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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Helyben negyedévre ö pengő
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Az uj ülésszak munkája.
Kitárultak a dunaparti már

ványpalota kapui s az ország
gyűlés megkezdte második 
ülésszakát. Az országgyűlés 
munkarendjéről intézkedő 1867 
évi törvénynek rendelkezése 
az, hogy a képviselöház öt 
évre szóló megbizatását öt ülés
szakra kell felosztani. Ezért 
rekesztette be az országgyűlés 
első ülésszakát a nyári szü
net előtt kormányzói kézirat. 
Ez az első ülésszak egyéb
ként is zárt és befejezett etapp 
volt, amelynek gerincét a hit
bizományi és a telepítési, te
hát a földbirtok helyesebb 
megoszlására irányuló törvény
javaslatok képezték.

A most meginduló második 
ülésszaknak először formai 
kérdéseket kellett elintézni; a 
Ház tisztikarának és biztonsá-
gainak megválasztását. Ez már 
megtörtént s igy ismét a tör
vényes formák között indul 
meg a munka.

Az ország közvéleménye 
nagy érdeklődéssel várja az 
uj parlamenti kormányt. Az 
utóbbf hónapokban a politikai 
élet lényeges változáson ment 
át. Elhalkult a gyűlölet és el
fogultság személyeskedő harca 
s higgadtabb megitélés, fele
lősségteljesebb kritika lett úr
rá a magyar közéleten. Ezt a 
változást mindenki örömmel 
látta. A széles néprétegek nem 
politikai bűvészmutatványokat, 
nagyhangú kijelentéseket, vi
harokat és botrányokat, ha
nem nagyon komoly, megfe
szített tevékenységet vár tör
vényhozóitól. A pártoknak ke
reteiket megtartva is fel kell 
olvadni abban a nagy célki
tűzésben, ami a nemzeti erők 
kifejlesztésével és maximumig 
való fokozásával méltó helyet 
akar biztosítani ennek az or
szágnak és népének a nap 
alatt.

A külpolitikai helyzet bo 
nyolultsága épugy, mint azok 
a nagy feladatok, amelyek al
kotmányjogi, politikai és gaz
dasági téren megoldásra vár

nak, nagy felelősséget rónak 
azokra, akik a ország sorsá
nak intézését kezükben tartják.

A múlt év tavaszán meg
választott országgyűlés első 
ülésszaka megfelelt a hozzá
fűzött várakozásnak. Hatalmas 
alkotásokkal, mélyreható re
formokkal bizonyította be, 
hogy hivatása magaslatán áll. 
Sajnos azonban nem nélkülöz
tük tárgyalásaiból a párthar
cokat. személyeskedő csatákat, 
elfogult támadásokat sem. Pe
dig, hogy ezekre nem volt

Ma sürgős értekezletre hívta össze 
a polgármester a lüsgyűlést.

Az értekezlet tárgysorát 
csak az ülésen közölték, i 
lapunk zártakor még 
kezdődött meg.

Ma délelőtt fél 12 órára dr. 
Borbíró Ferenc polgármester 
a város kísgyülésének tagjai 
sürgős értekezletre hívta össze.

Bácska községeit fenyegeti 
a gyermekparalizis.

Széleskörű óvintézkedésekkel küzdenek a hatóságok 
a veszedelmes gyermekbetegség ellen.

A gyermekparalizis névén ismert | 
szörnyű betegség a múlt esztendő 
ben Baja város egymástól egészen 
távol álló két pontján fellépett egy- 
egy esettel.

Az egészségügyi hatóságok sze
rencsére idejében értesüllek a bor
zalmas gyermekbetegségről, melyet 
valószínűleg Bajára is, miként Sze
gedre és Átokházára kóbor cigá
nyok hurcollak; az azonnal fogana 
tosilolt védő intézkedések el sike
rült megakadályozni, hogy a gyér 
mekbénulásos betegség tovább ter
jedjen.

