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vitéz jákfai Gömbös Gyula halálára 

irta : VITÉZ KEMÉNY SIMON.

Bús magyar tájon egy hír fut végig, 
Szivetállitó, szörnyű döbbenet.
A bir becsurog minden ablakon : 
Balsorsunk újból vezért követelt.

Kegyetlen Nagyúr csont kezét újra 
Értünk dobogó lángszivre telte 
S vajúdó korszak halármesgyéjén 
Jövő reményünk, hitünk elvette.

A Holnap felé kémlelő szemek 
Ébe borulnak, lángjuk kialszik. 
„Drága Véreim!Magyar Testvérek !" 
A néma ajkról többé nem hangzik.

Magyar Tiboréért aggódó szive,
Hite már reményt többé nem dalol.. . 
Mi lesz hát velünk ? — riad a kérdés 
Letört álmaink romjai alól.

Kihunyt a fáklya a magyar éjben 
Mely égett, fogyott, de szórta a fényt, 
Utat mutatott a sötétségben, 
Mindig csak adollt de sohase kért.

Fáklyának lenni volt sorsa, célja: 
Lángolni, fogyni, fényt osztogatni, 
Termékeny, sajgó magyar sebekben 
A rejlett erők után kutatni.

Vegre annyi meddőség után 
Ö tört előre nagy akarásba, 
Gigászi daccal, mozdító hittel 
Vitte a népét új Folytatásba.

Az átokfalvak, a kicsi tanyák 
Szerelmesszivü jegyese volt,
S közönnyé roncsolt magyar éleinek 
Bezárt kapuján riadtan dobolt.

A csapraiitölt bús magyar szivek, 
Bitangba jutott ezeréves föld, 
Senki irgalmán tengődök sorsa 
Lángleikén, szivén egyre dörömbölt.

Embermozdiló, súlyos akarat, 
Jövőberontó építő hite
Növekvő idő meredek útján 
Robotot népét előre vitte.

De ki olt harcolt mindig az élen, 
Olt fekszik némán a halál torán, 
S kilát! rónán, imát rebegve 
Á.II a bús Tiborc ehéje nyomán.

Gömbös Gyula miniszter
elnök temetése

Gömbös Gyula miniszterel
nököt szombatom délelőtt 10 
órakor temetik az országház 
kupolacsarnokából.

Gömbös Gyula még halálá
val is nagy szolgálatot tett 
nemzetének, mert az a nagy 
világrészvét, mely egyéni tra
gédiáját kiséri, növeli a rokon- 
szenvet a magyar nemzet 
iránt is.

Ma megindulnak az ország 
minden tájáról a gyászolók, 
hogy ott legyenek Gömbös

Bácsmegye tisztviselői kara túl
nyomó többségének működése 
felette áll minden gyanúnak,- 

jelentette ki a főispán a megye 
közigazgatási bizottsági ülésén.
Apalini Fernbach Bálint dr. 

főispán elnöklésével tegnap 
délelőtt 11 órakor kezdte meg 
októberi ülését a vármegye 
közigazgatási bizottsága. Az 
üléseken a fontos és kevésbbé 
fontos felszólalások egész özö
ne hangzott el, aminek követ
keztében délután 2 óráig el
húzódott, úgy hogy végül is a 
tagok már csak gyér érdeklő
déssel kisérték az eseménye
ket.

Az ülés kezdetén vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán ismertette 
a közigazgatási állapotokat. Lé
nyegesebb uj mondanivalója 
ezúttal nem is lehetett, mert 
még két hét sem múlott el 
azóta, hogy a megye a szep
temberi közigazgatási bizottsá
gi ülését lefolytatta. A szoká
sos beszámoló a mezőgazda
sági helyzettel, a népegészség
ügygyei és az útépítési prog
rammal foglalkozott első sor
ban.

A közigazgatási bizottság 
már majdnem napirendre tért 
a jelentés felett, amikor felszó
lalt dr. Mojzes János és kriti
zálta az egyes községekben 
beállott tisztviselői változáso- 

Gyula miniszterelnök temeté
sén.

