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Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Torlódó 
események.
Alig emlékezünk hamarjá

ban olyan időszakra, hetekre, 
sőt napokra, melyekben a nagy 
jelentőségű események gyor
sabb tempóban torlódtak volna 
egymásra, mint napjainkban.

Történelemformáló államfér
fiak káprázatos, örök életre 
szánt alkotásai recsegnek, ro
pognak s az államférfiak úgy 
tűnnek el a feledés sülyesztő- 
jébe, mint valami gonosz szel
lemek a gyermekmesékben. 
Románia Tilulescu nélkül soha 
sem lett volna azzá, a mi ma 
és mégis ki beszél ma Titu- 
lescuról ; sőt a román kor
mány sorra cseréli ki azokat 
a diplomatákat és közigazga
tási fötisztviselőket, akik Titu- 
lescu bizalmasai voltak.

A mai hírek szerint Romá
nia — Jugoszláviával együtt 
— Csehszlovákia nélkül — al
kot antibolsevista frontot ; teg
nap még vámunióról tárgyalt 
a három kisantant állam.

Cianó Németországban tár
gyal ; lesi Madrid elestét, ami 
előbb utóbb bekövetkezik. S 
mivel ez nem fog nyom nél
kül elmúlni, már most meg
egyezik a németekkel a kö
vetendő eljárás tárgyában.

Ezek a torlódó események 
nagy lehetőségeket rejtenek | 
szamunkra s kívánatossá te
szik, hogy az egész nemzet 
pártoskodás nélkül figyeljen a 
külföldre s belső torzsalkodá
sokat hagyja jobb időkre.

Jugoszláviából visszajött ven- 
dégjaróink örvendetes hangu
latváltozásról számolnak be ; 
a sokáig tiltott magyar előadá
sok, zene, magyar tánc nem 
tilalmas cselekmények többé ; 
a megértés, a békés megoldás 
•ehetőségeit elökészitő közhan
gulat szellemét érezhetní lép- 
ten-nyomon.

A feledésre, megértésre haj
lamos magyar nemzet öröm
mel veszi a közeledés legki
sebb jelét is ; különösen ma, 
amikor egész Európa egét vész 
fellegek borítják.

A jó szomszéd többet ér a 
rossz rokonnal; a ros.z szom
széd pedig — török átok.

A torlódó világesemények ; 
a kommunista és nemzeti front 
összeütközése kell, hogy kö
zelebb hozza egymáshoz az

A kormányzó újból megerősítette 
apatini Fernbach Bálint drt 

Bácsbodrog vármegye és Baja város 
főispáni székében.

Köztudomású, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök halála után az 
összkormány beadta lemondását.

Amikor a Kormányzó dr. Dará
nyi Kálmánt miniszterelnökké kine
vezte, az összes főispánok rendel
kezésére bocsátották megbízatású 
kát.

A tegnapi nap folyamán megtör
tént Bácska és Baja főispán széké
re vonatkozóan a döntés: a Kor
mányzó apatini Fernbach Bálint dr. 
főispánt eddig viselt főispáni állása 
bán megerősítette. Az. erre vonat
kozó kéziratot szerdán délután kéz
besítették. A kormányzó döntése 
pillanatokig sem volt kétséges, mé 
gis nagy örömmel fogadja a megye | 
és város egész közönsége apatini 
Fernbach Bálint dr. ■főispánt wege 
rősitését, mert az a tiz hónap, me 
iyet a megye és város fŐispáui szé 
kében ehöl ötf, nemcsak tisztelőkéi 
szerzett számára, híJoem megnyerte

Darányi Kálmán miniszterelnök: 
Nem változik a magyar külpolitika 

iránya.
Szerdán délután 4 órakor kéz 

dődött fi képviselőház ülése, mely
nek nagy eseménye volt dr. Dará
nyi Kálmán miniszterelnök bemu
tatkozó beszéde.

Az uj kormánynak a tagjai túl
nyomó részben a Gömbös kormány 
tagjai közül kerültek ki, mondotta 
a miniszterelnök s Gömbös Gyula 
célkitűzései adják meg az irányt, 
®melyben a komnény az országot 
vezetni kívánja.

Az ország jelenlegi belpolitikai és 
külpolitikai helyzetének mérlegelése 
»r.t mulatja, hogy Magyarországon

erős nemzeti érzésű népeket 
ha más-más fajhoz tartoz
nak is.

