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

Megalakult 
az új kormány.

Darányi Kálmán miniszter
elnök kiválasztotta munkatár
sait : azokat vette maga mellé, 
akikkel eddig is együtt dolgo
zott — kettő kivételével.

Uj ember a kormányban 
mégis csak egy jutott: Rőder 
Vilmos hadügyminiszter.

Természetesnek látszott ele- 
étöl fogva az, hogy régi mun
katársaival fog együtt dolgozni.

Gömbös Gyula miniszterel
nöksége óta állandóan aktív 
tényezője volt a politikai élet
nek, részint, mint miniszter
elnökségi államtitkár, részint 
mint földmivelésügyi miniszter, 
részint mint miniszterelnök 
helyettes.

Ennek a közös politikai 
múltnak alapja az alapfogal
mak azonosságán nyugvó szel- ; 
lemi, erkölcsi kapcsolat s még I 
egy hatalmas faktor: Gömbös 
Gyula emléke.

Mindezekből szükségkép kö
vetkezett a kormány változat
lan fenntartása s valóban ért
hetetlennek látszik, hogy mégis 
akadtak reménykedők, akik 
ismét politikai rendszerválto
zásról ábrándoztak; sőt baráti 
összejöveteleken előre ittak is 
a medve bőrére.

Rendszerváltozáson ezek a 
jó urak természetesen nem ér
tettek egyebet, mint hogy át
veszik az összes pozíciókat.

Csalódván számításaikban 
ismét a régi recept szerint 
dolgoznak ; egyre a párt belső 
ügyeit boncolgatják ; ellentéte
ket találnak ki ; hízelegnek és 
simpfe'nek egyszerre ; de hát 
nagyon ismeretes a róka és a 
varjú esete a sajttal ; nem dől 
be senki.

Nincs tisztában a pártélet 
fogalmával, aki a vélemények 
különbözőségét bizonyos kér
désekben párton belül lehe
tetlennek tartja.

Nincs az a kis községi párt
választmányi ülés, ahol viták, 
különböző felfogások ne for
dulnának elő ; a hangsúly a 
pártéleiben nem a vélemények 
teljes azonosságán van, hanem 

azon, hogy a kialakult párt
határozatnak mindenki feltét
lenül engedelmeskedjék tekin
tet nélkül korábbi ellenvéle
ményére.

A Nemzeti Egység Pártjá
nak szervezete ezen a fegyel
men alapul s kétségtelenül 
Darányi Kálmán miniszterel
nök olyan egyéniség, aki al-

Bajára küldte a bimwi nyilván
tartó a politikai jogaiktól meg

fosztotok névjegyzékét.
Baja város központi választmá

nya holnap déTj^lt fél 12 ólakor 
tartja ülését dr. do-biró Ferenc pol 
gá imester elnöklésével. A központi 
választmány ülése az országgyűlési 
kép viselő választók névjegyzékével 
függ össze.

Az országos bűnügyi nyilvántartó 
hivatal megküldötte a városhoz 

Preininger János felszólalása 
a megyei közgyűlésen.

Gömbös Gyula minis'terelnök 
halála, temetése: az uj kormány 
alakulása körül zajló események 
teljesen háttérbe szorították a me
gyei közgyűlést, pedig sok olyan 
felszólalás hangzott el, melyek meg 
érdemlik, hogy velük komolyan fog 
lalkozzunk.

Általánosságban ugyanazt álla
píthatjuk meg a megyei közgyűlés 
röl, mint a városiról: nevezetesen 
azt, hogy a szociális problémáié 
mindjobban előtérbe nyomulnak. 
Komoly gazdasági kérdések is sző
nyegre kerülnek s mindinkább nép 
szét üllenebbek ké válnak a sze
mélyeskedő, politizáló felszólalások.

Preininger János felszólalásának 
is volt politizáló része. Nem volt 
szerencsés, néni volt tapintatos. A 
oyomán támadt vihar el is nyomta.

Gizdasági és szociális vonatko
zású részét beszédének már homo 
lyan hallgatta a közgyűlés ; ugylát- 
szik gyakorlati szempontból is -hasz
nosabb komoly gazdasági és szocl-

kalmas ezt a pártegységet 
fenntartani és megőrizni úgy 
bent a parlamentben, mint az 
országos szervezetben.

