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Közgyűlés a vármegyén.
Gömbös Gyula emlékezete.
Pénteken délelőtt tiz órakor tar
totta meg Bácsbodrogvármegye tör
vényhatósága apatini Fernbach Bá
lint dr. főispán elnöklete alatt őszi
rendes közgyűlését.
A közgyűlésen részt vettek báró
Vojnits Sándor vbtt., Latinovils Já
nos főrendiházi tagok, dr. báró Voj
nits Miklós orsz. képviselő, vitéz
Horthy István tábornok, dr. Mojzes
János orsz. képviselő és még sokan
a megye közéleti szereplői közül.
Az ülés ünnepélyes megnyitása
után id. Willmann János napirend
előtti felszólalásra kért és kapott
engedélyt.
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Vitéz Horthy István tábor- '

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Helyben negyedévre
... 6 penge
Helyben egy hónapra ... 2 pengi

Sajnálatos jelenet.

nők vihart keltő ffelszóla
lása.

Vitéz Horthy István tábornok a
felvilágosítás dacára ragaszkodott
Nem volt szerencsés vitéz Horthy azon indítványához, hogy a köz
István tábornok felszólalása. Úgy gyűlés elhalasztassék, mert szerinte
látszik igen hiányos információi vol rendszerváltozás is lesz; olyan rend
tak a kormányváltozással kapcso szer jő, melyben „a becsület és
latban. Közismert ellenzéki állás igazság lesz a döntő" mondotta a
pontja szerint meg akarta akadá
folytonos ellentmondásokkal izga
lyozni a közgyűlést s azt indítvá lomba hozott felszólaló.
nyozta, hogy miután a kormány
Óriási hangzavar, fülsiketítő lár
lemondott s miután ugyanakkor a ma támadt erre a kijelentésre; min
főispánok is le szoktak mondani, denki vitéz Horthy István tábornok
halasszák el a közgyűlést.
felé fordult s hangosan tiltakozott a
A főispán nevének említésekor kijelentés ellen.
dörgő éljen remegtelte meg a me
Különösen felháborította a kedé
gye falait az egész törvényhatóság
lyeket, hogy inig pár perccel előbb
olyan lelkesen tüntetett és tapsolt az egész törvényhatóság egy ember
a főispán mellett, hogy v. Horthy
ként állott fel vitéz Horthy István
István tábornok látható zavarában tábornokkal együtt a ravatalán fekvő
maga is a főispán felé fordult és miniszterelnök iránti kegyeletének
tapsolni kezdett.
jeléül, pár perccel később ez a kí
A főispán a szimpátia tüntetés méletlen kijelentés történt.
elhangzása után bejelentette, hogy
Sajnálatos, hogy vannak, akik
nem mondott le s az uj kormány
vitéz Horthy István tábornok tájé
kinevezéséig nem is fog lemondani,
mert csak az uj kormánynak kell a kozatlanságával az itteni viszonyo
megbízást rendelkezésére bocsátani. kat illetően visszaélnek s háládatSemmi ok sincs arra, hogy a köz lan szerép betöltésére viszik rá.
gyűlést elhalasszák.

