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Dr. Marschall Ferenc 
államtitkár hivatalán.

Az államtitkárok és a főis
pánok személyében még dön
tés nem történt, de a bizony
talanságban van egy bizonyos
ság is s ez dr. Marschall Fe
renc földmivelésügyi államtit
kár, Jánoshalmái országgyűlési 
képviselő, államtitkársága.

Köztudomású, hogy dr. Da
rányi Kálmán miniszterelnök 
egyelőre megtartotta a földmi
velésügyi tárcát. Amikor Dará
nyi Kálmán földmivelésügyi 
miniszter lelt, maga mellé vet
te politikai államtitkárnak dr. 
Marschall Ferenc országgyűlési 
képviselőt, aki a maga köz
életi pályáját a földmivelésügyi 
minisztériumban kezdte ; majd 
amikor a jánosha’rnai kerület 
megválasztotta képviselőnek ; 
hivatalától megvált s az Orszá
gos Mezőgazdasági Egyesület 
igazgatója lett.

Az országos mezőgazdasági 
igazgatás legalaposabb ismerő
je ; a falu, járás, megye, város 
összes mezőgazdasági problé
máit jól ismeri ; bejárta az or
szágot nagyon sokszor; nin
csen csücske az országnak, 
ahol a nevét, mint jó ismerő
sét, ne emlegetnék.

Elismert tekintély a mező
gazdasági kérdésekben ; hihe
tetlen munkabírása közismert.

Ajtaja minden kis ember 
előtt mindig nyitva áll. Nála 
nincs külön hivatalos óra ; 
egész nap — késő estig min
dig dolgozik ; hivatali szobájá
nak ablakai a késő éjszakába 
világítanak. Nap nap után.

Darányi Kálmán idejét a 
kezdődő parlamenti munka 
teljes egészében leköti ; a föld- 
mivelésügyi minisztérium ve
zetése teljesen dr. Marschall 
Ferenc államtitkárra maradt, 
ami annál nagyobb feladat, 
mert a földmivelésügyi minisz
tériumnak nincs adminisztra 
tiv államtitkárja.

A nemzetközi gazdasági vi
szonyok sok soronkivüli tár
gyalást tesznek szükségessé s 
Darányi Kálmán miniszterel
nök sűrűn veszi igénybe dr.

Marschall Ferenc államtitkár 
közreműködését.

Mi bácskaiak büszkeséggel 
nézünk dr. Marschall Ferenc 
államtitkár ra ; Uj tágabb mun
kaköre, uj karrierje küszöbén 
a tudás és szív emberét kö-

Hetm bajai villssztöt töröltek 
biíicsetelméwefc miatt a káswi- 

s®löóiasitök névjegRékéböl.
Baja város központi választ

mánya iegnap délelőtt fél 12 
órakor dr. Borbii ó Ferenc pol- 

: gármester elnöklőévé: ülést’ 
tartott és foglalkozott azzal a 
kimutatással, melyet az Orszá- 

I gos Bűnügyi Nyilvántartó Hi
vatal küldött Bajára az ország
gyűlési képviselő választók 
névjegyzékének kiigazítása tár
gyában.

Ennek alapján hetven vá-

EGitélte s törvéoszék Lajos volt
j^íioshalms végrehajtót.

Megirtuk, hogy Reimholcz 
Lajos volt jánoshalmi községi 
végrehajtót hamistanuzásra bí
rás és súlyos testi sértés oko
zásának gyanúja miatt letar
tóztattak. Reimholcz ellen az 
volt a vád, hogy házigazdáját 
és annak feleségét egy este 
megverte.

Ügyét tegnap tárgyalta is
mételten a törvényszék. Első
ízben ítélethozatalra nem ke
rülhetett sor, mert Reinholcz 
tagadta bűnösségét ; azt állí
totta, hogy az öregek gyakran

A jövő héteo megkezdik az építkezéseket 
a Mátéháza puszta V. majorjában.