Az uj kormány letette az 
esküt, folytatja az ügyek inté
zését ; a munka üteme folyik 
tovább a nemzet Öncélusága 
jegyében s mindazok, akik 
őszintén dolgozni akarnak az 
országért, összefoghatnak s 
munkálkodhatnak a Nemzeti 
Egység jelszavával : „vállvetve 
a magyar ‘feltámadásért !“

azoknak a választópolgároknak a 
névjegyzékét, akik politikai jogaik 
gyakorlásától elestek.

A központi választmánynak a 
holnapi ülésen tehát az lesz a fel
adata, hogy a választók névjegy 
zekét ennek alapján kiigazítsa, il
letve véglegesítse.

ális kérdésekről tárgyalni, mintsem 
az 5—6 főből álló ellenzék előtt 
népszerűséget szerezni.

•Gazdasági vonatkozásban szóvá 
tette Preininger János, hogy a ser
téseknél a legújabb rendelet csak 
akkor engedi meg a szimultán ol 
fást, ha a községben már kitört a 
vész.

Politikát is kevert ebbe a témába, 
azt mondván, hogy ez bizonyára a 
nagy hizlalók érdekében történik.

Ez természetesen téves felfogás, 
mert épen preventív jellegű az ol 
lás előzetes betiltása. Ha ugyanis a 
faluban még nincs fertőzés, megtör 
tűnhetik, kogy valami hibás oltás 
révén tör ki a vész.

Ha meg viszont kitört már a vész, 
akkor minden rizikó nélkül alkal
mazható a szimultán oltás

Ezek szerint nyilvánvaló hogy 
nem egyéni érdek, hanem közállát- 
egészségügyi megfontolás az alapja 
a rendelkezésnek.

Szimpátiát váltott ki Preininger 

János felszólalásának azon része, 
melyben a községből kivezető utak 
kikövezését sürgette.

Annál kevésbbe volt szimpatikus 
az a megjegyzése, hogy a taps nem 
a személynek, hanem a hatalomnak 
szólt.

Nagyon régi elkopott frázis ; mi
óta ellenzék van a világon, mindig 
ezt szokta mondani e. kormány
pártra. Ezt mondta Apponyi, Bárt ha 
Miklós, Lovászi Márton, Ugrón Gá
bor és most Preininger János.

Hogyan hát Bácsbodrog várme
gyében csak a Mendlerek, Wischerek, 
Preiningerek és Péter Jánosok — 
az egész törvényhatóságban össze
sen vagy hatan heten — képviselik 
a gerincet ?

De uram I Ezt a törvényhatósá- 
got még a régi főispán és a régi 
alispán idejében választották ; tilko 
san.

Nem képzelhető, hogy a régi ve
zetők, nem a megye legjavát hoz
ták be a törvényhatóságba.

Az. effajta elcsépelt frázisok nem 
hatnak már, nem is illenek olyan 
komoly gazdához, aki tud közér
dekű és gyakorlati problémákat 
szőnyegre hozni.

Ilyen volt PreiniDger János beszé
dének végén megtett javaslat, mely 
arra vonatkozott, hogy a gazdák a 
munkásaik után fizetendő 6 pengős 
OTI járulékot egészen a magukéból 
fizessék.

Ez az indítvány önmagában em
berséges, megfontolandó, népszerű 
is; de az előzetes vihar után nem 
keltette azt a figyelmet, melyet 
megérdemelt volna.

Közéleti embert az eredmények 
után ítélik meg. A beszéd, az írás : 
az semmi; lényeg : az eredmény. 
Öllelet termelni : nem vicc ; de akár 
csak egy közérdekű ötletért addig 
munkálkodni, mig < bból valóság 
vagy intézmény lesz, ez már érdem.

Tessék megkísérelni addig felszí
nen tartani s dolgozni a szociális 
jelentőségű ötletet, mig abból való
ság lesz. S ha ez sikerül majd : ak
kor e ismerjük történt valami, ami 
a gerinc kiegyenlítésére már komoly 
jogcímet ad.

— Tokiói jelentés szerint újabb 
súlyos határincidens történt m nd- 
suriai japán határőrök és szovjel- 
csapifok közölt.



., A«íMiOC. twiő. október 14

Pulóvert
Harisnyát
Combinét
Retikült

olcsón
REINHARDT

divatcsarnokból.

Kalapot 
Inget 
Nyakkendőt 
Keztyüt

Moiog a borüzlet.
A rossz időjárás komoly gondo

kat okozott a gazdáknak; félős volt, 
hogy a sok eső teljesen tönkreteszi 
a szőlőket.

