd.
8 15 Buda pest

Bácsalmás, Kiskunhalas.13 19 Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas.

9 57 Budapest

/4 01 Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bálaszék. Ba|a 14 15 Hercegszántó 
Bácsalmás. Kiskunhalas,

/8 03 Gara 14 19 Budapest. Csikéria

Í8 27 Hercegszántó 14 38 Gora
Bátaszék, Sárbogárdi

/8 48 Bpesl, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs.

15 47 Budapest gyors
Bátaszék. Pécs,

19 58 Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas

18 55 Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas

23 41 Bácsalmás. Csikéria 23 55 Budapest. Csikéria

33 08 Bpesl, Sárbogárd 23 49

N.

Budapest

r—»ti»H Űrnek í, So dl

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

I- száraz
i

aprított akác, tölgy-, szil- és
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnaldu. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica párt) Telefon : 195

■f É M T C C Szénkeretkedelmi 
W E X I Ife 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. FereiuieMnre 2. Telefon: 52.

Hófehér darabos mész •
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kapor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tál unkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

ijjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 5-töl okt. 12 ig.

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NV9MDAVÁLLALAT.

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

BakanekGoldberger
könyvnyomdája

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