Most újra találkozunk a vészé 
delmes betegséggel, ismét Bácska

A nagybaracskai beszámoló 
margójára.

A vasárnapi nagybaracskai be 
számoló minden incidens nélkül 
zajlott le. Nagy érdeklődés fogadta 
Eckhardt Tibor, a kisgazdapárt ve 
vérének fel-zólalását. 

szükség, azt éppen a legutóbbi 
hónapok története bizonyította 
be.

Darányi Kálmán miniszter
elnök első megnyilatkozásai
ból az látszik, hogy a kormány 
szép és széleskörű munkaterük’ 
letet kíván biztosítani az or
szággyűlésnek. A lehetőség 
tehát adva lesz a munkához.

Hisszük, hogy teljes jelentő
ségérzet hatja át törvényhozó
inkat s a most induló máso
dik ülésszak nemcsak alkotá
saiban, hanem tárgyalási mód
szerében is hitet tesz a 
gyár parlamentarizmus 
hagyományai mellett.

ma
szép

már 
mely 
nem

területén, ezúttal azonban a közsé
gekben ütötte fel fejét a gvermek- 
paralizis. Az első jelentések szerint 
Katymáron és Madarason lépett fel 
a gyermekparali/is. A lisztifőorvosí 
hivatal közlése szerint azon fin Nagy
ba'acskán és Hercegszántón fordult 
elő egy-egv gyermekbénulási eset.

N.igybaracskán a népegészségügy 
sehogyan sem kielégítő. Legutóbb 
tífusz és sarlach megbetegedések is 
történlek.

Az egészségügyi hatóságok ke
mény feladat előtt állanak és szé 
leskörü intézkedésekkel próbálják a 
veszedelmes járványok továbbterje
désének megakadályozását.

Mindeki kíváncsian várta, hogy a 
mindig támadó kedvű Eckhardt mit 
fog mondani.

Feltűnt az előzékeny hang, melyet 
dr. Darányi Kálmán kormányával 

szemben használt. ÜW anaz a jele
net ismétlődött meg, ami Gömbös 
Gyula kormányának bemutatkozása 
alkalmával történt.

Akkor is bizalommal fogadta 
Gömbös Gyula kormányát Eckhardt 
Tibor s azt is kijelentette, hogy 
Gömbös Gyula munkatervének mind 
a 95 pontját helyesnek tartja s el
fogadja. Sőt, most is jónak tartotta, 
ami bizonyos mértékben elleniéiben 
van a kisgazdapárti helyi sajtó fel- 

; fogásával, mely a 95 pontot igen 
I gúnyosan és sokszor „politikai ál

moskönyvnek" nevezte.
Most már nem tudjuk melyik a 

hiteles kisgazdapárti felfogás ? Pedig 
I ez fontos, mert Darányi Kálmán azt 
I is hirdeti, hogy a Nemzeti Munka

terv szellemében fog dolgozni.
Némi kis disszonanciát jelentett a 

különböző felfogású képviselők fel
szólalása.

Czirják Antal határozottan anti
szemita jelleggel szólalt fel, ami igen 
kínosan érintette a dr. Mojzes Já 
nos kíséretében megjelent tekinté
lyes zsidó vallásu bajai polgárokat, 
mert Czirják Antal felszólalása né- 
miképen ellentétben állott azzal a 
liberális felfogással, melyet a helyi 
kisgazdaparii sajtó annyira hirdetett. 
De Eckhardt Tibor népi, nemzeti 
és ceresztény politikát is hirdetett 
ezenfelül. Az ellenzéki egység hi
ányára vallott Friedrich István fel
szólalása, aki viszont nem volt haj
landó Darányi Kálmán kormányá
nak sem hinni.

Bizonyos, hogy egységes, hangulat 
nem maradt a népgyülések nyomán. 
Ellenben feltétlenül jó hatást tett 
Eekhardt Tibor tárgyilagos felszó
lalása.

