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Bemutatkozott 
dr. Darányi Kálmán 

kormánya.
Dr. Darányi Kálmán kormá

nyával együtt úgy az ország
gyűlés, mint a főrendiház előtt 
bemutatkozott.

A magyar törvényhozás két 
háza előtti bemutatkozást meg
előzően pedig a Nemzeti Egy
ség Pártja előtt fejtette ki prog
ramját.

A párt osztatlan lelkesedés
sel fogadta Darányi Kálmánt 
s egyben megválasztotta a párt 
vezérévé.

Az országgyűlés két házá
ban pedig nemcsak a Nemzeti 
Egység Pártjának tagjai fogad
ták bizalommal az uj kor
mányt, hanem az összes ellen
zéki pártok is.

Olyan tökéletes erkölcsi egy
ségnek a képe bontakozik ki 
az országgyűlésen, melynek 
megőrzése és fenntartása való
ban nemzeti érdek s amelyért 
minden politikai iránynak ér
demes és kell is áldozatokat 
hozni.

De kivánatos, hogy ez az er
kölcsi egyseg ne csak a parla
mentben legyen meg, hanem 
a köz- és társadalmi elet egyéb 
terein is, főként pedig a vidék 
is érezze az egység, a politi
kai, társadalmi, erkölcsi szoli
daritás helyreállításának a szük
ségességét.

Bevalljuk a feladat nem 
könnyű, mert hiába hirdeti 
Eckhardt Tibor a vidéken : 
„Ti pedig ne veszekedjetek 
egymással, majd mi harcolunk 
helyettetek a parlamentben" 
a jo vidék hivatott és nem 
hivatott közéleti tényezői, ér
vényesülésük útját nem az elvi 
harcokban, hanem a szemé
lyeskedésekben keresik első 
sorban.

A kormány politikájának 
alapgondolatává a keresztény 
erkölcsön nyugvó, haladó, 
nemzeti konzervatív irányza
tot tette.

A keresztény erkölcs lénye

ge : a felebaráti szeretet ösz- 
szes szociális következményei
vel ; a teljes felekezeti béke, 
a törvény előtti egyenlőség ; a 
nemzeti gondolat jelenti a ma
gyar szellemi, erkölcsi, nem
zeti közösségbe való őszinte 
beolvadást; a haladó konzer
vatív irány pedig őrzi az ér
tékes nemzeti hagyományokat, 
tradíciókat, de teret enged a j

ü franca és olasz sajtó 
Hitler és gróf Ciano berlini 

tárgyalásairól.
Csütörtökön tovább folytatódtak 

a német olasz tárgya'ások Berlinben 
a külügyminisztérium wilhelmstrassei 
palotájában.

A francia sajtó fokozott figyelem
mel kíséri a berlini tárgyalásokat.

A Journal berlini levelezője sze
rint a tárgyaló felek nem nézik jó 
szemmel a Népszövetséget mai alak
jában és ellenzik a béke oszthatat
lanságának és együttes megszerve 
zésének gondolatát.

A Petit Journal szerint a berlini 
megbeszélések célja egy közös nyi
latkozatnak a megszövegezése, amely
ben leszögezik Berlin és Róma egy 
séges állásfoglalását az. európai kér 
désekben.

Mussolini lapja, a Popolo d'Italia

Madrid a felszabadítók 
birtokába kerül.

Madrid sorsa most már meg van 
pecsételve. A nemzeti csapatok elő 
Örsei behatoltak Navalcarneroba, 
amely Madrid védelmének egyik 
legfontosabb pillére volt. E' a vá
ros 30 kilopiél‘:rrv van Maoridtól 
és elfoglalásával szabaddá vált a 
spanyol fővárps felé vezető autóul.

A többi irányban is sikeresen ha 
ladnak előre a nemzeti csapatok. 

politikai, gazdasági, társadalmi, 
szociális evolúciónak is, hogy 
a mindjobban előretörő és 
erősbödő népi erőknek kor
szerű epitö munkáját a nem
zet egyetemessége érdekében 
lehetővé tegye.

A hangsúly kétségtelenül a 
népi erők érvényesülésén és 
a szociális evolúción van. E 
felé vezet a választójog reform
ja, melynek tárgyalásait a kor
mány hamarosan megkezdi.