(Jgylálszik ez a megfontolás ki
zökkentette tartózkodásukból a bor
kereskedőket is; megjelentek a bács 
kai piacon is és most már élén- 
kebb tevékenységet fejtenek ki.

Az egy két napos esőmentes idő
ben nagy erővel fogtak hozzá a 
gazdák a szüreteléshez; az ered
mény legtöbb helyen tűrhető volt, 
de arról az óriási termésről, mely
ről felelőtlen hírek terjedlek el, szó 
sincs. Jó közepes terméssel kell 
számolnunk. Egyetlen jó bizonyos 
ság van a tavali állapottal szemben, 
hogy a mustok cukor!; rtalma igen 
magas : 18—22 klosternenburgi cu 
korfok az átlagos. A borkereskedők 
természetesen a magas cukorfoku 
mustokat keresik és vásárolják.

A borkereskedők olyan élénk le 
vékenységet f< jlenek ki, hogy alig 
van már szállító edénytik s szinte 
percre osztják be muslszállitó hor
dóik küldözgetését.

N 'gyón nehéz ma a termelőknek 
felelősség mellett tanácsot adni, de 
azt hisszük, hogy azok, akiknek 20 
fokos mustjuk és megfelelő edé
nyük van, sokkal jobban teszik, ha 
tartják mustjukat és nem értéke 
sitik.

Jó bor, javuló gazdasági viszo 
nyok, békésebb európai konstellá
ciók, a változó külső pénzviszonyok 
— inkább a tartást, mint az éríé- 
k sitést ajánlják.

Nagyobb betegápo
lást általányt sürget 
a vármegye a bajai 
közkórház részére.

A vármegye közigazgatási bizott
ságának ülésén komoly aggodalom 
mai találkozott a tiszlifőorvosi hiva
tal bejelentése, hogy Bácska egyes 
községeiben, elsősorban Mélykuton 
még mindig tart a vérhas és a tí
fusz is. A tífusz húsz, a vérhas 
negyven esettel szerepel. Csupán 
Mélykulon még mindig harminchét 
vérhas beteg van. A járványban el
hunyt öt ember között egy gyermek 
volt. Az összes fertőző betegek szá
ma a megye területén hatvanhét,

A mélykúti tömeges vérhas meg 
betegegések miatt az egészségügyi 
hatóságok szigorú óvintézkedéseket 
rendellek el. A bajt komplikálta az 

a körülmény, hogy a há^tulajdono
sokat tömegével kellett felielenteni 
mert a szükséges óvintézkedéseket 
nem tartották be.

A megyebizottságon felvetődött 
a gondolat, hogy a szegény napszá
mos csaladok esetleges hói házkölt
ségeinek csökkentssére a bajai köz
kórház számára, mivel ez a várme- 
gye egyetlen kői háza, nagyobb beteg

A sokgyermekes szegénycsaládok 
minden újszülött gyermeke után 

havi 20 pengőt akart megsza
vaztatni egy megyebizottsági tag.

Elismerés Tompa községnek.
A pénteki megyei közgyű

lésen Mendler János bizottsági 
a többgyermekes családapák 
védelmében szólalt fel. Elis
merését fejezte ki Tompa köz
ség iránt, melyről azt hallotta, 
hogy 160 ingyen házhelyet 
osztott ki.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alis
pán válaszában kiemelte, hogy 
ingyen házhelyek kiosztásáról 
nincsen ugyan szó, mégis hoz
zájárul ahhoz, hogy a törvény
hatóság Tompa község elöljá
róságával szemben elismerését 
fejezze ki, mert a valóságban 
az történt, hogy Tompa köz
sége a házhelyeket 80 fillér 

; helyett 40 fillérért adta négy- 
i szögölenként, ami ugyancsak 
elismerésre méltó áldozatkész
ség. .

A jószándék dacára derült- I

Baja a hetedik város ahol az 
iskolafotztcgatók garázdálkodtak.
Négy iskola közül csak a kereskedelmi fiú iskolából 

tudtak 55 pengőt ellopni.
Nagy izgalmat keltettek tegnap 

Baján azok a sorozatos betörések, 
amiket egy kétségen kívül jól szer
vezett bii 'övetkezet garázdálko
dásáról k. . i összeköttetésbe hozni.

Négy bajai iskolában járlak a fal

1 Gyors- és gépírást tanít J 
M és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SARA áll. engedélyezel! M 
* G YO R s- ÉS G É P I R Ú TA N F0 L Y A M 0.