A politika irányát a pártok or
szágos vezérei szabják meg, mert 
hiszen csak ők vannak azoknak az 
adatoknak, ismereteknek a birtoká
ban, melyek döntő elhatározások
hoz szükségesek; a vidéki politikai 
élet közkatonái csak regisztrálhat
nak vagy legfeljebb aszisztalhatnak.

Kétségtelenül országos érdek a 
kölcsönös megértés és összefogás, 
de csak akkor ha az őszinte s rész- 
leltorzsalkodások nem zavarják a 
békés összhangot.

— Nemzeti bajnokság. Szeged 
—Nemzeti 3 3 (2:0). Szeged már 
2:0-ra vezetett és a botránnyal és 
kiállítással tarkított mérkőzés végén 
örülhetett a döntetlennek.
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Gömbös Gyuláról emlékezett 
tegnap a magyar parlament.

A magyar képviselőháznak és a 
felsőháznak szomorú ünnepe volt 
tegnap. Jákfii vitéz Gömbös Gyű 
Iáról Magyarország elhunyt minisz
terelnökéről emlékezett az ország 
gyűlés.

A képviselőházban S/tranyavszky 
Sándor eloök mondóit emlekbeszé- 
d«t. Az ünnepi feketébe öltözött 
képviselők állva hallgatták Sztra- 
nyavszky Sándor szavait.

A magyar felsőházban gróf Szé
chenyi Bertalan elnök mondott be

Eckhardt Tibor Nagybaracskán.
Vasárnap tartotta dr. Mojzes Já 

nos országgyűlési képviselő beszá
molóját Nagybaracskán. Kíséretében 
megjelentek Eckhardt Tibor, Czirják 
Antal, Láng Lénárt, dr. Horváth 
Zoltán és Friedrich István képvi
selők,

A polgárság pártállásra való te 
kintet nélkül nagy számban sereg 
lett egybe, mert kiváncsi volt Eck
hardt Tibor beszédére.

Eckhardt Tibor felszólalása bizjc* 
nyos mértékben meglepetést keltett, 
mert támadás helyett igen tárgyila
gos hangon szólalt fel; nagy meleg
léggel emlékezett meg dr. Darányi 
Kálmán programjáról s kijelentette, 
hogy azt teljesen elfogadja, aláirja 
épen úgy, mint ahogy a Nemzeti 
Munkaterv 95. pontját annakidején 
•lfogadta. A titkos választójog meg
alkotása, a kormányzói jogkör ki

Valóságot gázbombákkal tartanak 
a szerbek repiilőpróbaháborut Szabadka 

felett.
Hónapokkal ezelőtt a Szabadkán 

állomásozó helyőrség bevonásával 
nagyarányú képletes légitámadást 
rendeztek a város ellen.

Bár hetekkel a légitámadás előtt 
figyelmeztették a város közönségét, 
hogy miként viselkedjenek légi
támadás előtt, az egész repu —*nő 
ver humorba fulladt, mert a város 
felett lezajlott légitámadást sen1 < 
sem vette komolyan, h>nem min
denki csoportokba verődve nézte a 
repülők mutatványait, amelyek tu
lajdonképpen gáztámadási gyakor
latok voltak.

Hiába búgtak a gáztámadást jelző 
szirénák, senki sem rejtőzött el a 

| szedet és abban leszögezte, hogy 
Gömbös Gyula, aki az izzó haza
szeretet jelképe volt, immár törté 
nelmi alakká lett, akinek emlékezete 
előtt kegyelettel hajtja meg elisma- 
réséuek zászlaját.

Mind a Képviselőház, mind a fel 
sőház elölt ismertették a legfelsőbb 
kormányzói kéziratot dr. Darányi 
miniszterelnök és a kormánytagok 
kinevezéséről. Az országgyűlés per 
cekig ünnepelte az uj kormányt.

terjesztése és a főrendiház reformja 
kérdésében is azonosítja magát a 
miniszterelnök álláspontjával.