Szenvedélymentes munka, 
egyetemes felelősségérzet kell, 
hogy irányítsa államférfiainkat 
odafenn ; idelenn pedig a fe
gyelmezett alkalmazkodás a 
politikai vezérek intencióihoz.

! vezércikkében a következőképen ir:
— Az előtérben jelenleg Olasz

’ ország és Németország politikai 
irányvonalai állanak. Olyan tény ez, 
amehet nem lehet egyszerűen el
tüntetni. Olaszország és Németor
szág az öreg kontinensen két lég 
elsőrangú erőt jelentenek, olyan ha
talmat, amelynek közreműködése 
elengedhetetlen életeleme az euró
pai felépítő politikának. Berlinben 
nem szőnek összeesküvést. Európá 
nak elengedhetetlenül szüksége van 
az együttműködés, az emberi meg 
értés és az egység minimumára.

Hi ler és gróf Ciano olasz kül- 
ügvminiszter ma fejezték be a ber
lini tárgyalásokat

A kormány hadijelentései Oviedo 
tájáról jelentenek győzelmet, me
lyet kisebb csatározások kan arattak.

A spanyol eseményekben a főíi 
gyelem már nem is annyira a vér
ző ország harcterei felé, mint inkább 
azoknak külpolitikai fejleményeire 
irányul.

A törvényhozás külügyi
bizottságában Ddbos külügyminisz

ter foglalkozott e súlyos nemzet
közi kérdéssel. Arra vonatkozólag, 
hogy Franciaország Madrid eleste 
után a nemzeti vagy a megalakuló 
katalán kormányt ismeri e el, kije
lentette, hogy e kérdésben a dön
tés a Népszövetséget illeti meg. 
Egyébként Franciaország kitart a 
semlegességi politika mellett és re
méli, hogy Oroszország is belátja 
majd ennek szükségességé*.

Baján az idei születési szám 
már most elérte az elmúlt 

évvégi állapotot.'
Fokozatos javulást mulat az idén 

Baja váios népmozgalmi statiszti
kája. A tavalyi állapotokhoz képest 
a változás szembetűnően kedvező 
és biztató. A legutóbbi esztendők 
népmozgalmi tükre igen sivár és 
folytonos visszaesést mutat'.

Szinte várakozáson felüli a most 
. eállott javulás. Körülbelül az esz
tendő eleje óta tapasztalható, hogy 
a havi születési állapot hónapról 
hónapra túlhaladja a múlt év ha
sonló hónapjainak eredményét.

Az elmúlt évben október 20 ig 
háromszáz nyolcvannyolc gyei tnek 
született, az idén négyszázhetvenöt, 
tehát éppen annyi, mint amennyi a 
tavaly évvégi állapot volt.

Ha az idei számhoz hozzávesszük 
a múlt év október 20 tói december 
31 ig kimutatott születéseket, akkor 
az idén majdnem százzal többre 
várható az uj szülöttek száma.

Egész sereg pályázója lesz a 
polgári fiúiskolánál betöl
tendő házmesteri állásnak.

A város nemrégiben kiiita a pá
lyázatot a polgári fiúiskolánál be 
töltésre váró házmesteri és szolgai 
állásra. A pályázatok még nem fu
tottak be, de hogy a pályázók szá
ma tekintélyes lesz az már most 
kétségtelen. Szinte szomorú látni, 
hogy a mai küzdelmes állapotok
ban milyen nagy a harc még a 
legazerépyebb díjazással járó állá
sokért is. Már eddig is minduslalan 
újabb és újabb érdeklődök neveivel 
találkozunk Ezek többnyire egy 
vagy két gyermekkel bitó aze- 
gányigényü emberek, akiknél már 
ez az állás is valamelyes szilárd 
Anyagi bázist jelent. De úgy értesü
lünk megpályázza az állást egy 
nyolc gyermekes derék cipészipa-
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ros, aki sehogyan srin képes népes 
családját a kínálkozó kevés szak
munkájából fenntartani. Hogy a vá
lasztás kire esik, azt még korai 
volna megjósolni, de nem kételke
dünk abban, hogy a város ezúttal 
is a szociális szempontok lelkiisme
retes figyelembevételével az arra 
legnagyobh mértékben ráutalt és a 
legtöbbgyermekes pályázónak adja 
az elsőséget.