A hatóságok, közületek, in
tézmények képviselői, de fő
ként a tömegek százezrei ki
sérik utolsó útjára a minisz
terelnököt, aki egyszerűen 
szegényen jött a faluból és 
becsületesen, szegényen, de 
világhírrel övezve tér utolsó 
pihenőjére.

A bácskaiak szombaton reg
gel az Eszterházi utca 30. sz. 
ház előtti térén gyülekeznek.

kát. Az iránt is érdeklődött, 
hogy a képviselőbeszámolók 
idején a diadalkapuk felállítása 
kihágás-e ?

Az alispán felvilágosította, 
hogy semmiféle jegyzőáthelye
zések nem történtek ; egyik 
jegyző néhány hónapig más 
községben helyettesitett. A dia
dalkapu felállítása magában 
nem volna baj, azonban a kér
déses esetben az utat megron
gálták, ami útügyi kihágást 
képez. Az orvosi kinevezések
kel kapcsolatosan a főispánnal 
együttesen kijelentették, hogy 
az a belügyminiszter diszkre
cionális joga, ebbe a várme
gyének beleszólása nincs.

Mojzes felszólalására reflek
tál Rosenberg Mátyás bizott
sági tag is. Megállapítja, hogy 
éppen Mojzes, — aki mindig 
a köznyugalomról beszel — 
az, aki valamennyi ülésen a 
szerinte vélt anomáliákat fe
szegeti. Tűrhetetlen, hogy a 
hercegszántói dolgok végig kí
sértsék a megye közigazgatá
sát, mint ahogy az most már 
minden Ízben történik, őszin
tén azon van, miként a bizott
ság többi tagja is, hogy a fer- 

deségek megszűnjenek, de nem 
azonosíthatják magukat azzal 
az állásponttal, hogy itt csu
pán közokirat hamisítók van
nak. Azt hiszi a feladatukat 
mindig pontosan elvégző és 
nagyobb többségben levő tiszt
viselőkre ez a beállítás nem 
csak kellemetlen, de sérelmes 
is. Legfőbb ideje, hogy ezekre 
a dolgokra most már pontot 
tegyenek. A főispán és alispán 
már ismételten kijelentették, 
hogy minden konkrét panaszt 
kivizsgálnak. Egyébként Bács- 
megyének van fegyelmi vá
lasztmánya, vigye Mojzes ez 
elé a kifogásolt eseteket, mert 
nem kívánatos, hogy ilyen dol
gokat folyton itt tartanak fel
színen, holott azok nem is 

, ide tartbznak.
I Dr. Fernbach Bálint főispán 
megköszöni Rosenberg felszó
lalását, mely úgy hiszi a tör
vényhatósági bizottság óriási 
többségének véleményét fejez
te ki. Igaza van amikor meg
védi a tisztviselői kart, bár 
úgy érzi a nagy többség nem 
is szorul rá a védelemre, any- 
nyira felette áll minden gya
núnak. Ha Mojzes úgy találja, 
hogy van egy-két tisztviselő 
akinek működése fegyelmi 
szempontból kifogásolható, je
lentse vagy a megye vezetői
nek, vagy a fegyelmi választ
mánynak. Ha pedig ez sem 
elégíti ki, a minisztériumhoz 
is fordulhat ; a felsőbb fórum 
pártatlanságában nem kell ké
telkednie.

Nagy szimpátiát váltott ki 
idősb Willmann János felszó
lalása, aki mint a megyei tör
vényhatóság szeniorja is azt 
hangsúlyozta, hogy a bizottság 
tagjai az örökös veszekedés 
helyett fogjanak már egyszer 
össze és ne szerezzenek örö
met ellenségeinknek a folyto
nos torzsalkodásokkal. Most 
amikor a nemzetnek egyik 
legnagyobb fia ravatalon fek
szik, még inkább kell hogy az 
összefogás lebegjen szemük 
előtt.