teség ért bennünket ép akkor, ami
kor az egyedülien nemzetmentő
egységhez minden magyar értelem
egy egy öltést akar megtenni I
Gömbös Gyula érezte magában a
porig megalázott és gazdaságilag
fuldokló nemzet felocsudásának a
hivalottságál, — mi sokan, milliók —
akiket lélegzethez juttatott, most
érezzük azt. de ez a tragikum osak
látszólagos, mert rövid 4 év alatt
elérte azt, mire a legtöbb nagy államférfiunak egy egész hosszú élet
kellett.
Édes anyájától a tántoríthatatlan
korrekséget és hűséget, lankadatlan
munkakedvet ; édesapájától a haza
Gömbös Gyula miniszter
szolgálata iránti ollhatatlan vágyat
elnök emlékének mélta
örökölte ; a magyar mostoha sors
tása.
tól pedig megtanulta a lüktető len
Halálos csendben mondotta el dületet — a hiányokat fajszerétettel
id. Willmann János a következő való — pótlásra : ezért a ravatalnál
gyászbeszédet, melyet állva haliga
mindenki törjön le az ö haza és
tott meg a közgyűlés :
fajszeretetéből egy morzsányit, hogy
valamennyinkben feléledjen az egy
Méltóságos Elnök Ur I
másrautaltságnak, az összefogásnak,
Tek. Törvényhatósági Bizottság I
az egymásért való létnek hitvallása ;
Megtépázott nemzetünknek nagy
a magyar közért utolsó leheletünkig
halottja van I Ha végigtekintünk való szolgálatának a készsége, hogy
München végeláthatatlan gyászlo ebben a gyászmenelben amelyet al
bogó erdején, Németország hivala
kotni képzelünk a címerére nyu
los és nem hivatalos impozás ba godtan meggyŐ7Ődésesen és biza A magyar nemzet az egész világ impozáns
ráti gyászán ; ha
meghallgat uk kodással rá Írhassuk : Isten és em nagy részvétével kisérte utolsó útjára a
Hitler asszisztálta ,,Ich hátié ein ber előtt feltámadunk I
Vezért, aki „nemcsak hazájának de Meg
Kamerádén*' szivettépő akkordjait,
Báró Podmanlczky Endre
váltójának is hű katonája volt.**
ha az osztrák kollégák és Mária
felszólalása.
Terézia kadetok néma tisztelgését
A Tesz küldöttségét U/doczy
Az ország szivéből a nagy ma
Id. Willmann János rendkívül
szemléljük, ha az olasz nemzet bá
gyar gyász fájdalmas riadója hal- Zadvaretz István püspök vezette,
mély
hatást
keltett
beszéde
után
mulatát és a Lengyel nemzet öreg
.latszik. Koudela Géza pápai kama de jelen volt Serédy hercegprímás
báró Podmaniczky Endre emelke
bített testvéri ragaszkodását mérle
rás délelőtt tiz óra előtt kezdte köz és a politikai pártok vezérei is. A
géljük, nem külömben ha a nagy dett szólásra s lendületes szavakkal vetíteni a magyar rádión vitéz jak kormányzó megérkezése után, aki
és kis entente részéről való elpa- mulatott rá azokra a veszedelmek fái Gömbös Gyula miniszterelnök katonai tisztelgéssel vonult el a ko
rentálását olvassuk, melyszerint nem re, melyek Európa népét a kom temetését.
porsó előtt az Operaház férfikórusa
zeti halottunk Gömbös Gyulát tart munizmus részéről fenyegetik. Az
énekelt majd Raffay Sándor ev.
A
végtisztességre
élén
a
kor

ják a valósággá vált revíziónak fé egész polgári társadalomnak össze
püspök negyven tagból álló fényes
mányzóval
a
főhercegek,
a
képvi

lelmetes életrehivójaként: Akkor el kell fogni, hogy rá ne ragadjon a
papi segédlettel megkezdte a gyász
selőház
és
a
felsőház
a
magyar
kell ismernünk, hogy a magyar „vörös influenza". A bolseviki elle egyházi, politikai és közéleti kivá szertartást.
„Vitéz jákfai Gömbös Gyula nem
nemzetnek nem remélt nagy tekin nes frontot itthon kell kiépíteni fal- lóságok mellett a külföldi nemze
télyt és felette értékes hübarátokat vanként, községenként, megyénként, teknek fényes, díszes küldöttsége csak hazájának, de Megváltójának
járásonként. Sürgette a vallásos ér
is hü katonája volt" mondotta, meg
szerzett.
jelent meg. Az országház kupola rázó gyászbeszédében. Darányi Kál
Amilyen jelentéktelennek nézték zés mélyítését, mert az hathatós
csarnokában
a
nagy
halott
kopor

mán h. miniszterelnök, Sztranyovszky
és néztük talán mi is a politikai ellenszere a vörös mételynek. Erős
sója körül a sok száz koszorús vi Sándor, Ivády és gr. Széchenyi
színtérén való feltűnésekor: avval szavakkal rótta meg a pesti szoci
rágtengerből
kiemelkedik
az
olasz
mondották a többi gyászbeszédet.
ellentétben olyan számottevő az ő alista vezérek azon eljárását, melylyel a madridi vörösök számára király óriási piros rózsakoszoruja, A temetésen és amerre a gyász
becsukott koporsója, az itt is tag
Boris
bolgár
hirály,
Hitller
kancel

menet elhaladt olyan végbelálhatatIáit alkotásainak hordei éjénél és pénzt gyüitöltek s üdvözletüket
küldték. Indítványozta, hogy a köz lár, Mussolini, Schussnig, a lengyel lan nagy tömegek jelentek meg,
történeti kihágásánál fogva.
kormány és Francó spanyol tábor amilyenre Budapesten meg nem
Batátaink és ellenségeink egyaránt gyűlés fejezze ki megbotránkozását
volt példa.
nok koszorúja.
a szocialisták eljárása felett.
kioktatnak arról, hogy milyen vesz