Í Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben Ili 
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ápolási általányt kérnek a belügy 
minisztertől. Ezzel a megoldással 
ugyanis bizlositotlabbnak vélik a 
szegény belegek olcsóbb ápolását, il
letve el akarják érni, hogy a nap 
számos betegek ha van is valame
lyes kis ingatlanuk ne szenvedjék a 
költséget, mely ha kisebb is mint 
másutt még mindig módfelett rujlja 
az egészen szegény családokat.

séget keltett Mendler András 
, azon indítványa, melyet az 
| egyke ellen javasolt. Neveze
tesen azt indítványozta, hogy | 
minden szegény szülőanya kap- i 
jón az újszülött gyermek 12 
éve betöltéséig havi 20 pengő 
nevelési dijat az államtól, ezen
felül a szülés után 3 hónapon 
át külön táppénz segélyt a 
szülő anya.

A továbbiakra nézve azt 
javasolta Mendler András, hogy 
amennyiben a harmadik évben 
nem születik ismét egy gyer
mek, akkor bevonandó a havi 
20 pengős segély; ha pedig 
születik, akkor ujabbi tiz pen
gőt kap az anya.

Azt azonban, hogy az erre 
szükséges összeget honnan ve
gye az állam, nem jelölte meg 
Mendler János.

bontó betörők; mindenütt alapos 
munkát végezve és szörnyű rendet
lenséget hagyva, azonban a helyzet 
alapos tanulmányozására valló igye 
kezetük nem járt kielégítő ered 
ménnyel, mivel pénzhez alig ju- 

toltak.
A betörők fáradságos munkával 

megfúrták a falat és alig egy em
ber álbuvására megfelelő területen 
másztak be az épületbe és pedig 
az egyfronton levő városi fiú pol
gári, a tanonciskolák és a belvárosi 
elemi iskola épületébe. Keresztül* 
kasul kutattak mindent, feltörték az 
összes íróasztalokat és a tanoncis
kola igazgatói szobájában találtak is 
26 fillért, amiből azonban 2 fillért 
a földre ejtettek. Az eredmény nem 
elégítette ki őket, tovább mentek a 
polgári fiúiskolába, itt is minden 
asztal tartalmát széldobálták, de a 
páncélszekrényhez nem tudlak hoz
záférni.

A belvárosi elemi épületében levő 
gyógypedagógiai iskolába is beha
toltak, de ott sem találtak pénzt. 
Több sikerrel próbálkoztak a ke
reskedelmi fiúiskolában. Itt a kü
lönböző osztályok tanári asztalai 
bán a tanárok tulajdonit képező 
55 — 60 pengő körüli pénzt talállak, 
amit el is vittek.

A rendőrség erélyes és széleskörű 
nyomozást indított a betörők kézre- 
kerítésére. Annyit már megállapí
tottak, hogy a betörők azonosak 
azzal a bűnszövetkezettel, amelyik 
már eddig hét város iskoláit foszto
gatta ki. Szolnok, Székesfehérvár, 
Kaposvár, Dombóvár, Pápa után a 
mull hét csütörtökén Mohácson ga
rázdálkodtak az iskolabetörők, akik 
mindenütt azonos rendszerrel dol
goztak.

Ismét megnyitják a 
vármegyeházán a 

dohányárudét.
Medveczky Károly gazdasági fő

tanácsos a vármegye közigazgatási 
bizottsági ülésén szóvátette, hogy a 
vármegyeházán levő trafikhelyiség 
üresen áll és megkérdezte, hogy a 
pályázók közül kinek adják a tra
fikjogot. Dr. Radelzky Ágost kir. 
pénzügyigazgató informálta a bizott
ságot, hogy az illetékes fórum már 
döntött és a dohányárusitási enge
délyt Nayy István festőművész csa
ládjának adták

— Ideges embereknél és lelki 
betegeknél az igen enyhén ható, 
mindig megbízható természetes 
..Ferenc József" keserüviz — reg
gel éhgyomorra egy pohárral bevé- 
ve — rendes bélrnüködést, jó emész
tést és elegendő étvágyérzetet te
remt.
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Szőlőink miért hoznak kevés 
hasznot?