Eladják a Pacsirta-utcai tizen- 
nyolcas kutyaikreket, mert 
tulajdonosuk nem győzi a 

tejeltetésüket.
Két hónappal ezelőtt a bajai ku 

tyakörökben nevezetes eseményt 
ünnepellek. Malis János Pacsirta- 
utcai bajai hen lesmester kutyája 
tizennyolc eleven, egészséges hutya- 
kölyköl hozott a világra. A kutya
bébiket az egész környék mint va
lami sztárokat csodálta, csupán a 
boldog és büszke kutyamama volt 
zavarban a tejre való mialt. Ilyen 
nagyszámú csemete táplálására 
ugyanis nem volt berendezkedve s 
a kutyákat mesterségesen kellett 
etetni, ami nem is volt éppen kis 
dolog, mert a vidáman ugrándozó 
és szépen gömbölyödő kis jószágok 
naponta kezdetben hal, későbben 
már tizenkét liter tejet is elfogyasz
tottak. Ez pedig a mai tejárak mel
lett már kissé mégis nem várt meg 
terheltelést jelentett a népes kutya
család tulajdonosának. Matiséknál 
azóta igen felemelkedett a napi 
konyhaszükségletek mennyisége; a 
kis kutyák igen étkesek és Matisné 
akár egyebet se tegyen csak főzzön 
az egész házat felforgató, boldog 
csaholással ugrándozó, barátkozó 
éhes társaságnak, mely hihetetlen 
fogyasztást visz véghez.

Matisék most bármilyen sajnál 
kozva is, kénytelenek lesznek a 
tizennyolcas kulyaikrektől megválni; 
már egyre-másra jelentkeznek is a 
vevők, akik a sok kis kutya közül 
egyet-egyet szívesen elvinnének s így 
valószínű nemsokára elárvul a Pa
csirta-utca népes kutya-farmja.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kiknél az igen nagy nedv- 
dusság mindenféle tünete, mint 
gyors elfáradás, elbágyadás, a telt- 
ség érzete gyakran jelentkezik, fel
tűnően kedvező hatással szokott 
járni, ha három hétig naponta 1 
pohár természetes „Ferenc József** 
keserüvizet isznak.

Darányi világosan látja maga előtt 
az utat és építő munkát akar vé

gezni, írják az osztrák lapok.
magyar miniszterelnöknek azt a ki-Darányi Kálmán miniszterelnök 

képviselőházi beszédét valamennyi 
bécsi lap részletesen közli.

A félhivatalos Reichspost szerint 
Darányit a legnagyobb ellenzéki 
pártok is le^barálságosabb fogadta
tásban részesítették s ez nemcsak 
az ország további belpolitikai meg
szilárdulása szempontjából jogosít 
fel a legszebb reményekre, hanem 
igen nagyjelentőségű lehet Magyar
ország nemzetközi helyzetének szem
pontjából is.

A Neue Freie Piesse kiemeli a

Egy hét múlva hefejezi a mérnöki 
hivatal a szentjánosi lőtér 

építését.
A város műszaki hivatalának idei 

munkapt ogramjában a jelentősebb 
teljesítmények közé számit a Baján 
erősen fellendült lövész sport céljait 
szolgáló polgári lőterek építése. A 
lőterek közül a szentjánosi építésé
vel még a hónap végéig elkészül 
nek, mivel megfelelő idő esetén 
már csak pár napos visszalevő mun
kát kell még befejezői.

A szép és modernül kiépített pol 
gári lőtér tíz lőállással, azonkívül 
megfelelő és kényelmes egyesületi 
helyiséggel és őrlakással bir. Kiálli 
tása földmunkával együtt 10 000

Novemberben megkezdik a Szentistvánon 
felállítandó napközi gyermekotthon átala

kítási munkálatait.
A Szentistvánon felállítandó s 

egyúttal a második városi napközi 
gyermekotthon sorsa, bár anyiszor 
semmisültek meg az irányában táp 
Iáit remények, valószínűleg nyugvó 
pontra jut. Ezt látszik bizonyítani 
az a lény is, hogy november elseje 
után az intézmény céljául szolgáló 
épületben az úgynevezett hitelszö

I
Gyors- és gépírást tanít

és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA. áll. engedélyezett 
GYORS* ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYAMA.

Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 
lehet: Haynaldufca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.

jelentését, hogy Magyarország a jö
vőben is ápolja, sőt továbbfejleszti 
kapcsolatait Olaszországgal és Auszt
riával. D irányinak ezt a kijelentését 
Ausztriában örömmel fogadták.

Darányi miniszterelnök beszédét 
— Írja tovább a lap — úgy jelle
mezhetjük, hogy olyan államférfi 
mondotta, aki világosan látja maga 
előtt az utat, épitőmunkát akar vé 
gezni és szilárd, de nem kiélezett 
politikát akar folytatni.

pengőbe került.
Az idei esztendőben tervezték 

felállítani a kiscsávolyi polgári lő
terek Ennek kiépítését azonban az 
iparvágány áthelyezéséhez szüksé
ges miniszteri engedéllyel kapcso
latos intézkedések körülményessé 
tették illetve késleltetik. Ilyen mó
don a kiscsávolyi lőteret már csak 
a tavasszal tudják felépíteni, ha előbb 
az iparvágány továbbhelyezése meg
történt.

A lőkerti lőtérnél szükséges ki
sebb javításokat szintén elvégezték.

vetkezeti iskolaházban elkezdi a 
mérnöki hivatal a szükséges átala
kítási munkákat. E célra két épü 
leihelyiségei fognak biztosítani ; a 
válaszfalak lebontásával nyert na 
gyobb helyiség falait megfelelően 
kijavítják, átfesti < és uj padlóbur 
kolattal is fogják ellátni. Ezek a ja
vítási munkák valamint a szükséges 

D

berendezés körülbelül 2000 pengő 
költséget igényelnek.

Az uj napközi gyermekotthont 
egyelőre nyolcvan gyermek számára 
rendezik be s mihelyt arról szó le
het, nyomban át is adják rendelte
tésének. Mivel a gyermekotthon 
egyúttal amolyan ovodapótló intéz
mény is lesz, az érdekelt lakosság 
rnost már türelmetlenül várja a 
megnyitását.

Eiívíí gyógy-
8 MXOjHASKÖTÖ,
MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné 

füzőkészitő mester 
szalonjában

BAJA, KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

I A képviselöház 
folyosóján főbelötte 

magát az életunt 
Urmánczy Nándor.
Tegnap este 7 óra tájban meg

döbbentő tragédia játszódott le a 
magyar parlamentben. Urmánczy 
Nándor volt országgyűlési képviselő 
a képviselóház folyosóján egy pam- 
lagon főbelőtte magát.

A tragédiát gr. Festetics Domo
kos fedezte fel elsőnek, aki Drózdy 
Győző segítségével kicsavarta a 
fegyvert Urmánezy kezéből. A kép
viselők kitódultak a revolverlövés 
zajára a folyosóra és megdöbbenve 
látták Urmánczyt a pamlagon; fejé
ből patakzott a vér. Az orvoskép
viselők dr, Alföldy Béla a bácsal
mási kerület képviselője, dr. Benárd 
Ágoston és dr. Tóth Pál részesítet
ték első segélyben. Urmánczynak 
Cséry Dezső lelkész adta fel az 
utolsó kenetet, majd bevitték a 
Bakay klinikára.

Urmánczy Nándor, akinek álla 
pota rendkívül súlyos, már a kora 
délutáni órákban panaszkodott Kon
koly-Thege Kálmánnak, hogy a 
mostoha magyar sors halálba kér 
geti.

A 68 esztendős erdélyi születésű 
Urmánczy Nándor János fivérével 
együtt gazdálkodott hatezer holdas 
szászregeni birtokán. A nagy össze
omlás után, mikor Erdélyt már 
megszállva tartották az oláh csapa
tok, a két Urmánczy sereget tobor-
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Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!

A nagyérdemű közönség szives tudomására kozom, bogv 
üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-fele üzletbe, Báró

Eötvös József ut 2. szóm aló helyezem át. Egyben tu 
dalom a >i. é. vevöltözönségemmel, hogy újonnan dúsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert szolid Óraimmal vevökfizönségnm 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

zott és alkalmi csapatával megüt
között az oláhokkal.