A közigazgatási bizottság 
az alispán időszaki jelentését 
teljes egészében elfogadta.
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Baja város tör vény ható
sági közgyűlése.

Babits József felszólalása.

Babits József a fonógyári sz.tráj 
kot tette szóvá és sürgette a ható
sági beavatkozást.

Dr. Borbiró Ferenc polgár 
mester válaszában

hangsúlyozta, hogy a bajai bérmoz
galmakat sikerült a fonógyári kivé
telével békésen leszerelni. Úgy a 
munkaadók, mint a munkások meg
értést tanúsítottak egymás iránt,

Az iparügyi minisztérium elsőiz- 
ben az ő, másodízben a főispán in
tervenciójára 24 óra alatt leküldötte 
központi tisztviselőiét, aki rendkívül 
nagy lelkiismeretességgel végezte ne
héz feladatát. A fonógyári sztrájk
nál sajnálja, hogy nem fogadták 
meg eddig mindig jól bevált taná
csát, hogy a munkát ne hagyják 
abba. A textil munkabérek ható 
sági rendezése napok kérdése; addig 
is kár a munkásoknak lemondani 
jövedelmű kről.

De nagyobb eredménnyel inter
veniálhat a gyárvezetőségnél a ha
tóság, ha hatalmi kérdés nem ját
szik szerepel; már pedig a sztrájk 
esetleg ilyen halalmaskodási szín
ben tüntetheti fel a munkásokat.

A polgármesteri jelentést azután 
egyhangúlag elfogadta a törvény
hatósági bizottság, majd rátért a 
tárgysorozat többi pontjaira.

A kisgyülés javaslatait változás 
nélkül fogadta el a közgyűlés.

A gyepmesteri telep kihelyezésé
nél felszólalt Sipos Kálmán bizott
sági tag s gyepmesteri telep teljes 
áthelyezését sürgette.

Minthogy azonban ez sok pénzbe 
kerülne, csak a dögtér kihelyezését 
határozta el a közgyűlés. A dögtér 
a csátaljai országút mellé kerül.

A tanonciskolához két uj főhiva 
tásu tanerő kerül.

A bajai ág. ev. egyházközség ré
szére 4000 pengőt szavazott meg a 
közgyűlés. Dr. Tordai Ányos költ 
ségvetési beszédében kiemelte, hogy 
szívesen szavazza meg a testvér
egyháznak a kért segélyt; sajnálja, 
hogy a város mai anyagi helyzeté
ben többet nem adhat.

Kemény Gábor ev. lelkész meg
köszönte az egyháza részére nyúj
tott segélyt; kétszeresen jólesik az 
dr. Tordai Ányos megértő felszó
lalása után.

A nyaralóváros reklámjául szol

gáló budapesti dunaparli hirdető
oszlop felállítása kérdésénél dr Ni- 
kolausz Béla kérte, hogy a mostani 
elutasító határozat dacára ne ejtse 
el a város teljesen a reklamirozás 
kérdését s keressen valami olcsóbb 
lehetőséget. A régi liberális város 
vezetőség ebben az irányban sem
mit sem tett, a mulasztást pótolni 
kell. A hangsúlyt egyébként nem a 
nemzetközi, hanem inkább a járási, 
megyei, városkörnyéki, országrészi 
forgalomra kivánja helyezni.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
megnyugtató kijelentése után elfő 
gadta a közgyűlés a javaslatot.

Apatini Fernbach Bálint főispán 
kijelentette, hogy a maga részéről 
is a legélénkebb figyelemmel kiséri 
az idegenforgalom ügyét s annak 
érdekében igyekszik minél kedve 
zőbb vasúti összeköttetést kieszkö 
zölni. Az államvasutak pénzügyi 
helyzete azonban igen megnehezíti 
a további kedvezményeket. A kér
dést azonban állandóan napirenden 
tartja.