Reméljük az események 
nem hiába torlódnak ; a tör
ténelmi genius igazságtevése 
közeledik számunkra.

• mind a két törvényhatóság polgár 
ságának ős/inte szeretetét és meg
becsülését is.

Apatini Fernbach Bálint főispán 
őszinte, megalkuvás nélküli képvi
selője annak a nép', nemzeti politi
kának, mely elsősorban a széles 
uéprétegek boldogulását szolgálja. 
Nem a frázisok, hanem a cselek vé 
sek, az alkotások embere.

Erős egyéniség, akit nem vezet
nek, hanem maga vezeti és irányítja 
az eseményeket.

Történelmi idők árnya lebeg fe
lettünk s nagy megnyugvás mind 
nyájunk számára, hogy letterős férfi 
képviseli itt a határszélen a kor- 

I mányt, akire nyugodt lélekkel bíz
hatta nemcsak a normális élet ad 
miaisztrali v irányítását, hanem 3 
történelmi válságok során szükség
kép adódé rendkívüli feladatok meg
oldását is.

világnézeti ha-ronak talaja nem le 
bet. Magyarországon a népi, nem
zeti és keresztény politika szellemé 
ben tovább haladva szilárdan a 
nemzeti gondolat alapján kell egyen 
getni a reformok útját.

Rátéri a miöiszl^Me.luök a kor 
noányzói jogkör kiterjesztésére, a 
felsőhöz reformjára és a választó
jogra, majd hangsúlyozottan kiemel
te, hogy a magyar külpolitika terén 
nem áll be változás.

Magyarország továbbra is annak 
a konstruktív békepolil lkának ar. 
alapján áll, amelyen eddig is ered 

menyesen tudott közreműködni az 
európai nemzetek egész sorában.

Azokat a meleg baráti szálakat, 
amelyek Magyarországot a római 
jegyzőkönyv' t aláiró két másik ha
talommal, Olaszországgal és Auszt
riával összefűzik, igyekezni fognak 
továbbra is ápolni.

A magyar kormány a legnagyobb 
figyel met fogja szentelni a német 
birodalommal fennálló tradicionális 
jó viszony gondozására és hálás ba
rátsággal fog gondolni azokra a 
nemzetekre, amelyek mint Lengyel
ország és Bulgária, ünnepélyes for
mában osztoztak a nemzet gyászá
ban.

A magyar nemzet barátaival való 
együttműködés nem irányul senki 
ellen, sőt ellenkezőleg, az általános 
külpolitika egyik legfontosabb cél
jának tekintik s a magyar nemzet 
osztatlan egységben kívánja Anglia 
barátságának biztosítását és szívesen 
látnák az érdekek kölcsönös elis
merése mellett a Franciaországgal 
való barátságos légkör kialakulá
sát is.

Tegnap megtörtént 
a Felsőházion az uj 
tisztikar megválasz

tása.
Gróf Széchenyi Bertalan el

nöklésével a felsöház tegnapi 
ülésén megválasztották az uj 
tisztikart.

A szavazás eredményekép
pen háznaggyá Rakovszky 
Endrét, jegyzőkké gróf Beth
len Pált, Bezerédy Istvánt, vi
téz Görgey Lászlót, gróf Khuen- 
Héderváry Károlyt, Kiss Er
nőt, Pécsi Manót, Szontágh 
Jenőt és gróf Wilczek Frigyest 
választották meg. Ezután meg
választották a különböző bi
zottságokat.

A felsőház ma délelőtt 11 
órakor tartotta ülését, ekkor 
mutatkozott be a kormány és 
Darányi Kálmán miniszterel
nök elmondta programbeszé
dét.

Az elnök ezután a nyári 
szünet alatt érkezett átirato
kat ismertette, majd közölte, 
hogy a budapesti főügyészség 
Szőke Gyula felsőházi tag 
mentelmi jogának felfüggesz
tését kéri. Ezután az igazoló 
bizottság jelentését ismertették.
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November 8-án ünnepi a Felsővárosi 
Olvasókör tízeszten

dős fenállását.
A nemesen dolgozó és leglevéke- 

nyebb bajai egyesületek egyike a 
Felsővárosi Római Katolikus Olvasó 
kör elérte megalakulásának tizen
egyedik esztendejét.