A kormánypártba azonban ezek 
■ dacára sem lép be, mert kívülről 
I akarja a program megvalósítását 
i ellenőrizni.

Általánosságban a népies, nem 
zeti és keresztény politikát hirde’te 
minél több és nagyobb gyakorlati 
eredménnyel.

Czirják Antal a galíciai kufárok 
ellen beszélt, akik fillérekért vásá
rolják Bácskában a borszőlőt,

Friedrich István humorizált s az
után kijelentette, hogy ő a maga 
részérói nem bízik ebben a kor
mányban sem.

Csáialján és Garán volt még be
számoló. Garán kevesen, Csáialján 
többen vettek részt a népgyűlésen.

házak pincéiben és az utcák népe
sebbek voltak, mint bármikor.

Emiatt most azután megbüntetik 
szabadka városát, mert most októ
ber vége felé újabb gáztámadás lesz 
a város ellen, melynek pontos ide
jét a hatóságok nem közük előre, 
hanem az utolsó pillanatban, amikor 
a repülőgépek közelednek a város 
felé, megszólalnak a gyárak szirénái 
és igy adnak jelzést, hogy megkez
dődött a város bombázása. Hogy pe 
dig a város közönsége ezúttal ko 
molyabban vegye a légitámadást, már 
előre bejelentették, hogy ^repülőgé
pekről le fognak dobni néhány va
lódi gázbombát és könnyfakasztó gáz

bombát, hogy a közönség tanulja 
meg, mi a teendője, ha ,,ellenséges" 
r> pülőraj támadja meg Szabadkát.

A bejelentés érthető izgalmat kel
tett a város egész közönségében, bár 
semmi kétsége nincs senkinek, hogy

Winifred Christie zongora hangversenye, 
lekötötte és az elismerés legméltóbb 
jutalmát kivívta.

Játékának művészi képességét ki
egészítette és megerősítette Liszt h- 
moll szonátája, melynek magas tar
talmú színvonalát eredeti elgondo
lással és benső lágysággal felruházta, 
úgy hogy ez a művészetet próbára 
tevő zenemű igazi mesteri zeneal
kotás benyomásával hatott.

A szünet után eljátszott hangver- 
seuyszámok mindegyike még külön 
bizonyságot tett arról, hogy egyéb
iránt az egy klaviaturás zongorán 
is eljátszható zenedarabok minő 
hangfestést, színeződést, tömörítést, 
a zenei tudás teljességét legmüvé- 
szibb felszerelési formában feltün
tető hangerösitést és fátyolszerü fi
nomságot tudnak velünk közvetíteni, 
ha urai vagyunk a kétmanuálos 
zongora szabatosságának és tech
nikájának.

A Moór Emánuel Intermezzója, 
Impressziója és Kermesséje változa
tos, hangulatos témái egy egybeol
vadó zenemű, minden művészi vo
natkozásával, de tetszetős külsejével 
is átéreztették velünk a báj és gyö 
nyör minden élvezetét.

Ravel: Jeux d' Eau bam a gyor
san pergő vizcseppek kaleidoszkop- 
szerű színeződésének pompáját él
veztük.

Debussy : La Calhédrale Engloutie- 
ja által keltett áhitalszerü hangulat
ban rezgő harangok akkordjai zúg
tak felénk.

Winifred Chrislie neve annak az 
angol születésű művésznőnek, ki a 
Liszt Ferenc Kör hétfői estéjén Baja 
város műkedvelő közönségének a 
két manuálos (u. n. Moór-féle) zon
gorát bemutatta, illetve e hangsze
ren művészi tökéletességgel játszott. 
A zongora technikai szerkezete ab
ból áll, hogy azon két egymásfölé 
helyezett klaviatúra van, az első 
rendes, a felső egy oktávval maga
sabban van hangolva. A kettőt egy 
pedál köti össze, miáltal a hangkö
zöket a legnagyobb könyedséggel 
lehet előadni. De egyébként is a 
hangszinezés azon sokkal kifejezőbb, 
tömörebb és a variálóképesség le
hetősége intenzivebb, mint a rendes 
zongorán.