Képtár, Muzeum.

Nagyobb vita volt a városi kép 
tár és muzeum ügyénél. Ferró Jó
zsef bizottsági tag ellenezte a kép 
tár és muzeum felállítását s az ar
ra szánt pénzt inkább a szegények 
támogatására kéj te fordítani.

Dr. Borbiró Ferenc polgármes
ter kiemelte, hogy a város mintegy 
40— -50000 értékű képtárhoz jut 
nem is számítva azt az értéket, me
lyet a Bajai Takarékpénztár nemes 
lelkű ajánlata jelent a megfelelő he
lyiség díjtalan felajánlásával. A kép
tár nemcsak a kultúra, de a szegé
nyek érdekeit is szolgálja, mert éjien 
a szegények jutnak legkevésbbé ab
ba a helyzetbe, hogy képtárak meg
tekintése végett vidékre vagy kül
földre utazhassanak. Az áldozat 
csekély ahhoz képest, amilyen ér
téket kap a város s végre nyugvó 
pontra jut a mu im kérdése is. 
Harmincezer lak^,...u városnak nem 
lehet már a múzeumot nélkülözni. 
A törvényhatósáság vé ;il nagy lel
kesedéssel mondta ki a képtár és 
muzeum felállításának szükségessé 
gét s az erre szükséges összegeket 
megszavazta.

A költségvetési előirány
zat vitája.

Dettre István főszámvevő ismer

tette teljes részletességgel a költség- I 
vetést, mely után olyan tartalmas, 
több mint két órán keresztül tartó 
vita indult meg, melyhez hasonlót 
régen nem hallottunk Baja város 
tör vény ha tósági bizottságában.

Elsőnek dr. Gonczlik Kálmán apát
plébános szólalt fel. A költségvetést 
elfogadta. Beszédében hosszasan fog
lalkozott a Szent István király há
zai ügyével. Erősen megrótta azo
kat a házi gazdákat, akik sok gyer
mekes családoknak nem akarják 
lakásaikat kiadni.

Mint a katolikus egyházközség 
elnöke bejelentette, hogy tiz há?bér 
összegéhez egyenként havi 4 pen
gővel vagyis havi negyven pengő
vel az egyház község hajlandó hoz
zájárulni.

Kemény Gál >or ev. lelkész az 1 
evangélikus egyház nevében két la
kás havi 4—4 pengőjének a megfi 
zetését vállalta.

Dr. Tordai Ányos c. fő 
igazgató felszólalása.

Dr. Tordai Ányos bizottsági tag 
elfogadta a költségvetést, mely nem 
fest légvárákat, hanem őszintén tárja 
fel a helyzetet. A nagy takarékos
ságot bizonyítja az is, hogy a vá
rosi sokszorozó gép betűjét már 
évek óta nem pótolják. A takaré
kosságot helyesnek tartja, de saj
nálja, hogy épen tanügyi téren kel
lett érvényesíteni. A gimnázium ta- 
tarozási költségeire is évről-évre 
több kell. Nagyon fontosnak tartja, 
hogy a város és megye összefogjon.

A Csermák tér rendezésére fel
hívja a polgármester figyelmét. Még 
ma is sajnálja, hogy a hősi emlék 
mü nem került a Csermák térre.

Vitéz Bessenyei Miklós 
vezérigazgatófeltzólaláia.

Elismeri, hogy a költségvetést 
rendkívül gondosan állították össze; 
előnye, hogy nemcsak számot ad, 
di rámutat a szociális problémákra 
is. A gazdasági helyzet javulóban 
van, de a javulás egyenletes foly
tonossága még nem biztos, mert ha 
a fegyverek pihennek is, a világ 
béke még nem állott helyre, a nem 
zetek közötti gazdasági harc még 
mindig tart; az önellátásra való tö
rekvés még nem ért véget. Hossza