A város Mátéhása-puszta V. ma 
jorjában fontosabb gazdasági termé
szetű építkezésekre, illetve alakítási 
munkákra van szükség.

A mffjof területén levő hatalmas 
istálló nádíetözele helyére cserép 

szöntjiik benne ; tudása szol
gálni fogja az egész ország 
mezőgazdaságának fejlődését, 
boldogulását, haladását, a szíve 
a szegény munkások százezrei
nek szociális érdekeit.

Igazságos harmóniába hozni 
a kettőt olyan államférfim fel
adat, mely méltó azokhoz a 
képességekhez, melyek annyira 
jellemzik dr. Marschall Ferenc 

i államtitkárt.

lasztót törölni kellett az or
szággyűlési képviselő választók 
ideiglenes jegyzékéből. Vaskut- 
tal és Szenté,Ivánnal együtt 
eszerint 10951 választója van 
a bajai választó kerrületnek.

A névjegyzék még igy sem 
végleges, mert valószínű, hogy 
a névjegyzékből kihagyottak 
között lesznek, akik felszó- 
lamlási jogukkal fognak élni.

ittasok és a kérdéses alkalom- 
i mai is ittas állapotban sérül
tek meg.

Reimholcz tanukra hivatko- 
I zott, akik állítását igazolni 

tudják.
A bíróság elrendelte a bizo

nyítás kiegészítést, amely azon
ban nem járt a Reimholcz re
mélte eredménnyel. Reimholcz 
Lajosi súlyos testi sértés oko
zásában mondották ki bűnös
nek és ezért két hónapi fog
házra ítélték. Az ítélet nem 
jogerős.

tetői emelnek 3 a padlásteret ga- 
bon rtaktám-ik fogják kiképezni. A 
sürgős munkálatokra a város 5000 
pengőt irányzott elő. A műszaki 
hivatal meghirdette verseny tárgya 
lásra tíz ajánlatot nyújtottak be az 

építőiparosok. A számvevőség át
vizsgálta uz ajánlatokat s a legelő
nyösebbnek Huber Mihály kőműves
mester és Szívós Ferenc ácsmester 
ajánlatai találták, akiknek ja város 
mérnöki hivatala a munkálatokat 
már ma ki is adta.

A?, átalakításokat a jövő héten 
fogiák megkezdeni.

íltsmették
Hock Jánost.

A Pesti Napló nagy riportja szá
mol be Hock János temetéséről. 
Arar-ys/áju pap volt, a legnagyobb 
magyar szónokok egyike, aki va- 

; lahr is magyar nyelven beszéli.
De nem maradi az egyházi szó- 

I noklat Uién. Belekeveredett a po- 
1 litikai életbe. Szónoki művészete sok 
( dicsőségei szerzőit n> ki, ám végre 

is a politika törte kellé karrie jél.
1919 ben felajánlották neki a váci 

püspöki székel; nem fogadta el.
É'dek és számítás sohasem ve

zette; de rossz volt a szemmériéke; 
politikai hibát köveiéit el; majd 
bűnbe esett : nemzet elleni bűnbe. 
Menekülni kellett.

Sokáig élte a szárnüzöttek keserű 
kenyéréi; a honvágy azonban haza
hozta és bírái elé állt. Megbünhö- 
dött.

Fiatal korában a világboldogitó 
eszmék; a világtestvériség hazug 
másával álcázott francia szabadkő- 
mivesség lidéicfénye magához csa
logatta s Balogh János néven zza- 
badkőmives lett.

Most m ghalt. Sokezer ember 
Állta körül a sirt, melybe Hock Já
nost — az Országos Független Kos 
sulh párt egykori elnökét — ötök 
pihenőre telték.

Griger Miklós plébános szentelte 
be holttestét.

A halál mindent kibékit. íme a 
Kossuth párt néhai elnökének az 
exponált legitimista Griger Miklós 
adja meg az utolsó egyházi tisztes
séget,

Félévszázad története áll Hock 
János mögött.