Tíz esztendővel ezelőtt Theész 
Imre a városrísz érdemes plébá 
nosa, a szociális, kulturális erők 
ossz evonására nem kiméivé munkát 
és fáradságot, megalakította a Fel
sővárosi Római Katolikus Olvasó 
kört. Ennek a lelkes energiának sok 
érdemes, hasznos eredményét szol 
gá Itatta az elmúlt ti/. esztendő, ez 
idő alatt az egyesület tagjai számá
ban és anyagilag is megerősödött.

Ezt a dokumentumot az Olvasó 
kör tízesztendős fennállását novem 
bér 8 á i ünnepélyes keretek között 
fogják megünnepelni. A? ünnepély 
bensöségét fokozza az a körülmény 
is, hogy az Olvasókör jubileuma a 
plébánia szervezésével is vonatko
zásban áll; a józsefvárosi plébánia 
ugyanis egy évvel idősebb mint az 
Olvasókör.

A jubileum megünneplésére ne
mes lelkesedéssel készül a Felső
város egész társadalma.

Baj van a dohánnyal.
Folytatólagos, tehát megszűnni 

nem akaró panaszt kell eljuttatnunk 
az állami dohányjövedék Igazgató
ságának azért, hogy a lehetőséghez 
mérten orvosolja azt.

A dohányjövedék igazgatósága 
egy idő óta egy újabb csomagolású 
24 filléres cigaretta dohányt hozott 
forgalomba, amely eredeti nevén 
„Legfinomabb magyar szivaikado- 
hány“ felírással van ellátva. Ez a 
nagy forgalommal biró dohányfajta 
már régi időktől valóban a szegény
ember füstölője és éppen ennél je 
lentkezett a baj, még pedig olyan 
formában, hogy azt már igen ká
rosnak látjuk az állami dohányjöve- ' 
delmet illetően.

Szinte naponta adódó példa erre j 
az, hogy amikor egy vevő belép , 
az üzletbe és meglátja az újabb | 
csomagolású dohányt, vagy régi 
csomagolásút kér, vagy vásárlás nél 
kül távozik. Ahány fogyasztótól ér
deklődtünk e dolog felől, a válasz 
mindig az volt, hogy ez a dohány 
igen durvára van vágva és olyan 
kegyetlen erős, hogy azt csak ritka 

dohányos tudja élvezni. Eire tehát 
nem igen illia a legfinomabb jelző, 
helyette inkább szerényebb j>-lző 
vei kellene ellátni és jobb minősé
get adni.

Vájjon mi lehet az oka ennek a 
mindenféleképen káros jelenségnek ? 
Még sosem lehetett oly sok panaszt 
hallani dohányra, mint erre a faj 
tára, tulajdonképen ezért is hoztuk 
nyilvánosságra a dolgot, no meg 
azért, hogy a dohány jövedék igaz
gatósága segítsen a dolgon. Vala 
hogyan az a különös, hogy a régi 
csomagolású dohányra nincs panasz, 
holott egy fenhatóság alatt, egyáron 
kerül forgajomba. Az hogy talán 
nem egy gyárban készül az áru, 
igazán nem lehet ok, mert hiszen 
régebben sem gyártották egy gyár 
bán ezt a cigarettadohányt, komoly

Mitől halt meg Nagyharacskán a kis 
Sirok

Keddi lapszámunkban ad
tuk hírül a három esztendős 
Sírok Ildikó, Sirok József mo
hácsszigeti birtokos, nagybérlő 
kisleányának tragikus végéti 
A kisleányt, amint hozzátar
tozói közlik, nem a forró le
ves ölte meg. Mint egy más
fél héttel ezelőtt Sirokék na
gyobbik gyermeke sarlachban 
megbetegedett s a kis Ildikót

Gróf Zichy Gyula érsekfőpásztor szomba
ton az uj harangokat, vasárnap a temp

lomot szenteli
Nagy ünnepsége lesz szombaton 

és vasárnap Mátételke községnek. 
A község újonnan felépült templo
mának avatására készül, úgy
szólván az egész környék lakossága. 

Figyelem! UzletáthelyezéS! Figyelem!
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
Üzletemet november 1-én a régi KrSUSZ-He üzletbe, Báró

Eötvös Józsefül 2. szám alá !?- »ezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőleözönségemmei, hogy újonnan dúsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert SZOlld Óraimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb méitékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton 
órás-ékszerész.

Telefon 9-93.

I panasz mégsem volt rá. Az pedig 
könnyen elképzelhető, hogy az ilyen
fajta dohányt füstölő közönségnek 
nincsenek nagy igényei, csupán az, 
hogy tűrhető füstölőt élvezhessen. 
Ez tehát semmikép sem fogja nö
velni a dohány fogyasztást, ellenben 
egyeseket, akinek nincs módjukban 
drágább fajokat füstölni, leszokta
tott a dohányzásról.