A nagy temetés...
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olcsón
Pulóvert
CornbMt
SEENHARDT
divatcsarnokból.
HOÍikíiit
divatcsarnokból
Gróf Teisíú lánost és Ssutrély Löpóiot
óriási ielKesedéssel választották meg
örökös bizottsági tagok&á.
Óriási lelkesedéssel választolta meg Bácsbodrog vármegye törvényhatósága gróf Teláéi Jánost örökös bizottsági
taggá. A választásnál 106 an
szavaztak, ebből 94 igen volt,
12 nem. Szutrély Lipót vá-

i lasztása egyhangú volt, mert
1 az ellenzéki 12
szavazó
' rögtön eltávozott a Teleki szá
vazás után.
I A választásról legközelebbi
; számunkban részletesen be| számolunk.

Tisztújító közgyűlés a Ciszterci Diákszö
vetség Bajai Alosztályában.
A Ciszterci Diákszövetség
Bajai Osztálya 18-án vasárnap
délelőtt 11 órakor a Ciszterci
Rend bajai III. Béla reálgim
náziumának előadó termében
tisztújító közgyűlést tart.
Tárgysorozat: Elnöki meg
nyitó. Titkári jelentés. A pénz
táros jelentése. A felmentvény
megadása. A tisztikar, a választmány és számvizsgáló bizottság megválasztása. A szővétség központi választmányéba az 1937. évre kiküldendő
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tagok kijelölése. Becsületszókölcsönök. Indítványok.
Ezen tisztújító rendes köz
gyűlésre a tagokat és az ifjú
ság barátait ciszterci öregdiák
társi melegséggel tisztelettel
meghívja.
Határozatképtelenség esetén
a határozatképes közgyűlést
ugyanezen tárgysorozattal,
ugyanazon helyen október hó
25-én délelőtt 11 órakort tart
ja meg.

Az Országos Frontharcos Szövetség
Bajai Csoportjának táborozása.
Az Országos Fronlharcos Szövet
ség Bajai Csoportja csütörtökön
este nyolc órakor a Központi Szál
lódéi nagytermében táborozást tar
tott.
Az elnöki pódiumon dr. Major
J iz.sef ügyvéd elnök mellett a köz
ponti kiküldött és vitéz Illés Béla
ezredes a kelebiai fronlharcos csőport diszelnöke, Hercegszántó ki
küldöttje és Csihás János jegyző
foglaltak helyei.
Dr. Major József elnök a Hisze
kegy elmondása lilán meghatott
hangon emlékezett meg Gömbös
Gyula miniszterelnökről, a fronthar
cos bajtársról, aki első volt a ma
gyar miniszterelnökök közölt, aki
elkészítette a frontharcos törvény
tervezetét. A frontharcosok sorsa
mindig szívügye volt.

A bajtársak állva hallgatták meg.
a mindenkit mélyen meghatott rö
vid bajtársias nekrológot.
Utána a központi kiküldött emel
kedett szólásra s bejelentette, hogy
jövetelének tulajdonképpen kettős a
célja: ismertetni a frontharcos tör
vénytervezet lényeges rendelkezé
seit és propagandát csinálni az ok
tóber 17 —18 iki országos fronthar
cos gyűlés mellett.
Ö.ö.n mel jelenti, hogy az uj had
ügyminiszter vitéz Somkuthy tábor
nok első hivatalos megnyilatkozása
alkalmával már is állást foglalt a
frontharcos törvény mellett.
A törvény tervezet teljes szöve
gét minden csoport meg fogja kap
ni ; alkalma lesz vele foglalkozni és
észrevételeit megtenni.
A főbb elveket, melyeket a front
ét

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

és gépíró tanfolyama.