Ritka az a gazda, aki néni pa
naszkodik, vagy az időjárásra, > agy 
másra, de még ritkább a megelége
dett szőlősgazda. Soha sincs meg
elégedve, mert hol a peronoszpóra, 
hol a szőlő ilonca, hol a jég, hol a 
kevés, vagy sok csapadék miatt 
rossz a termés. Magára sohasem 
vet a gazda, hogy önmagában volna 
a hiba ! Pedig külföldön sem ágyaz 
tak rózsákon a szőlősgazdáknak, 
ott is van jég, meg rossz időjárás, 
féreg és egyéb csapás.

Francia-, Olasz és Németország
ban azonban ugyanazon a területen 
kétszer, háromszor annyi szőlőt 
hozni ki, mint minálunk, világos, 
hogy ott a szőlő nagy termelési 
költségéből kevesebb esik egy má 
zsa szőlőre, egy hl. borra s igy na
gyobb a haszon.

Hogyan érik ezt el ?

Harmincötezer pengőt áldoz Bácsmegye, 
hogy a községeket jó ivóvízhez juttassa.

Bácsmegyében a vízviszonyok a 
legutóbbi időkig igen rosszak vol
tak.

A megye vezetősége az egészség
ügyi hatóságokkal karöltve sokat 
dolgozott, hogy a községek lakossá 
gát megfelelő ivóvízzel lássa el, 
amire annál inkább is nagy a szük
ség, mert megállapították, hogy a 
járványos betegségek közül a tífusz 
és a vérhas terjedésének egyik fő
oka éppen a rossz, ivóvíz.

Bácsmegye vezetősége legutóbb

HÍREK.
— Dr. Ravasz László reformá

tus püspök Bácsalmáson. Csütör
tökön Bácsalmásra érkezik dr Ra
vasz László a dunamelléki reformé 
tus püsök, aki gróf Teleki József 
vendége lesz. A püspököt a bács
almási reformátusok ünnepélyes fo
gadtatásban részesítik.

— A legutóbbi bajai postaga- 
lambverseny eredménye. A bajai 
postagalambegyesület vezetősége va
sárnap megtartott ülésén megálla
pította a legutóbbi postagalamb röp 
tetés versenyeredményeit. A telje
sen pontosan mért versenyidő alap
ján a négy első helyet Inczédy Ágos
ton galambjai nyerték el. A galam
bok a Székesfehérvár feletti Mórról 
150 kilométeres távról 2 óra 3 perc 
24 mperc alatt értek Bajára, a ga
lambok tehát percenként 1250 mé
ter utal tettek meg. Az ötödik és 
a következő helyeken Mándity Kál
mán, Mehor István, Hangyási, Ge 
resér, Zsuífa Pápay és Mokány 
galambjai végeztek.

— A román hadgyakorlatok so 
rán két repülőgép összeütközött, ki" 
gyulladt és lezuhant A két vezető 
súlyosan megsebesült.

El nem hanyagolva a többi tér 
melési tényezőt, főképen a szőlők 
megfelelő trágyázásával érik el. 
Megfelelően islállótrágyázzák a sző 
löt, azorikiviil gondosan gyűjtenek 
minden hulladékot, s abból kom 
posztot készítenek. Sokféle vásárol 
ható trágya és fekállrágya is ren
delkezésre áll. A még fennálló hi
ányt műtrágyával pótolják.

Nálunk kevés az istállótrágya. 
Ezen ha ma rosan segíteni nem lehel; 
kevés és drága a vásárolható szer 
vés trágya is, de már koróposztol 
minden szőlősgazda készíthet ma
gának. Minthogy kevés a szerves
trágyánk, a műtrágyázásnak nálunk 
sokkal nagyobb szerepet kellene 
játszania szőlőink trágyázásánál, pe
dig szőlőinkbe alig jut műtrágya 
Itt a hiba főforrása !

| elhatározta, hogy 35.ooo pengőt ál
doz a kutak céljaira. Az állam, 
a ráz a földmivelésügyi mnisztérium 
1 o.ooo pengő hozzájárulást már biz 
tositott, ugy hogy a megye költsé
ge ; majdnem egy harmadával csök
ken.

A kutak felállítása gyors tempó- 
bán fog megtörténni és rövidesen 
huszonnégy mélyfúrású és egy ak- 
nás kút fog gondoskodni Bácsmegye 
községeinek megfelelő és egészsé
ges vízellátásáról.