Az elő doltakból tehát kiviláglik 
az, hogy ez a dohányfogyasztást 
igen károsan érinti, ami állami szem
pontból nem lehet egészen közöm
bös. Ha felszóllalá3unkat illetékes 
helyen komolyan veszik, úgy remél- 

I jük, hogy komolyan fognak foglal
kozni v -le olyan irányban, hogy a 
dohány megjavuljon, az általános 
panasz pedig megszűnjön. K. V.

Ildikó.
elvitték hazulról, Sirokék egyik 
alkalmazottjának gondozásába. 
Az eleven kisleány múlt hét 
keddjén pajkosságból beleült 
a mosáshoz készített forróvizes 
lavórba s harmadfokú égési 
sebeket szenvedett. Közben a 
bajt komplikálta, hogy a sar- 
lachot is megkapta ami azu
tán a gyermek halálát okozta.

fel Mátételkén.
Bajáról is valószínűleg szép szám 

mai fognak az érdeklődők Máté 
telkére látogatni az ünnepség alkal 
mából, amit lehetővé tesz az a ked 
vezö körülmény is, hogy a körös 

körül kiépült és jókarban levő utak 
könnyűvé teszik a község megkö
zelítését

A két napos ünnepség előkészü
letei lázas tempóban folynak annál 
is inkább, mert a község vendége 
lesz gróf Zichy Gyula érsek az 
egyházmegye főpásztora. Dr. Mo 
sonyi Dénes kanonok társaságában 
fényes kisérettel érkezik a főpap 
Mátételkére, ahol ünnepélyes fogad
tatásban részesítik

A vármegye vezetősége is részt 
vesz a község nagy ünnepén. A 
templomszentelést megelőzően szom 
haton délelőtt 9 órakor történik a 
templom előtti téren az uj haran
gok megáldása is. A szertartásokat 
vagy az. érsekfőpásztor, vagy ha ő 
szombaton még nem lehet Mátétel- 
kén, a helyettese végzi. Az avatás 
után id. Willmann János mátételkei 
földbirtokos, megyebizottsági' tag 
beszel a templomtéri ünnepség ke
retében.

A harangok igen szép kivitelűek, 
mesterük Slezák, a hírneves buda
pesti harangönlő.

A templomot vasárnap délelőtt 9 
órakor szenteli a főpásztor. A nagy
szabású templomi ünnepség emlé
kezetes eseménye lesz a község la
kosságának, de leginkább a buzgó 
és agilis egyházközségnek, mely már 
évtizedek óta dolgozik azon, hogy 
Mátételke templomot kapjon.

Az ünnepség után a vendégek 
számára társasebédet adnak.

Novemberben újra 
tárgyalja a bajai tör
vényszék a kiffzálási 

robbanás ügyét
Beszámolt a Baja Bácska arról a 

súlyos szerencsétlenségről, mely ez 
év augusztusában történt Kisszállá
son.

A kenderáztató medence építése 
után a viz szivattyúzása közben a 
gépházból levezetett gőz az egész 
medence falát szétvetette.

Pataki Pál építési vállalkozó és 
Fehér Jenő felügyelő a medencébe 
zuhanlak. Kas/iba Károly gépészre 
ráomlott a fal s mindhárman sulyo 
san megsebesültek.

Pataki ellen gondatlanság miatt 
vádat emeltek s ügyét most tárgyal
ta a törvényszék.

ítélethozatalra azonban a bizonyí
tás kiegészítés szükségessége miatt 
nem kerülhetett sor. Az újabb tár- 

i gyalást novembei ben tűzik ki.
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' Gyors- és gépirást tanít
i GVOas- ts gépíró trhfolVaHl.

S Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 
lehel: Haynald utca 19. sz. alatti iskolohelyiségben.
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és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett

Ausztriának 
kdl a magyar búza, 
de nem keSI a magyar 

liszt.
Az osztrák kereskedelmi delegá 

ció tagjaival teljesen tisztázták liszt
exportunk kérdését és a jövőben az 
osztrákok semmilyen módon nem 
fogják megakadályozni a magyar 
liszt bevitelét. Azonban a megálla
podás óta változatlanul vontatottan 
bonyolódik le ausztriai lisztszálitá 
sunk. A vonlatottság oka nem az 
osztrákok akadékoskodásában kere
sendő, hanem abban, hogy a ma
gyar liszt a magyar búzával szem
ben elvesztette versenyképességét.