Ma a húsz, harmincéves nemze
dék vergődik a gazdasági és politi
kai rendszerek kiismerhetelhn vál
ságai és a világnézetek egyenlőre 
beláthatatlan célú és végű <u*>ái kö
zött; akkoriban ezek a problémák 
az ifjú ágot alig érdekelték.

Az öregebbek kö.ül is csak ke-
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divatcsarnokból, Keztyüt
vesén törlek a f> iüket az osztály
harc nemzeti vagy világszolidarilás 
problémáin.

A lepelődők, keresők, kutatók 
közé tartozott H<>ck János, de úgy 
látszik a lángész sem véd meg a 
tévedésektől.

Nagy emberek nagyokat téved
nek. Ám az emberiség halad tovább, 
hogy uj eszmékért csatázzon, ame
lyek talán meghozzák számára a 
boldogságot és a békéi, melyet ide 
s tova már hatezer éve hiába keres.

NYILTTÉR.*
Nyilatkozat.

A Baja—Bácska 1936. évi július 
hő 8. napján megjelent számában 
„A cserkész ahol tud segít" cim 
alatt egy hírlapi közleményt teltem 
közzé, amelyben Csorba György 
cserkesztiszlnek azon időben történt 
életmentésével foglalkozva szővátet- 
tem a Bácskai Újságnak az esetet 
leiró színes közleményét és azon 
értesülésem alapján indulva, hogy 
ez utóbb említett lapban megjelent 
cikket Cserba György mondotta 
tollba, erős bírálat alá vettem, amely 
bírálatnak Cserba Györggyel szem
ben bántó éle volt.

Utóbb meggyőződtem arról, hogy 
értesülésem leves volt, mert a Bács
kai Ui-agban megjelent cikket nem 
Cserba György mondotta toll a, 
annak megírásában neki semmi része 
sem volt és igy minden alap nélkül 
támadtam meg Cserba György volt 
cs tké.szlársamat, amiéit is minden 
befolyástól mentesen férfias köte
lességemnek tartom ezt a nyilvá
nosság előtt is elismerni és a tör
téntek fölött a legmélyebb sajnál
kozásomat kifejezve ezzel neki a 
legmesszebbmenő elégtételt megadni.

Baja, 1936. okt. 13.
Dr. Lleli Pál.

*) E rovatban közüliekért a szerkesztő
ség felelősséget nem vállal.

— Az agy és a gerincvelő meg 
betegedéseirtéi a régbeváll termé
szetes ,, Ferenc József" keseriiviz 
— korán reggel egy pohárral hé
vévé — az emésztőcsatornát alapo 
san kitisztítja, a hélmiiködést elő 
segíti, a gyomoréin ’szlést megjavítja, 
b bélmiiködést elősegíti, a gyomor
emésztést megjavítja a fokozott 
anyagcserét eredményez.

Fizessen elő
a BAJA-8CCSKÁRA.

Valamennyi bejei mimkafiWon 
elültek a bérmoz^alom hullámai.

A megegyezés majdnem minőén iparágban kölcsönös 
megelégedést hozott.

A cipészsegédek voltak az elsők, 
akik Baján bérruozgilmat kezdtek. 
A bérkövetelés körüli tárgyalások 
hetekig elhúzódlak s végül is ahol 
a mesterek megadták a halvan szá
zalékos munkabéremelési, ott újra 
megindult az. üzem. A cipészsegé
dek sztrájkja után augusztus 31-én 
a szobafestő és mázoló iparban tört 
ki a sztrájk, de ez mindössze csak 
pár napig tartott és szeptember 5 én 
megegyezéssel megszűnt.

Szeptember 2 án újabb sztrájk 
tört ki. Az Ackermano müszövő r. t. 
cégnél tizenhét szövőmunkás a mun
kát beszüntette. Az egyeztetési tár
gyalások kezdetben nem vezettek 
eredményre, aminek következtében 
a gyár tizenhat munkást el is bo- 
cáíolt. Később újabb tárgyalásokba 
kezdtek s akkor visszavették az 
elbocsátott embereket is.