Budapesten a proletárdiktatúra 
után megkezdte irredenta akcióit ; 
megszervezte a Honvédelmi Pártol ; 
később megalakította az Országzáiizló 
Nagybizottságof, amely elnökévé 
választotta. Anyagi helyzete birtokai 
nagy részének elvesztésével igen 
leromlott.

HÍREK.
— Szentségimádás. Holnap, 

szombaton egész napon át évne- 
gyedes szenségimádás lesz Szent- 
islvánon a plébánia templomban. A 
szentségkitétel 6 órakor ünnepi 
nagymisével történik s a visszahe
lyezése az esti ájlatosságon törté
nik.

— A megyei inségakció a jegy
ző értekezleten. A bácsalmási já 
rás jegyzői kara Péterfia Fülöp já
rási főszolgabíró elnöklésével érte
kezletet tartott s ennek során a té 
li inségakció az adóügyek és a ha
tárközi értekezlet előkészítésével 
foglalkoztak.

— Szerencsétlenség a Dunán. 
Hédervár közelében a Dunán Hor
váth András, Páli András és Pusztai 
János csónakkal siettek munkahe
lyükre. A csónak felborult és a Du
nába zuhanlak. Páli Andrást el
nyelte az örvény, a másik kettőt 
kimentették.

— Grác közelében a repülőté
ren nagy magasságból lezuhant egy 
katonai repülő. A pozdorjává tört 
gép vezetője szörnyethalt, a meg
figyelő súlyosan megsebesült.

— TÜZVéSZ pusztilotl a kaliforniai 
San Diego város központi részében. 
A kár többmillió dollár.

— Az amerikai filmsztárok az 
örökös gangsztertámadások okozta 
izgalmaktól szabadulni akarnak s 
elhatározták, hogy delekti vekbő’ 
á’ló testőrséget szerveznek. A költ
ségek egy részének megtérítését az 
áhamhalóságoktól kérik.

A bácsalmási másodbiró 
balesete. Bácsalmáson tegnap dél
után Kéhl András másodbiró Ru 
dics puszta felé hajtott. A Rákóczi 
és Templom utca sarkán a lovak 
uieghokrosodtak éR a kocsit neki
vágták az ulmenti korlátnak. Az 

előfogalot hajtó kocsisnak semmi 
baja nem történt, de Kéhl András 
neki esett az első ülésnek és me.ll- 
csontrepedést szenvedett.

— Bált rendez n Move Kun
baján. A Kunbaján megalakult 
Move-csoport vasárnap este 8 órai 
kezdettel műkedvelő előadást, utána 
bált rendez.

— Versengés a tataházai kör
orvosi állásért. A Tataházán be 
töltésre váró körorvosi állásra a 
pályázati időt egy hónappal meg
hosszabbították s a határidőt októ
ber 30 bán állapitolták meg. Az 
állásért igen erős versengés indult 
meg, a korteskedés már Tatataháza 
és Mátételke társadalmi békéjét ve
szélyezteti.

— Leendő anyáknak kellő fi 
gyeimet kell fordilaniók arra, hogy 
bélmüködésük rendben legyen, atni 
legegyszerűbben a régóta közismert 
természetes „Ferenc József** kese 
rüviz használata által — reggel, éh
gyomot ra egy fél pohárral — ér
hető el.

SPORT.
Mi lesz vasárnap?
Vasárnap Szekszárdon jálszák a 

bajai alosztály rangadóját. A TSE 
a BTSE-vel kerül szembe ezen a 
fontos bajnoki mérkőzésen. A Turul 
csatársora Nemesik és Feketekovács- 
csal erősen javult, ezzel szemben a 
TSE védelme Mezei kapussal és 
Link hátvéddel szilárd pontot jelent, 
tehát ezen a mérkőzésen dől el, 
vájjon tényleg olyan ellenálhatatlan 
a Turul csatársorának lendülete. A 
TSE sem maradt el csapatának fel
frissítésében, a Bácska kiváló jobb
szélsője már az elmúlt vasárnap is 
játszott a TSE ben és ugylátszík 
nem is kis sikerrel, mert csapatá
nak egyetlen gólját ő lőtte. Minden
esetre nagy küzdelem lesz és ne
héz lenne eltalálni melyik csapat 
kér’ ’ ki ebből a küzdelemből győz
tesen.