Ez a magyarázata tehát annak, 
hogy a magyar-osztrák megállapo
dásban foglalt 500 ezer mázsa 
export kontingensünk bői mindössze 
100 ezer mázsa lisztet tudtunk csak 
Ausztriában elhelyezni.

Három hónapra ítélt ma a 
törvényszék egy tolvajnöt, 

aki saját barátnőit lopta meg.
Ma délelőtt tárgyalta a bajai tör

vényszéken dr. Linzer Károly egyes 
biró, a büntető törvényszék elnöke 
Áman Lipótné Koch Erzsébet bajai 
asszony bűnügyét. Áman Lipólnét 
nemrégiben különféle tolvajlások 
miatt a rendőrség őrizetbe vette.

A raffinált asszony a saját barát
nőit lopta meg; egyiket például le 
itatta és amikor már alkalmasnak 
látta a- pillanatot, összepakkolt nála 
minden hamarjában összeszedhető 
holmit. Válogatás nélkül mindent 
elvitt, amit megkaparinthatott a 
hosszukezü asszony.

A törvényszék a múlt hét csü
törtökén tárgyalta Amanné ügyét, 
és négy rendbeli lopás büntette mi
att emeltek az asszony ellen vádat. 
Bizonyítás kiegészítés miatt a tár
gyalást elnapolták s az újabb tár
gyalást ma délelőtt folytatták le ; 
az egyik lopás ügyében a vádat el
ejtették mivel az nem volt bizonyit 
ható. A törvényszéken szenzációsan 
és szinte minden cél nélkül hazu- 
dozó Amannét lopás büntette miatt 
három hónapi fogházra ítélték jogé 
rőaen.

— Csalánkiütésnél és börvisi- 
kelésnél a gyomor és a béllraktus 
reggel felkeléskor egy pohár termé
szetes „Ferenc József* keserüviz- 
zel feltétlenül kitisztítandó.

— Putnokon a pénzügyőrség egy 
pirasztszekéren háromezer cseh ci
garettapapír és 4500 dara > tűzkö
vet talált. Nyomozás folyik a csem
pészek kézrekeritésére.

HÍREK
— Ili. Istentisztelet. Pénteken 

délután az isteoliszlek t háromnegyed 
5 kor kezdődik.

— Rendkívüli köigyülésen há
rom alelnökit válásit a Bajai 
Ipartestület. R endkivüli közgyűlésre 
készül a Bajai Ipái testület. Október 
30 án pénteken délelőtt 9 órakor 
választás utján tölti be a rendkívüli 
közgyűlés az Ipartestület három al
elnöki tisztségét. Ha a közgyűlés 
ez alkalommal határozatképtelen 
lesz, ami már a délelőtti időszak 
miatt is bizonyosra vehető, a válasz
tást november 8 án délután 2 óra
kor ejtik meg. Ismerve az Ipartes 
tűiéiben uralkodó pártviszályokat 
és egyenetlenségeket, a választás 
aligha fog simán lezajlani.

— Franco tábornok bejelentette, 
hogy Madrid bevétele után a nem 
zeti csapatok Katalónia ellen intéz
nek majd támadást.

—- Makacs székrekedés, vastag- 
bélkattarrus, puffadás, vértorlódás, 
anyagcserezavarok, sárgaság, arany
eres csomók, csipőfájás eseteiben a 
természetes „Ferenc József* ke-

I serüviz — reggel és este egy egy 
i kis pohárral bevéve — rendkívül 
i becses háziszer.

SPORT.
A Mohácsi TE. kapusét négyévre 

eltiltották a játéktól.

A vasárnap félbeszakadt MTE— 
Bácska bajnoki mérkőzés ügyében 
az egyesbiró elrendelte, hogy a 
mérkőzési november 8 án Mohácson 
kell újrajátszani. Horváth kapusi 
négy évre, Papp intézőt hat hétre 
tiltotta el. Elrendelte továbbá, hogy 
a játékteret a nézőtértől korláttal 
kell elrekeszlt ni, 20 karszalagos 
rendezőt kell állítani és az összes 
őszi mérkőzéseire az MTE költsé- 

| gére szövetségi ellenőrt küld ki. A 
vasárnapi MTE—BSE mérkőzésen 
Hainess Jenő lesz a szövetségi el
lenőr.