Vállal gépelési munkái és másolást. Jelentkezni bármely időben
ben
lehet: Haynald ulca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.
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harcos törvényben óhajt a vezetőség
megvalósítani, a következők : újabb
eredményeket biztosítani, tekintet
ndkül az eddig már elértekre; a
vitézségi érem póldijak megváltásá
nak ügyét a vitézeknél szokásos
módon rendezni; a fronlharcos ipa
rosok számára ugyanolyan előnyö
ket biztosítani a közszállitásoknál,
mint a vitézeknek ; a tisztviselők
nél a háborús éveket számítsák két
szeresen még akkor is, ha a háború
után megszakítással kerüllek újból
államszolgálalba ; egyéni előlépteté
seknél a rátermettség mellett vegyék
figyelembe a frontszolgálatot ; vezetőpoziciókal lehetőleg frontot járt
emberekkel töltsék be ; a földmiveseknél a telepítés helyes irányítása
végett biztosítsák a jogot a Front
harcos szövetség részére, hogy a
Telepítési Tanácsba mint érdekkép
viselet egy tagot delegálhasson ; va
súti kedvezmények, tandíjkedvez
mények stb.
De biztosítson törvény erkölcsi
kedvezményeket, kedvezőbb társa
dalmi megítélést a frontharcosok
számára.
Ezután rátért a szónok az októ
bér 17—18 iki országos nagytábo
rozás ismertetésére s annak során a
szervezkedés fontosságára.
Amilyen erős szervezetbe tömö
rülnek a frontharcosok, olyan lesz
a (örvény. Nemzetközi kapcsolatok
szempontjából is fontos az erőtel
jes szervezkedés, mert a fronlhar
cos csoportok olyan téren érintkez
hétnek a külső államok frontharcos
szervezeteivel, amely tér a diplo
mácia számára járhatatlan.
Igen erősen kikelt a világot fe
nyegető bolsevizmus ellen ; tiltako
zott a spanyol kommunista kor
mányhoz a magyar szociáldemokra
ták állal küldött üdvözlet ellen.
A nemzet nem tűr többé kom
munizmust ; attól megvédi az álla
mot a frontharcos szövetség, ha kell
fegyveresen is. (Nagy taps.)
A külföldi diplomácián túli siker
illusztrálására elmondott egy epi
zódot.
Az antant államok hatalmas nem
zetközi frontharcos szervezetet lé
tesitettek, melyből a központi ha
talmakat kizárták.
Anglia belátta az európai szoli
daritás fontosságát s indítványt telt
abban az irányban, hogy oszlassák
fel a régi szervezetei és állítsanak
fel újat, melynek a központi hatal
mak is tagjai lehetnek. A franciák
ellenezték ezt a tervet, csupán ah
hoz akarlak hozzájárulni, hogy a

Kalapot
Inget
Nyakkendőt

KeztyUt

régi egyesület egyik szakaszát mó
dositsák akként tegyék lehetővé a
központi hatalmakhoz tartozó fron
harcos csoportok belépését.
Németország nem volt hajlandó
belépni olyan egyesületbe, mely elő
zőleg kizárta tagjai köréből. Ehhez
az állásponthoz csatlakozott a ma
gyar is.
A vita során felszólalt a szeib
delegáció kiküldötte s hangsúlyozta,
hogy a magyar és szerb nemzet
Európa legbátrabb katona nemzete;
nem egymással szemben, hanem
egymás mellett volna a helyük. Nem
szavazhat nyíltan a magyar állás
pont mellel’, de ellene sem akar
sz vazni s inkább kiment a szava
zás elől.
Hogy minél nagyobb sikereket ér
hessen el a Frontharcos szövetség,
annál erősebben kell szervezkednie.
Buzdította a frontharcosokat, hogy
legalább az október 18 iki gyűlésre
jelenjenek meg minél nagyobb szám
ban. A vasul és hajó féláru ked
vezményes jegyet ad. Találkozás 18
án reggel az Angol parkban s on
nan történik a felvonulás az orszá
gos ünnepély színhelyéhez : a Hősi
Emlékműhöz.
Az ünnepély után az Angol-park
ban gulyás ágyuk várják a bajtársakat, akiket a honvédség megven
dégel.
Akik feljönni óhajtanak, azok na
ponta jelentkezhetnek este 6—8 óra
■ özött a bajai frontharcos otthonban
Csihás János titkárnál, aki felvilá
gosításokkal is szolgál.
A lelkesítő, tartalmas beszédet
igen sokszor szakították meg élénk
tapsokkal.
Élénk éljenzés között emelkedett
azután szólásra v. Illés Béla ezredes,
a kelebiai fronlharcos csoport disz
elnöke. Lelkesítő beszéd keretében
buzdította a frontharcosokat szer
vezkedésre, mert szégyenletes álla
pot az, hogy Bácska 26 községe
közül mindössze négyben van. Is
meri az okokat, amelyek a szervez-
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MELLTARTÓ
Czeizler Jenőné
füzókészitő mester
szalonjában
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DUPLASPIRÁLLÁMPA
kedést gátolják, de kéri a bajlársakat tegyenek felre minden egyéni
szempontot n közös érdekből, de
nemzeti érdekből is teremtsék meg
az erős frontharcos csoportot.
Sokszor szakította meg a kemény,
katonás, őszinte beszédet a bajtár
sak lelkes tapsa, s reméljük a beszednek meg lesz a maga várt si
kere.
Végül’ dr. Major József elnök
zárta be néhány lelkesítő bajlársías
szóval, a szép tanulságos táborozást.