í Gyors- és gépírást tanít !
’ra MEGYERI SARA áll. engedélyezel! M 

s   — -ÉPIRÖ TANFOLYAMA. »
m Vallat gépelési munkál és másolást. Jelentkezni bármely időben M
M_________lehelt Haynald utca 19. sz. alalli iskoluhelyiségben. M

és előkészít irodai vizsgáhi
gyors* és g 

san foglalkozott a valutaleszállilás 
problémáival, gazdasági következ
ményeivel; örömmel fogadta a kor
mány hivatalos álláspontját, amely 
szerint nálunk nem lesz devalválás; 
ez azért rendkívül fontos, mert en
nek következtében megszűnik a gaz
dasági bizonytalanság; állandóság 
kerül bele a gazda sági életbe. f mi 
nélkül nem képzelhető fejlődés. E 
tekintetben élő példaként előttünk 
áll Németország.

A valutákkal való kísérletezés 
olyan lavinákat indíthat, amelyet 
nagyon nehéz megállítani.

A Szent István király házainak 
gondolatát örömmel fogadja, de azt 
hiszi, hogy tiz házzal nem lehet 
megoldani a sokgyermekes családok 
elhelyezésének kérdését. Ajánlja, 
hogy egyéb kedvezményekkel és 
könnyítsenek a sok gyermekes csa
ládok terhén. Még a háztulajdonos
nak is adna adókedvezményt, aki 
sok gyermekes családnak ad ott
hont. A városi gazdálkodásnál a 
kisbérleti rendszert ajánlja. Kifogá
solja, hogy a miniszterközi; bizottság 
a kórház, költségvetését 43o.ooo 
pengőről 35o.ooo pengőre szállította 
le. A betegek száma nem apadt. 
Bár nálunk legolcsóbb a kórházi 
ápolási költség még sem tudunk 
eleget tenni a reánk váró feladatok
nak. Megoldatlan problémák a leány
polgári, a tanonc és fiú kereske
delmi iskolák elhelyezése, melyek 
azonban főként állami feladatok. 
A vízvezeték kérdését is megoldan- 
dónak találja, ha nem is minden 
áron. Majd a megye kikerekitésének 
szükségességét hangoztatta. A költ
ségvetési előirányzatot elfogadta.

Rózsa Dezső felszólalása.

Rózsa Dezső a helyi nyomdász 
ipar nevében kifogásolta, hogy a 
város 2500 pengőt állított be sok
szorosító gép beszerzésére.
Baján 6 nyomda dolgozik, el tudják 
látni az összes nyomtatvány szük
ségletet.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
rögtön felszólalt s kijelentette, hogy 
a költségvetési tétel beállítása még 
nem jelenti a gép megvételét ; ha 
a nyomdászok megértéssel lesznek 
a város igényei iránt, akkor nem is
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rendelik meg. Dr. Knézy Lehel fel 
szólaltában örömmel állapította 
meg, hogy a költségvetés abban kü
lönbözik a régi kél milliós költség
vetésektől, hogy azokban sok volt a 
költség, de kevés a vetés ; a mos
taniban ellenkezően : a viszonylag 
kevés, költségben sok a vetés.

Vetés alatt érti a szociális prob 
lémáknak azt a sokaságát, melyek
kel a költségvetési előirányzat fog
lalkozik s amelyek megvalósítására 
törekszik. Régóta tagja a törvényha
tósági bizottságnak ; de olyan nívós 
közgyűlésre nem emlékszik mint a 
mai. A terem meglelt egészséges 
szociális felfogással s ez annál in
kább kiemelendő, mert nem valami 
kényszerből, hanem belső lelki szük
ségből fakad.

Igen nagy örömmel fogadja a 
nagy gyermekű családok elhelyezé
sének tervezett részleges megoldását 
is ; de helyesebb volna a gyökeres 
megoldás száz lakás felépítésével.

Ez annál inkább is szükséges, 
mert az egy szoba konyhás vertfalu 
lakások nagyon egészségtelenek és 
épen a legtöbb gyermekes családok 
élnek legegészségtelenebb körülmé
nyek között.