Nagy gyakorlati felkészültség és 
odaadó lelki harmónia összefor 
raszfja ezzel a hangszerrel annak 
legtökéletesebb kezelőjét, Winifred 
Ch/istiet, az újszerű zongora felta
lálójának Moór Emánuel magyar
származású zongoraművésznek és 
zeneszerzőjének feleségét.

Hogy e jogszerrel milyen mű
vészi hatást tehet kifejezni, azt szem
betűnően bemutatta „Bach-Liszt : 
fantázia és fuga. A többféle hang 
szerszólamu taktusok egész töme
gén átfutó ábrándos melódiát, me
lyen kemény és lágy hangnemek 
váltakoznak oly gazdag ritmikai és 
összhangzó kombinációban tárta 
elénk a művésznő, hogy ezzel a 
hangszer fölényes uralmát teljesen 
érvényre juttatva a hallgatóságot 

így elem! Uzletáthely ezés! figyelem!
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet ,november 1-én a régi |ra«Z-ígle fizletbe, Báró
Eötvös Józsefül 2. szóm alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dasill 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó- 

kw kiismert SZOlld Óraimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész. 

a bejelentés nem vaklárma. Különö 
sen a gyermekes szülők aggódnak, 
hogy milyen következményekkel jár
hat a ,,valódi" légitámadás a város 
ellen.
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a ritmikai tekjnlelben pajzán jellegű 
műfaj röppenő főidulalaival és szin- 
pompás ötleteivel méltó befejezésé 
volt a változatos nagynivójii műsor 
nak

Védtelenül örülünk és hálásak 
v. .gvunk, hogy a Liszt Ferenc Kör 
a maga körültekintő igazgatásában 
lehetővé tette, hogy a bajai zene
értő közönség megismerhette ezt a 
művészi Szerkezetű hangszert, mely 
az eddigi zenei ismereteket bővili, 
terjedelmessé teszi, nagy fogásokat, 
Ugrásokat oktávfn amokat tökélesit, 
dinamikai határerőt fokozva, vonós
négyes alkatú, hárfaszerü, majd or
gonára emlékeztető teljesítő képes
ségével a zongorajáték fejlődésére 
kétségtelenül uj utakat jelöl.

Érthetetlen, hogy ilyen felejthe
tetlen művészi esemény csak lőre 
dékszámu közönséget érdekel. Cír 
kusz, mozi vagy ökölvívó előadá
sok telt házakat vonzanak ugyanak
kor. Hány város, Bajánál jelentősebb 
város epedve sóvárog ilyen zene 
élvezetek után, — mi pedig tudo
mást nem veszünk a Kör fáradha
tatlan kűltürmissiójáról.

— Készakarva vagy művészet 
hiány ?

Nem tudom I —rj—

Egy kis kiilömbség
Baja város társadalma teljesen 

tisztában van azzal a jogerősen még 
el nem intézett, mondva csinált bot
ránnyal ; de mégis csak van egy kis 
kiilömbség az. éjfél után két órakor 
történt események és a beszámolón 
eihmgzo|t kifejezések között.

A hírek a fejről szóltak ; node 
mindegy, hát szó szerint arról be
szélt Czirják. /Xntal képviselő, hogy 
a galicianerek 3—6 fillérért vásá
rolják össze a szerencsétlen gazdák
tól a szőlői.

Dr. Mojzes János tnegrángatta a 
szónok kahálját, mert épen mögötte 
álltak a bajai barátai, akikre ért
hető okokból igen kellemetlenül ha
tottak Czirják Antal szavai. Úgy 

’tuojuk, hogy a bajai ^rak Eckhardt 
Tiborhoz akarnak fordulni felvilágo- 
'•itisért.