Szeptember 10 én újabb sztrájkot

Hetekkel visszavetették az őszi 
esőzések a városrendezési 

munkálatokat.
Nsm tudják hefejezni novemberig a Zichy-házak építését.

Az állandó nagy esőzések komoly 
eltolódásokat idéznek elő a város 
műszaki hivatalának őszi és téli 
munkaprogramjában. Az ősz elején 
nagy irammal megindított építkezé
sek és városrendezések a folytonos 

; esőzések miatt elakadlak és több
hetes késéssel tudják csak azokat 
befejezni.

Itt vannak elsősorban a Zichy- 
házak építkezései. Ezeket az ere
deti tervek szerint november 1 ig 
kellett volna teljesen felépíteni, sőt 
lakható állapotba helyezni. A három 
ház közül azonban egyikkel sem 

i tudnak a kitűzött időig elkészülni s 
i november közepénél előbb mérnem 
, i ;ák ókel rendeltetésüknek éten- 
I gc^ui.

Az őszi utca és térrendezéseket, 

I

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

gyors- és gépír ú tanfolyama.
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehet: Haynald utca 19. sz. alatti isholahelyiségben.

jelentettek. A szabómunkások mun
kabeszüntetés nélkül indítottak bér
mozgalmat. Ezen a vonalon a moz
galom 16 án megegyezéssel véget 
is ért.

A tex'ilmunkások közül öl ven 
szeptember 14 én Schőn Zsigmond 
textilgyáriban beszüntette a mun
kát. A Sztrájk ezen a munkafron- 
lon csupán egy napig tartott. Szep
tember 15 én hét munkás kivételé
vel, akiket a gyár el is bocsájtott, 
újra megindították az üzemet.

A Bajai Posztó- és Takarógyár 
R. T. Erzsébetkirályné-ufon dolgozó 

■ fonodájában szeptember 30 án száz- 
i tiz ember kezdett sztrájkba. A bér 
I mozgalom azóta már itt is meg- 
, szűnt. A bajai bérmozgalom hullám 
‘ az egyes iparágakban ezzel meg- 
* szűnt. Ma már minden munka fron- 
; tón dolgoznak.

de valamennyi városszépészeti mun
kát erősen hátráltattál a váratlanul 

| hosszú esőszezon. Eddig az igye
kezet az vol«, hogy lehetőleg min 
den külső munkálattal novemberig 
elkészüljenek. Erről most már a 

i megváltozott idő miatt szó sem le
hel s a törekvés most máraz, hogy 

I a munkákat lehetőleg a hó beállta 
előtt végezzék al.

A visszamaradt munkák csoport
jában állanak a Kamarásduna lejá- 

' róinál a kertészeti munkák, elősö 
I vényezések és faültetések.

Ugyancsak az esőzések folytán 
eltolódott, de már igy is befejezés- 

i hez. közeledik a Szenljánosi Polgári 
; Lőlér építése, aminek már tulajdon- 
I képpen használható állapotban kel 
■ lene lennie.

A városi bér házban a Fischer- 
féle üzlelálalaki'ás sem készülhet 
el novemberig, azonban a munká
latok most következő részét, mint
hogy az inkább a belső területre 
szorítkozik, már nem fogja lényege- 
sen befolyásolni a további esetleges 
rossz idő.

Az Ipartestiilet 
felhívása Jelky 
ünnepségen való 

részvételre.
A Bajai Iparteslület Elöljárósága 

elhatározta, hogy a Baja szülötte 
Jelky András szabó segéd, va sár
nap d. u. 3 órakor tartandó szobor- 

i leleplezési ünnepségén a város ipa- 
| rosságával testületileg vesz részt.

Az. Elnökség ezúton is felhívja 
az összes bajai iparosokat, hogy 
minél nagyobb számban jelenje
nek meg az ünnepségen. Az ipa
rosság az Ipartestület szék házából, 
saját zászlaja alatt vonul ki a szó 
borhoz. Gyülekezés ideje d. u. 2 
órakor az iparteslület székházában. 