— Elfoglalja állását a bácsal
mási járásbíróság elnöke. Mint 
ismeretes dr. Weisz Kálmán bajai 
törvényszéki bírót az igazságügymi
niszter Bácsalmásra az. ottan i járás
bíróság elnökévé nevezte ki. Dr. 
Weisz Kálmán a hónap vegén már 
megkezdi uj hivatali helyén való 
működését

— Hatvan halott egy vasúti 
katasztrófánál. Borzaalrnas vasúti 
szerencsétlenség történt a Bogotá 
és Puerto Lievanok közötti vonalon. 
Kisiklott és a mélységbe zuhant egy 
katonaszállitó vonat három kocsija. 
Hatvan halálos áldozata és száznál 
több sebesüllje van a szerencsét
lenségnek.

Vennék

I kettő, esetleg három 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis családi házat

I (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cím a kiadóban.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSIMRA.

FÖZÖ,.“X.
MELLTARTÓ 
Czeizier Jenöné 

füzőkészilö mester 
szalonjában

Bflja. kadar utca to.sz.

— Elveszett egy fehér pénzlát ca 
32 pengő körüli tartalommal. A 
rendőrség felhívja a megtalálói, hogy 
a törvényes következmények terhe 
alatt az államrendőrség kapitány
ságára szolgáltassa be.

— Szenzációs cikkhez kis tőké
vel képviseletet átadnék. Ajánlatot a 
Baja Bácska hírlaphoz kérek

— Az arcbőrt elcsúfító számos 
tisztátalanság, mint gyulladásos 
pit osságok, pöisenések és pállaná 
s<>k, amelyek elégtelen emésztés kö 
veikeztében támadnak a természet
adta „Ferenc József** keserüviz 
használata által — reggelenként fél 
pohárral — rövidesen eltűnnek.

Csökkent a bácskai sertés
pestis. Az egy hónappal ezelőtti 
még nagyobb méretű sertéspestis a 

\ bácskai községekben valamelyes 
I csökkenést mutat. Legutóbb az ál

lategészségügyi hatósághoz öt köz 
ségből huszonhárom udvarban fel 

urAnia
Október 14-én, szerdán,

Október 15-éa Csütörtökön.
Másfélmillió márkás világdiadalu film ! ;

HANS ALBERS
színészi pályafutásának leggrandíózusabb alakítása :

SAV0Y HOTEL
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Bűnügyi történet három szerelmes nö körül

Kisérőfilm:

Varázs lövölde
zenés film és

m Híradó.
»■ 1111 „ii. „ .......

lépő sertéspestistől tettek jelentést. 
Set tésorbánc kél községben tizenegy 
udvarban, lepfene egy községben 
egy udvarban fordult elő.

SPORT.
A bajai alosztály bajnoksági

állása:
1 BTSE 5 4 — 1 15.6 8
2 NSE 5 3 — 2 18:7 6
3 DVOGE 5 3 — 2 7:12 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 BSE 4 1 1 2 7:12 3
8 MTE 5 1 1 3 6:16 3
9 BMTE Törő 1 V e
BTSE--BMTE és DVOGE—BMTE 

mérkőzések 0:0 gólaránnyal lelt 
igazolva.

— Külön Mávautót indít vasár
nap a BTSE Szekszárdi. Október 
18 án vasárnap lesz a Bajai TSE. 
és a Tolnamegyei SE bajnoki fut- 
balmérkőzése Szekszárdon. Erre az 

i alkalomra a BTSE külön Mavart- 
aulójáratról gondoskodik. Jelent
kezni lehet dr. Hollós Sándornál, 
valamint a Kossuth Lajos utcában 
a Csermák-féle könyvkereskedés
ben.

Laptulajdouos:
Ur. KIÍÍIV LA HAL.
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I- száraz

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

( akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűzi

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnaldu. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pr*rt) Telefon ; 195.

If £ C Szérskereskedelmi
W i® 1 E 3 Részvénytársaság

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

DOROGiumu KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

DOfOSi tojásszén
DorOfli diószén

Kemény és lágy tihifa ölben és aprítva.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unapatli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Grünhut és Társa ati *

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 12-tól okt. 19 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára.
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/4

/4

/6

18

18

18

19

22

23

a Máy. menetrend május 15-tís!:
Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
0 NVOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

09

25

32

40

26

19

01

09

47

58

41

08

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhala 

Bácsalmás

Hercegszántó

Bpest, Kiskun !i<i las
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

Bpesl, Sárbogárd

5

9

15

18

23

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest, Csikéria 
Ujdombovár, Sárbogárd.

Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas.

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Gara
Bátaszék. Sárbogárd.

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

Budapest

■

Bakanek «■ (Mberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek ős Goldberger kfinyvnyomdAjában Baia.