Letartözfáttak a bálái 
ügyészségen egy 

noWhis ké^éW- 
tolvajt

A rendőrség hosszabb A tt, 
megfigyelés alatt tartotta ScKóblb- 
cher István 27 éves bajai napszá
most. akit kerékpárlopáaotctcál gya
núsították. Schoblocher Istvánt va
sárnap ezután éppen munka közben 

sikerült is elfogniuk, A tolvaj ki
leste, amikor vitéz Hódy György, a 
„Világvilág" ismert virágker tés/et 
tulajdonosa a 2 in\i Miklós utcába 
bement egy ha.br s azalatt kerék
párját a házelőtt hagyta. Vitéz Hódy 
György mindössze néhány percig 
tartózkodott benn, de mire vissza
jött Schoblocher a kerékpárral el
tűnt.

A rendőrök nyomban felfedezték 
a lolvajlást és Schoblocherl őrizetbe 
vették. A tolvajt a Kihallgatás után 
átadtak az ügyészségnek, ahol el 
rendelték a letartóztatását

=a»ts 
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jHASKÖTÖ, [j] 
MELLTARTÓ j 
Qeizler Jenöné Sm Czeizler Jenöné

ÍM füzőkészitő mester
szalonjában

g KAoAS UKA 10.sz.
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hírek.
— Egyesitik a bajai levente 

egyesületekét. Dr. Puskás Dezső 
h. polgármester vezetésével október 
24 én szombaton délután fél 7 óra
kor lórija alakuló közgyűlését a ba
jai levente egyesület. Az uj intéz
mény tulajdonképpen a már meg 
levő levente egyesületek fuzionáld 
sát jelenti s célja az, hogy egysé
ges vezetéssel a levente egyesületek 
az eddiginél is több eredménnyel 
végezzék feladatukat.

— Iparügyi kezelési vizsga. A 
m. kir. iparügyi miniszter rendeletet 
bocsátott Td, melyben az iparügyi 
minisztérium alá rendelt állami hi
vataloknál és intézeteknél kezelési 
vizsgát rendszeresített a kezelik, az 
ideiglenes minőségben kinevezett ke
zelési gyakornokok és tisztviselők 
számára. A vizsga két év alatt te
endő le.

— A kritikus életkorban regge
lenként 1 — 1 pohár természetes 
„Ferenc József" keserüviznek va
lóban áldásos hatása van.✓ :.,c . .V ,

— SzekSZÓrd város ügyvitelét a 
minisztérium kiküldöttei 15 évre 
visszamenőleg megvizsgálták és ^az. 
Vredin’tínyről jelentést teszneíc

— A világhírű Yeichl Nimtira 
és Hsán Kay japán táncmtlvéli- 
nár klasszikus táncestéja nov. 
3-Íá lesz Baján. A Bajai Li'ril 
Ferenc Kör a következő sürgönyt 
Icápfa : klasszikus táncest Lisan kay 
közreműködésével november 3 Ön 
rendben. Yeichi Nimura.

Meghűlésnél, 
náthaláznál, torokgyulladásnál, man- 
dolalobnál, fülkatarrusnál, valamint 
id. gfájd tlmaknál és szaggatásnál 
mponta fél pohár természetes 
„Ferenc József" keserűs i< nagyon 
jót tesz, meri a gyomorbélcsa»ornát 
alaposan l i isztilja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emész
tést biztosi'. Egyetemi orvoslatra 
rok véleménye szerint a 
Ferenc József \iz hatása feyors, 
kellemes es megbízható, s ezért 
használata járványok idején is ig. n 
célszerűnek bizonyul.