I
I

Befejezte működését
s hajai
lamlási bizottság.

A bajai adófelszólamlási bi
I zottság az elmúlt n-ipokban
befejezte működését. Az utolsó
bizottsági tárgyaláson a pénz
kiküldetésében
i ügyminiszter
megjelent Hoványi Lajos mi
niszteri osztálytanácsos.
I
A felszólamlási bizottság ál
talában véve mind az általános
kereseti, mind a jövedelem és
Október 18-án lesz vagyonadóra
nézve a királyi
Jelky András szobrá adóhivatalok első fokon meg
adókivetését mind
nak ünnepélyes fel állapított
össze lényegtelen változtatá
sokkal másodfokon is meg
avatása.
Megállapították
Jelky András maradt,
A felszólamlások száma alig
szobrának leleplezési idejét és ö<z
haladta túl a kétszázat.
szeállitotlák az ünnepség program
ját is Eszerint a világjáró bajai ne
vezetesség Baja város állította szép
szobrát a Mátyás király téren ok
tóber 18-án délután 3 órakor avat
ják fel. Az ünnepség sorrendje :
Felvonulás, elhelyezkedés a meg
állapított rend szerint. A Hiszek
egyet énekli a bajai tanonciskola.
Vezényel : Detre Gyula karnagy.
Vitéz Hódsághy Béla „Jelky" című
alkalmi költeményét szavalja Pa1lós JÓZS' f iparossegéd a Katolikus
Legényegylet tagja Énekel a váro
si polgári fiúiskola énekkara. Vezé
nyel Scultéty Andor karnagy, igaz
gató helyettes.
Az ünnepi beszédet dr. Mojzes
János városi közigazgatási gyakor
nok mondja. A szoborra koszorút
helyeznek az Ipartestülel és Iparos
kor, a szabó szakcsoport, a Kato
likus Légéhyegylet, áz iparos tanonc
iskola növendékei, az iparos szü
lőknek a városi közigazgatás szol
gálatában álló gyermekei.
Az ünnepség végén a Bajai Da
loskÖr Sas József karnagy vezény
leiével a Szózatot énekli.

Bélrenyheség és kínzó
főfájások,
a máj és az epeutak bántalmai, gyo
mór- és bélhurut, aranyeres bajok
és a végbél megbetegedései esetén
a természetes ,,Ferenc József* ke
serüviz gyorsan és biztosan meg
szünteti a hasiszervek pangását.
Sok évi kórházi tapasztalat igazo ja,
hogy a Ferenc József VÍZ haszná
lata a bélmüködést kitünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása kö
vetkeztében soványitó kúrákra is
igen alkalmas.

HÍREK.
Az iskolák és hivatalok szü
nete. A b j ii iskolákban valamint

■
|
I
j

az összes közhivatalokban mu vi. *z
Gömbös Gyula miniszterelnök letneles- napján szünetelt a tanítás, illelve a hivatalos munkaidő.
— Elmarad a l'.OHSz. vasár
napra jelzett zászlóavatása. A

vál l>i lámpa ára kitelik. Az igazán
takarékos ember ilyen gazdaságos
Tu'igsiam Duplaspirállámpát vásá
rol.
— Egy esztendei börtön az erő
szakos éjszakai tolvajnak. Egy
évi bői lönbüntetésre ítélte <i bajai

törvényszék Csálily Antal hercegszántói fiatalembert, aki ez év juliHsában éjszaka bemászott egy fiatal
leányhoz és erőszakoskodott vele. A
vádlóit fellebbezett.