— A Nemzeti bajnokság teg
nap megtartott mérkőzéseinek 
eredményei: Ujp.•st-—Budafok 10:2, 
Bocskai—Budai 11 3:1, Kispest— 
Er.-So. 6:1, Phőbus—Haladás 1:0.

M 0ZI.
Nagy közönségsikere van a 
bajai Utániéban Jupiter és 

Merkúr vidám földi 
kalandjainak.

A könnyű szórakoztatásra szánt 
darabok sorában régen volt a film 

játszásnak olyan érdekes produk
tuma, mint a bajai Uránia-mozi 
mostani műsora : az Istenek a tilos
ban. A filmvigjáték újfajta felfogás 
bán az ötletek és helyzetek párat
lan gazdasága mellett igen szelle
mes megoldásban és mindenek fe
lelt más és technikával szolgál. Ki 
állítás rendezés egyaránt megérdemli 
a fáradtságot, hogy megtekintsék. 
Ezenkívül a német színjátszás nagy
jai a férfias és markáns Willy Fritsch, 
Paui Kemp, a mellén híres filmko- 
mika : Adélé Sandiosk, Káthe Gold 
és Fiia Benkhoff szolgáltatják a leg- 
java művészetet. A darab nagy kö
zönséget vonzott és ma is műsoron 
van.

1554 szám, 
kórh. 1936.

Árlejtési hirdetmény.
Baja város közkórháza az alant 

felsorolt szükségletének biztosítására 
nyilvános Írásbeli árlejtést hiidet.

1. Gyógyáruk és kötszerek,
2. Hús, zsír és hentesáruk,
3 Fűszer és bol i cikkek,
4. Kenyér sütés és péksütemény,
5. Gyógyszerek,
6. Tej.
Az ajánlat elbírálásánál az 

50 000/1934. K. M. szu. rendelet 
határozmányai lesznek mérvadók, 
miért is az ajánlatok ennek megfe 
lelően szerelendők fel.

ÜRÁNJ.A
Szerdán Csütörtökön

Az utóbbi évek legnagyobb vigjátéka

Istenek a tilosban
(Jupiter és Merkúr vidám szerelme a földön)

Zenés vígjáték 10 felvonásba.

Főszereplők :

WilSy Fritsch, Paul Kemp, 

Kathe Gold.FitaBenkhoff, 

Adélé SandroL

Kuiturfilm és Híradó.

Pályázati határidő : 1936. évi
nov. hó 16 án d. e. 10 óra.

Ugyanezen időpontig kell az aján
lati végösszeg 2 százalékának meg
felelő bánatpénzt letenni. A letét 
nyugta az ajánlathoz, csatolandó.

Az. ajánlatok 1936 évi nov. hó 
16 án d. e. 11 órakor fognak fel
bontatni, amikor az ajánlattevők, 
vagy azok igazolt képviselői jelen 
lehetnek.

Részletes pályázati feltételek meg
tekinthetők a kórház gondnoki hiva
talában.

A pályázatok lepecsételt boríték
ban Baja város közkórháza gond 
noki hivatalához nyújtandók be.

Baja, 1936. évi okt. hó 20-án.
Dr. 8orbiró Ferenc s. k. 

polgármester
kórh. biz. elnök.

Laptulajdonos ;
!>i. KHÉZV LEHEL

Esswn GYÓGY- lOáyj HASKÖTŐ, 

MELLTARTÓ
Czei^er Jenöné

füzőkészitő mester
szalonjában

BAJA. KÁDÁR UTCA 10.SZ.

OS
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Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

l! száraz

Fehérló-utca 13, szám.

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos 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 pari) Telefon: 195

WMBMIIliin Wimll—BÖMBM—EBHMafe.

S
 Szénkereskedelmi

Részvénytársaság

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

VE
Bajai fiólija. ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

DOROGIssnonKOKSZ
Fíitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén
D0l*09Í diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és Társa

I
!
6
6
í
I
!
t

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

IId

H o n n a n ? Indulás
ót a porc

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasarnap d. u. nyitva 

okt. 19-töl okt. 26 ig.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.
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41
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Gara 4 40

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas,

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogá

Bátaszék
Budapest, Kiskunh

Bácsalmás
ilas.

Pécs, Rálaszék, Baja

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd
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26

15

19

38
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Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart).

Hercegazántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd. 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bálaszék, 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 «< Gaísberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

ÓLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Baknnelr 6a Goldbertfer könyvnyomdáiéban Baia,

55