A városi orvosi hivatalnak végig 
kellene járni az egy szoba-konyhás 
lakásokat. A kórháznak pedig sta
tisztikát kellene készíteni arról, hogy 
a beteg gyermekek hány százaléka 
kerül ki a szoba-konyhás lakások
ból ? A költségvetési előirányzatot 
egyébként elfogadta.

Dr. Borbiró Ferenc polgár
mester válasza.

Dr. Borbiró Ferenc az idő előre
haladottságára tekintettel röviden 
válaszolt.

Megköszönte azt a jó indulatot, 
mellyel a bizottság az előirányzatot 
fogadta. Hive a kisbérleli rendszer 
továbbépítésének, mert a kisbérlők 
pontosan fizetnek.

Hosszabban foglalkozott azután 
azzal a kérdéssel, hogy kevesebb 
volna-e a közteher, ha város helyett 
megyei várossá vagy épen község
gé változnék át. Állította, hogy ezt 
senki be nem tudja bizonyítani; vi
szont az ellenkezőjét bármikor be
bizonyítani hajlandó.

Apatini Fernbach Bálint dr. fő
ispán az elhangzott beszédek azon 
részeire, melyek az ő közbenjárá
sára vonatkoznak, kijelentette, hogy 
amint eddig, úgy ezután is a legna 
gyobb készséggel áll a város ren
delkezésére. Amit emberileg meg 
lehet tenni, megteszi a város fejlesz
tése érdekében.

A közgyűlés melegen megélje
nezte a főispánt.

Majd a tárgysorozat többi pont
jait nagyobb vita nélkül fogadta el 
a közgyűlés s megválasztotta titkos 
szavazással a népiskolai gondnokság 
és borellenőrző bizottság tagjait. A 
gondnokság tagjai lettek : Gáspár 
János, Gramling Kornél, vitéz Lo- 
sonczy György, Máhig Ervin; dr. 
Makray László, dr. Mamusich Jó
zsef, dr. Nicolaus Béla, vitéz Rap-

csányi István, Szabó Sámuel, Szí 
lágyi György.

Bor ellenőrző bizottsági tagokká 
Bácskai S. Mátyást és Buchmanu 
Jakabot választotta a közgyűlés.

Ezzel a 3 órakor kezdődött köz
gyűlés fél 9 órak or véget ért.

Megvan a bölcsek köve.
A megyei kábizban van egy bi

zottsági tag, aki kivétel nélkül min 
den tárgyhoz hozzászól, mégpedig 
fölényes és mindig hosszadalmas 
módon, pedig régi igazság, hogy 
sok beszédnek sok az alja.

Olyan a mi távfelszólalótik épen 
mint Chemberlain; ugyanis Chern- 
berlain is sokat beszél, rendszerint 
angolul de mindig okosan.

Ezzel szemben a mi tagunk ma
gyarul beszél, sokat, de ritkán oko
san.

A bizottsági tagok néznek jobbra, 
néznek balra ; az egyik már bóbis
kol; az idő mindenkinek drága, 
csak épen neki nem, de ö csak 
beszél . . . beszél . . . beszél . . . 
talán még most is beszél.

— Akinek foglalkozása minden 
erejük megfeszítését követeli, 
igyanak hetenként legalább egyszer, 
reggel felkeléskor 1 pohár termé 
szetes ,,Ferenc József" keserűvizet, 
mert ez szabályozza a bélmüködést, 
előmozdítja a gyomoremészlést, fo
kozza az. anyagcserét, javítja a vér
keringést, megnyugtatja az idegeket, 
egészséges álmot hoz és ezáltal uj 
életerőt teremt.