Elnökség.

Hétfőn hangversenyez 
Baján Winifred Christie 

zongoraművésznő
A Bajai Liszt Ferenc Kör október 

i 19-én, (hétfőn) este fél 9 órakor 
I rendezi a Nemzeti Szálló hangver

senytermében 85-ik nyilvános hang
versenyeként Winifred Christie zon
goraművésznő hangversenyéta Moór 
féle kétmanuálos zongorán, melyre 
a Kör tagjait, Baja város és Bács- 
bodrog vármegye társadalmát meg
hívja a Liszt Ferenc-Kör.

Winifred Christie a zongora ava
tott művésze ; bajai szereplése ese
ménynek számit és igy az érdeklő
dés mindjobban fokozódik a Liszt 
Ferenc Kör legközelebbi hangver
senye iránt.

Műsor: 1. Bach—Liszt: Fantázia 
és fuga. 2. Liszt : h-moll szonáta.

Szünet. — 3. Moór Emánuel : a) 
Intermezzo régi stílusban b) Irnp 
ression. c) Kermesse. 4. Ravel : Jeux 
d' Ealu. 5 Debussy : a) La Calhéd- 
rale Engloutie. b) Les Collines d' 
Anacapri. 5. Dohnányi : Capriccio. 
A Moór fe'e kétmanuálos zongorán 
előadja Winifred Christie zongora
művésznő.

Tájékoztató. Jegyárak köri tagok
nak 2 P, 1'50 P és 1 Pengő ; nem 
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tagoknak 3 P, 2 50 P is 2 Pengő; 
diákjegy 30 fillér.

A számozott jegyek árusítása ok
tóber 17 én (Szombaton) kezdődik 
a Wagner-könyvkereskedésben. Vi 
d.kieknek a köri tagok kedvezmé
nyét nynj'juk és ha jegyük árát

Borzalmas kínzásokká állanak bosszút a 
spanyol vörösök a felszabadító csapatok 

előnyomulásai miatt.
Parisba csempészik a menekülő vörösök a spanyolok 

aranykészletét.
Mindig jobban és biztosabban 

haladnak előre Madrid felé a spa
nyol nemzeti csapatok.

A győzelem sok véráldozattal és 
szinte emberfeletti küzdelemmel jár, 
de Ovideo környékén ismét több 
fontos hadászati pont került a fel
szabadítók kezébe. Le Cinena el
foglalásával nagymennyiségű élelmi 
s<er és hadianyag jutott a nemzeti 
sereg birtokába.

Siguenza elfoglalása igen nagy 
erőfeszítéssel sikerült. A vörös csa
patok egy nagyobb osztaga a szé
kesegyházban vetette meg lábát s 
ónnál folytattak ádáz küzdelmet.

a vámjövedelem 
kérdése a megye 

kisgyűlésésL
A megye kisgyülésén az egyik 

alispáni előterjesztés a vámjövede
lem kezelésével foglalkozó tiszlviee- 
lők külön díjazásának kérdésével 
foglalkozott.

A kérelem úgy szól, hogy a tiszt 
viselők továbbra is kapják meg az 
eddigi 12 százalékos vámkezelési 
díjból a 2 százalékot. Az alispáni 
előterjesztés értelmében azonban 
a vámkezelési dij 10 százalékos lesz 
és a megyének nem áll módjában 
az. úgyis aránytalanul magas összeg 
ben megállapított vámjövedelmet 
még fokozni.

HÍREK
— A bajai idegenforgalom. 