— Az arcbőrt elcsúfító számos
HONSz. csoport elnöksége ezúton
tisztátalanság,
mint gyulladásos
is közli, hogy f. hó 11 le d. e. 11 pitossagok, pöisenest'k és pattaná
órára jelzett zászlóavató és felsy.en- sok, amelyek elégtelen emésztés kö
lelési ünnepsége a nemzeti gyász vetkezlében támadnak a természet
miatt elmarad, illetől<'g bizonytalan adta ,, Ferenc József" kef-erüviz
használata által — reggelenként fél
időre elhal isztódik.
pohárral — rövidesen eltűnnek.
— Világítási költségeink erén I
az. áramfogyasztás sokkal nagyobb
szerepet játszik, mint az izzólám
páink vételára, mely csak kb. 7
százalékát teszi a világítási költsé
geknek Nagy szó tehát, ha olyan
Vasárnap Turul Mohács
lámpa áll a modern ember rendel ElömérközÉs a Sárosi díjért.
ik zésére, mely jobb fénye mellett
Az ifjúsági bajnokság vasárnapi
Fizessen elő
annyira g<zdaságos á;amfogyasztásu,
! mérkőzése d u. háromnegyed 1 óra
a BfíJft-EÁCSKÁRA.
hogy a meg'akariiásból egy két tokor veszi kezdetéi. A nagy bajnoki
mérkőzés pedig fel 3 órakor, hogy
I a mohácsi játékosok elérjék a ha; jól. Az előmérkőzésen a bajnokjeI lölt Janitok erullal nem sétagaloppot végeznek. Nemcsak első gólt
, könyvelhetnek el az ellenfél javára^,1 hanem könnyén pontot is veszi hét
Kedves Bácsi, Néni és kis pajtások
nél:
A f- j'ődőkrpvs játékosok
! ugyanis még mm keltik összeszo, kot! ‘ gyüttes benyomását és rekord
gólarányuk inkái.b Krupily és Ka
Tudatom, hogy Baján nagyon
szás nagy tudását dicsérik.
szeretnek engem, epen ezért öröm
Érlék van ebben az együttesben
és ha kellőképen kibontakozik úgy
mel értesítek mindenkit, hogy
Kmcsivoly és Tanonciskola nagyobb
ru inját és megtörhetik. Ez az elökész.itő szezon a jövő évben kiala
október hó 11-én, vasárnap és
kítandó nagy vármegyei ifjúsági baj
nokságra.
október hó 12-én, hétfőn
A második mérkőzésen a Turul
a nagy favorit. Mohács jó együttes,
ismét fellépek legújabb filmemben
vannak klasszis álékosai de nem
olyan egység mint a bajai cs pat.
Jó idő esetén a közönség bizonnyára
meglölli a sportpályát. Esélye a
Turulnak van két g >los győzelemre.

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.

Kulturfiimek — Híradók.

SPORT.

Laptulajdonoa ;
»•. KRÍn i Bítíl

Vennék
kettő, esetleg három
H szobás lakásból és mellékhelyiségekből álló

kis családi házat
I (lehetőleg adómentes)

készpénzzel, vagy bankteherrel. Cim a kiadóban.

1936. október 11.

baja-bacska

4

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

Jókarban levő ajtók,
ablakok

(

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

P száraz

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

eladó

Wiesel
Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Fehérló-utca 13, szám.

Iroda: Hajnald-u. 13

Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

Telefon : 42.

(Sugovica part) Telefon : 195.

É KB T E € Szénkereskedelmi
•Ű Vf
W E K H E 3 Részvénytársaság
I
I
Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement
I
í Dunakavics köpor falszigetelő
s
1
í
Ha szépen, jól és olcsón
Éjjeli
akar öltözködni
í szolgálatot tart
Ii
ruháit
I
csináltassa
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

00R0GI**”°"K0KSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

DorOflí tojásszén
OOFOOÍ diószén
Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.
Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

j

Griinhut és Társa b^a

ce"eaári6on

reggel fél 8 óráig ét
vasárnap d. u. nyitva
okt. S-töl okt. 12 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

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

7

09

Honnan?

Indulás
óra perc

Gara

7
7

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhall
Bácsalmás

Pécs, Budapest

9

26

13

19

Í4

01

Hová?

40

Hercegszántó

/9

Gara

20

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

42
15

Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

10

16

Pécs, Bátaszék, Baja

14

15

Hercegszántó

18

Gara

14

19

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest, Csikéria

14

38

Gara

57

Baja, Bátaszék, Pécs

/4

Bátaszék, Ujdombovár

18

23

08

47

Bpesl, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs,
Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23

55

Bpesl, Sárbogárd

23

49

55

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

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

Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Bakanek « íMűberger
könyvnyomdája
Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek é« Goldberger könyvnyomdáiéban Baja.