Nagymányokon az NSE játszik a 
jóképességü Bácsalmási Move csa
patával és tekintettel, hogy az NSE 
bői a legjobb játékosok elmentek 
katonának a MOVE győzelme a 
valószínűbb.

A BSE Mohácson játszik vasár
nap az MTE csapatával. Az MTE 
miután kapusát 4 évre eltiltották, 
védelmének oszlopát vesztette, igy 
» BSE győzelme — hacsak egy kis 
lelkesedéssel is fekszik bele t bbe a 
mérkőzésbe — nem l<-het kétséges.

Biróküldés a vasárnapi bajnoki 
mérkőzésekre : Szekszárd : TSE— 

1 BTSE Svara. Nagymányok : NSE— 
MOVE Koiler. Mohács : MTE—BSE 
Krausz.

i Vasárnap Baján nem kerül leját
szásra bajnoki mérkőzés. Ezért, hogy 

, a bajai sportkedvelő közönség ne 
maradjon mérkőzés nélkül a Sárosi 

(labdáért játszanak két mérkőzést. 
Délután fél 2 kor Kiscsávoly—Fel 
sőváros, negyed 4 kor pedig a Ta
nítóképző a Tanonciskola csapatá-

• val.

Laptulajdonos :
Or. KNtZV LEHEL.

Ficsher alapítványi-házban
2 teljes HÁLÓSZOBA
1 nagy ÁLLÓTÜKÖR 
régi FÜGGÖNYÖK és 

KÉPEK

eladók!
Felvilágosítást ad : 
SCFIEER ADOLF 

gondnok.

u r Am a
Október 24-én,
Október 25-én,
Október

RÖKK MARIKA
Legbájosabb legsikerültebbb sze
repe mint gr'ófkis asszony

A koldusdiák
Milliós világfilm — Max Pfeiffer 
produkció. —- Szereposztás:

Fritz Kampers. Harry Hardt, 
Ida Wüst. Carola Höhn, Rökk 
Marika, Berthold Ebbecke, Joa 
Heesters, Ernst Behmer.

Vaiárnapi előadások:
fél 3, fél 5, fél 7, fél 9-kor

H-

1554 szám.
kórh. 1936.

Árlejtés! hirdetmény.
Baja város közkórháza az. alant 

felsorolt szükségletének biztosítására 
nyilvános Írásbeli ári. j é.st hirdet.

1. Gyógyáiuk és kötszerek,
2 Hús, zsir és hentesáruk,
3 Fűszer és bol i cikkek,
4 K.nvér sütés és péksütemény,
5. Gyógyszerek,
6 Tej.
Az ajánlat elbírálásánál az 

50 000/1934 K. M. s/u. rendelet 
i halározmányai lesznek mérvadók, 
| miért is az. ajánlatok ennek megfe 
l lelően szerelendők fel.

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 oki. hó 20-án.
Dr. Borbiró Ferenc s. k. 

polgármester
kórh. biz. elnök.
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eladó
Fehérló-utca 13. szám.

fi®

Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

I- száraz
f

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.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

ff É O T S C Szénkereskedelmi 
W Sfo Bt I 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Feren«ei'-tere 2. Telefon: 52.

DOROGI^KOKSZ
Fíitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

DOFOgi tojásszén 
DOíOgi diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.

Mohot és Társa B*A J A — Telefon 160.

í 
í
I
1
I
I
í

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

7

7

7

7

9

13

/4

74

76

18

18

18

19

23

23 «

09

25

32

40

26

19

01

09

47

03

27

48

41

08

Gara

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

Ujdombovár

Pécs, Rátaszék, Baja

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

Bpesl, Sárbogárd

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpő? falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

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

Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára

SBHSKanra aninnaHsaK.''

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Indulás 
óra perc

4

8

10

14

14

15

18

23

23

Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).
SHHSBSKaKSaEBHflESaESSEHBBBBKH't1

|l 40

79

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Hercegszántó

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
Bálaszék, Sárbogárd.

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

Budapest

Bakanek «> doMberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Bekenek Goldbertfer kónvvnvomdáiáben Baina.