Baja város idegenforgalma a múlt 
hónapban az átlagos volt. Bejelen
tettek hatvanhat, kijelentettek het- 
ven idegen állampolgárt. Tartózko
dási engedélyt egy, lakhatási enge 
délyt nyolc, lakhatási engedély meg 
hosszabbítást tizenegy esetben ad
tak ki, Kihágási feljelentést két iz 
ben teltek külföldiekre vonatkozó 
szabályok megsértése miatt

Egy elutasított fellebbezés. 
Bácsbokod község képviselőtestülete 
határozatot hozott, melyben megál
lapította az egyes kerékpárok után 
járó községi járulékok összegét A 
h Hározat ellen László Márton fel 
lebbezett a megye kisgyülése elé. 
A kisgyülés azonban a határozatot 
jogdap hiányában elutasította. 

postán beküldik a fenti könyvkeres 
kedés címére (10 fillér kézbesítési 
dij csatolásával) akkor helyüket 
fenntartjuk Felülfizetésekel szegény 
zeneiskolai növendékek -egé’vezé 
sere köszönettel nyugtáz a Liszt 
Ferenc Kör.

Mikor látták, hogy a püspöki várost 
fel kell adniok, kétszáz előkelő és 
nemzeti érzéssel vádolt polgárt fal
hoz állítottak és közvetlen közelből 
agyonlövöldözték őket. Állati kegyet
lenséggel meggyilták Siguenza ősz 
püspökét és húsz lelkészt és rájuk 
gyújtották a püspöki palotát, a négy 
millió értékű világhírű kegyszereket 
pedig elrabollak.

Madiidban a kormány csapatok 
helyzete mindig nehezebb; a íz
hiány miatt legutóbb komoly zavar
gások voltak.

A menekülő kormány nagy meny 
nyiségü aranyat csempészett Parisba.

-- Nem térítették meg a be
tegápolás! költségét. Ölven pen 
gő kórházi ápolási költség megtéri 
léséi költség megtérítését kérte Rém 
községtől Deák Pál oltani rendőr 
vezető. A képviselőtestület nem sza
vazta meg a kórházi költségei, mire 
Deák Pál a megye kisgyülése elé 
felebbezell. A kisgyülés a kérelmet 
nem teljesítette, mert a rendőrveze 
tőnek nyugdíjas állása van.

— Urunuayba nem mehet kom
munista. Uruguay képviselőháza tör
vényjavaslatot szavazóit meg, amely 
felhatalmazza a kormányt, hogy a 
kommunista és más felforgató irány
zatú szervezetek híveinek tiltsa meg 
Uruguay halárának átlépését.

— Jánoshalmán megmarad a 
Molnár János utfa. Jánoshalmán 
a közelmúltban egyes érdekeltségek 
mozgalmai indítottak, hogy a Mol
nár János-ulca nevét változtassák 
át illetve nevezzék »l a volt alispán 
ról. A tervezet ellen Szokó István 
és tizenhét társa a megye kisgyülése 
elé felebbezett. A megyegyülés a lel 
lebbezésnek helyt adóit annál is in
kább mert néhai Molnár János te
kintélyes egyházi tényező volt, aki
nek a község szociális és kulturális 
fejlődésében elévülhetetlen érdemei 
voltak. A kisgyülés utasította a 
községei, hogy más arra alkalmas 
utcával fejezze ki megbecsülését a 
volt alispán személye iránt.

— Agyvértódulás, szivszorongás, 
nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, 
fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, 
gyengeségi állapotok, munkaképte
lenség a rendkívül enyhén ható tér 
mészetes „Ferenc József* keserű- 
viz használata állal igen sokszor 
gyorsan megsziintethelők.

Fűzö,.‘X.
MELLTARTÓ
Cíeizier Jenöné 

füzőkés/itö mester 
szalonjában

Baja. XADÁR UTCA 18.sí.

— Felszentelek az uj kiscsá- 
volyi temetőkápolnát. A kiscsávolyi 
lem tő uj kápolnája felépült. A ká
polnát mindszentek n ípján szentelik 
fel és adják át rendeltetésének szép 
ünnepi program kíséretében.

— Betiltottak egy egyesületi 
gyűlést. Hat egyesületi gvülés meg
tartására kértek engedélyt Baján az 
elmúlt hónapban. A gyűlések közül 
ötöl engedélyezett, az illetékes ha
tóság egy gyűlést, minthogy arra 
komoly okok adódtak, be kellett 
tiltani.