HÍREK
— A rendőrök oltották el a 

városháza előtt kigyult autót. 
Tegnap este fél 6 óra tájban kigyult 
egy autó az ál'amrendőrség bűn
ügyi osztályának ablaksora alatt. 
A gépet tulajdonosa éppen begyúj
tani akarta, mikor a motor vissza
vágott és meggyulladt. A két és 
félméteres magasságban lobogó lán
gokra a rendőrség lett figyelmes; a 
nyomozó csoport tagjai idejében 
közbelépve eloltották a tüzet s igy 
az autónak csak a vezetékei égtek 
el. A kár hatvan pengő körül lehet.

— Négy hónapi fogházzal fizet 
egy bácsalmási tolvaj az ellopott 
kerékpárért. Német Mihály 23 éves 

bácsbokodi fiatalember július 26 án 
Bácsbokodon az egyik vendéglőből 
ellopott egy kerékpárt. Német a ba 
jai törvényszék elé került, ahol dr. 
Marjay Péter egyesbiró mivel már 
volt büntetve 4 hónapi fogházra 
büntette.

A forró égöv betegségeinél, 
különös n vei hasnál es olyan gvo 
mór betegségek esetén, amelyek vál
tólázzal együtt lépnek fel, a termé
szetes „Ferenc József” keserüviz 
szerfelett értékes hatás fejt ki.

GYÓGY- 
jHASKÖTÖ,

Czeizler Jenöné 
füzőkészitő mester 

szalonjában

BAJA. KÁDÁR UTCA 10.SZ
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Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cím a kiadóban.

URÁNIA
Kedves Bácsi, Néni és kis pajtások

Tudatom, hogy Baján nagyon 
szeretnek engem, épen ezért öröm
mel értesítek mindenkit, hogy

október hó 11-én. vasárnap és
október hó 12-én. hétfőn
ismét fellépek legújabb filmemben

A kis lázadó..
Mindenkit szeretettel csókol SCHIRLEY TEMPLE.

Vigyázat, mert vasárnap az előadások
fél 3. fél 5. fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek.

A fél 3 órás előadás filléres helyárakkal tartatik meg.

Kulturfilmek — Híradók.

Három s z o bá s, fürdőszobás
modern lakás

Hitelbank épületben elköltözés 
miatt november 1 éré (esetleg 
előbb) átadó. — Érdeklődni 

lehet ugyanott.

Erzsébet királyné utca 55 számú

ház
k. i ptí'i-nlúnl 3 szobás lakással, 
nagy raktárral, pincével, 479 
négyjsBgSI udvarral

szabadkézből 
jutányos áron 
kedvező fizetési és hi

■ teli el tét elek mellett

eladó!
Érdeklődőknek közelebbi felvilá
gosítást ad Kőszegi (Kulisits) Máté 
kőművesmester Baja, Tóth Kál
mán utca 42 szám.

Vennéd

I kettő, esetleg három 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis családi házat

I (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cim a kiadóban.
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Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
siurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, 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 pár*) Telefon: 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

If É ® C Szénkeretkedelmi 
f fcll I & J Részvénytársaság

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

OOROOIüübzKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

DöTOOÍ tojásszén
Dorogi diószén

Kemény és lágy tikifa ölben él aprítva.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portiandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és ‘ unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

(srimhut és Társa BAJA — Telefon 160.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
oht. 5 töl oki. 12 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
gyógyszertára

A Máv. menetrend május 15-töl
Érkezés
óra p“rc H o n n a n ? Indulás 

óra ppic Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVDMDAVÁLLALAT.

csináltassa
Máté Lajos 

férfi szabónál 
(Sugovicapart). 
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7 32

7 40

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

20

5 42

9 26

13 19

/4 01

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

8

9
10

15

57
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14 09 Ujdombovár 26

16 47 Pécs, Bátaszék, Haja 14 15

/8 03 Gara 14 19

18 27 Hercegszántó 14 38

18 48

19 58

23 41

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

15

18

23

47

55

55

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 II 49

Gu ra
Bátaszék, Sárbogárd. 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Uidombovár

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

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

Budapest

Bakanek » Gsl^berger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek áa Goldbertfer könyvnyomdáiéban Baja.