— Menetrendváltozás. A szo
kásos őszi-téli menetrendváltozás 
már életbelépett, igy tehát a vona 
tok most már .,léli“ menetrend sze
rint közlekednek úgy az Államvasu- 
iák, mint a Győr soptoni és más 
rriagánvasutak vonalain. Ezeket az 
uj menetrendeket tartalmazza a na
pokban megjelent közismert ZÖLD 
MENETREND, amely ez alkalom
mal is igen célszerű alakban, fehér 
papiroson szépen, könnyen olvas
ható nagy számokkal nyomva, ol
csó 60 filléres áron kerüli forgalom
ba.- Könyvkereskedésekben és trafi
kokban kapható. Az egypengős 
VASÚTI ÚTMUTATÓ néhány nap 
múlva ugyancsak forgalomba ke
rül. ■

Fiiessen élű
a Saja-bAcskára

l.aptuiáidónoa :
Í>«. K RÜIf í E H E L.

— A Szentistváni Lecsapoló
Társulat, mely Loógó Pál plébános 
elnökit sével esztendők óla szép és 
nemzetgazdasági szempontból érté 
kés tevékenységet fejt ki, ezidei évi 
rendes közgyűlésére kés. ül. t\ Le
csapok) Társulat közgyűlését októ
ber 27 én k> dden, a szokásos köz
gyűlési lárgysoiozaltal, illetve az 
évi működési isméi tető beszámo
lókkal folyt ' jak le

Tolvaj az előszobában. Kel
lemetlen meglt peiés et te tegnap 
delelóll Mező Béla Világos utca 61. 
számú bijni lakost. Rövid időié el- 

I távozott lakásáról és mikor viasza- 
■ érkezeti L p is/lalla, hot-y 1 - kásának 

'■lő-vob íjából a kabátját ellopták. 
Jelentést lelt a rendőrségen, ahol a 
nyomozást nyomban megindították.

— Kormánybiztosi kirendelés 
A m. kir. pénzügy miniszter a nyug
díjba vénült dr. Zsiginondy Kálmán 
miniszteri osztályfőnök helyeit az 
Országos Központi Hitelszövetke
zethez kormánybiztossá dr. Jakab 
Oszkár államtitkárt nevezte ki.

Kattovitz anyakönyvi hivatalában 
kifüggesztették Eggerth Mártha és 
Ján Kiepura házasságkötésének ok
mányát.

— Hatalmas szélvihar dühöng 
Angliában. Több hálászbárka súlyos 
helyzetbe jutott. A londoni patkok
ban a szél sok fát kicsavart.

Gyors- és gépírást tanít I 
és előkászjt ,irndai vizsgákra MEGYERI S/jRA ájl. engedélyezett M 

iv.bTttí VlAlRÚ iAHFOLVAMA. H
i- - Tál^Átbaitoi hármolx) időben fl)IVdHo/íjM/MGjntihWI máioUil..'jé‘htkiibÍ bármily időbtn i

* lihit: Havnald utca 19. «r. alatti



UM6. október 224

Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

eladó
Fehérló-utca 13. szám.

P száraz
§ :

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgv-, 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 part) Telefon : 195.

ilirfi1sS^ninwf5»^ilnrMERWnnWieRifn IiiTrrl5PffinnTASwfiiRBSIImv1&íMri”lnff1ER^lllnTílERWniilnweí^nnW3ERlfflnnWI0wnni

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

OOiOGImKOKSZ
Fiitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

ÖOíöfli tojásszén
DOPOSi diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és Társa bIja c-eaáib6a

I
8
I
I 
í
I
I
I
I
I 
I

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

É OTE C Szénkeretkedelmi 
t CEC I Ci) Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész 
Nagyszilárdságú portlsndcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és • unaparii rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 19-töl okt. 26 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

7

7

7

7

13

Í4

/4

/6

19

09

25

32

40

26

19

01
i

09

47

03

27

08

Gara 4

5

5

5

40
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Hercegszántó

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd.

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Ujdombovár

Pécs, Bálaszék. Balt

Gara

Bpe-sf, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pécs.

Bátsszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd
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14

14

14

18

23

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

Gara
Bálaszék, Sárbogárd.

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

Budapest

Bakanek e> Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
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