— A csehek elleni magyar csa
pat összeállítása: Pálinkás, Pohár, 
Fékét*- Seres, Szűcs, Lázár, Sas, 
Cseh, Kállai, Toldi, Titkos.

— Szenzációs cikkhez kis töké
vel képviseletet áladnék. Ajánlatot a 
Baja-Bácska hírlaphoz kérek.

Laptulajdouos; 
tfr. KN tZY ISH ftl.

üRÁiia
«k"~=r t— 22b

Októto 14-én, gardán,
Október 15-én Csütörtökön.

Másfélmillió márkás világdiadalu film !

H A N S A L B E R S 
színészi pályafutásának leggrandiózusabb alakítása :

SfiVOY HOTEL
217

Bűnügyi történet három szerelmes nö körül

Kisérőfílm:

Varázs lövölde
zenés film és

FOX Híradó.

i SPORT.'
Vasárnap délelőtt 10 órakor 
irértingmérközést játszik a 

Turul.

A Turul S E vasárnap d. e. 10. 
órakor a csapat r l'óképetségének 
fokozására kél órás Iréningmérkő

, zést j úszik a Lever.’e válogatott és 
Dák válog.lotl ellen.

F.z ri ;> mérkőzrsvn fogják vég
1 leges:!* i az utóbbi mérkőzéseken 
j magas nivóiu íiitb>.!‘t játszó Turul 
j csapatát.

Külön Hávaufót indít vasár
nap a BTSE Szecskáidra. Október 
25 éu vasárnrp le .z a Bajai TSE. 
és a Tolnamegyei SE. bajnoki fut- 
balmérkö/ése Szekszárdon. Erre az 
alkalomia a BTSE külön Msvart- 
autójáratiól gondoskodik. Jelent
kezni lehet dr. Hollós Sándornál, 
Kutas Jánosnál, valamint a Kossuth 
Lajos utcában a Csermák féle könyv- 
keresk désben.

A Bácska csapatát Mohács Látja 
vendégül. A két csapat az utóbbi 
mérkőzéseken gyenge eredményt 
ért el s a nyújtottak alapján egy 
gólos Bácska eredményt várunk.

A BSE Dombóváron a VOGE. 
csapatával mérkőzik. A kék sárgák 
még otthánaban is győzelmet akar
nak aratni a jól szereplő dombóvári 
együttes felett.



1936, október 16.4

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

OOÍOGLs«a»KOKSl
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

DorOfí tojásszén 
Dorogi diószén 

Kemény ét íágjf üiiziffei ólben es opritva.

Ia száraz

GrimSmt és Társa bTj a ce”e,^xáÍ6o"
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A Máv. menetrend május 15-161:

7 09 Gara 4 40

7 25 5 Z9

7 32 5 20

7 40 5 42

9 26 15

13 19 9 57

/I

14 09

10

14

/6 47 14

/8 03 14

18 27

48

58

23 41

23 98 Bpest, Sárbogárd

14

15

23

05

26

19

38

47

55

55

49

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria 

Ujdombovár, Sárbogárd,
Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest

Baja, Bálaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdo mbovár

Hercegszántó 
Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

Gara
Bálaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

lágyfa q-ként
l

aprított akác, tölgy-, szil- és 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron haphatö. 

Wiesel Sándor és Fia
FA-TERMELŐK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195.

I® T ta C Szénkererkedeími
If “ is ti Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Teletni*: 52.

Hófehér darabos mész
Hagyszíiárdságu $ortlandcement 

Sunaksvics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unapartí rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése elet! saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szelgáíatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 12-töi okt. 19 ig.

GYARMATI EMIL 
ür. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

HIMETÉSEKn FELVESZ
u EíV®MBavéu.öuu.

i523’i«^á.T

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek « 6 si íberger
könyvnyomdája

Sajgt, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


