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többi diktatúrára vonatkozó
hírnek.
Ez a vád nem akar letűnni
Nem jó azonban ezt a dik
a magyar politikai élet hori tatúrát folyton emlegetni. Va
zontjáról. Maga a diktatúra, lahogy megszokjak az embe
mint államjogi kenyszerintéz- rek s végül is az egyre ne
mény, évezredes múlttal bir ;
ha a nemzeteket végveszede
lem fenyegette, akkor mindig
a diktatúrához folyamodtak.
Ilyen időkben egy kiváló, eré
lyes polgárra ráruházták a
közhatalom teljességét : a tör
vényhozói, végrehajtói és ka
tonai hatalmat ; ez a diktátor
azután összefogta a nemzet
Tompán, ez. év nyarán Csaanyagi, erkölcsi, szellemi és nády Dániel gazdalegény az
fizikai erejét s igyekezett nem egyik vendéglőben összetalál
zetét a végveszedelemből ki kozott Vancsura Mátyás ot
menteni.
tani legénnyelA végveszedeiem elmúltával
Csanády Dániel már boros
szükségkép megszűnt a dikta állapotban Vancsurától ciga
túra is.
rettát kért. Vancsura nem adott
Végveszedelem nálunk most mire Csanády éktelen haragra
még nem fenyeget bennünket; gerjedt ; káromkodni kezdett,
nagy történelmi válság sem majd hetvenkedve elővette
teszi még indokolttá minden saját cigarettatárcáját s mutatta,
erők összefogását s igy lélek hogy neki is van dohánya.
tani előfeltételei sem forognak
Vancsura nem hederitett rá
fenn a diktatúra kikiáltásainak. sCsanádi eltávozott. Nem ment
Mégis állandóan felmerül a messzire, lesbe állott a sötét
diktatúra meséje. Eddig min ségben s mikor Vancsura ki
dig Marton Belát vádolták a lépett előrántotta bicskáját s
diktatúrára való törekvéssel ; kétszer nyakszirten szúrta.
Eckhardt Tibor vasárnap Koz
A megtámadott legény han
ma Miklós belügyminisztert is gos kiáltással esett össze, nya
megvádolta diktaturás hajla kából vastag sugárban ömlött
mokkal.
Igen érdekes, hogy a Nép.
egységét megbontani akaró el
lenzéki sajtó eleinte égre-földre
dicsérte Kozma Miklós belügy
Emlékezünk arra a néhány í>v
minisztert, most meg egyszerre
uj taktikához folyamodik s a előtti újságíró kampányra, mely né
kisgazdapárt vezére egyenesen hai Gömbös Gyula miniszleielnöaöt
diktatúrára való törekvéssel támadta miniszterelnöksége elején,
v idolja meg a belügyminisztert. mert sűrűn megjelent a népgvülé
Tehát most már van két seken és mindenütt felszólalt. Volt
diktátorjelöltje az ellenzéknek. cikk mely egy vignpera főszereplő
Mi megtoldjuk még egy har jéhez hasonlította.
É'dekes, hogv ugyanazok a lapok,
madikkal ; s ez a harmadik
Eckhardt Tibor ; egészen bi amelyek megbolránkoztok néhai
zonyos, hogy annak a nép Gömbös Gyula országjárásán, most
szerűségnek, amely Eckhardt egyáltalán nem ütköznek meg azon,
Tibor személyét körülveszi, hogy Eckhardt Tibor itt is ott is
forrása abban a székében el feltűnik : nincs egyetlen vasárnap
terjedt hitben van, hogy azt a sem, hogv valahol meg ne jelenjék
diktatúrát, melyet mások nem s beszédet ne mondjon.
Az utolsó vasárnapon Czirják
tudtak, vagy nem akartak meg
valósítani, megteremti majd Antal választó kerületének székhe
lyén jelent meg igaz, hogy nagy
Eckhardt Tibor.
Persze ennek a hitnek épen késéssel, de mégis kellő időben ah
csak annyi alapja van, mint a hoz, hogy Czirják Antal nagy lelke

Diktatúra mesék.

LEHEL

hezebbé váló bel- és külpoli
tikai viszonyokból való kibon
takozásnak valóban nem látják
majd más útját, mint a dik
tatúrát.

Hvok esmndes fmházbimtetésre
itéhe a feajai iörvéwszék a tom
pái wiikost, aki a cigaretta miatt
mesöit® fegénvtársát.
a vér, Csanády ekkor eszmélt
szörnyű cselekedetére s elme
nekült. Vancsura Mátyás a
nagy vérvesztés következtében
másnap meghalt, Csanádyt
pedig elfogta a csendőrség.
Csanády ügyét tegnap tár
gyalta a bajai törvényszék dr.
Linzer-tanácsa, a vádat dr.
Gál Karoly ügyész képviselte,
a védelmet dr. Mamusich Jó
zsef ügyvéd látta el.
A tárgyalást, nagy érdeklő
dés mellett folytatták le. Vancsura beismerte a gyilkosságot.
Kihallgattak két tanút is, akik
ellene vallottak. A törvény
szék szándékos emberölés bűn
tettében mondotta ki bűnös
nek és ezért 8 évi fegyházra
Ítélte. Az Ítélet nem jogerős.

ELŐFIZETÉSI ARAK:

Helyban uagyadévr*
Helyben eöv hónapra .

6 pwngt
2 pengi

mazásban, d>- már megírtuk, hogy
a bácskai németség bizonyos német
vonatkozásoknak hódol, amikor a
kisgazda pár iot támogatja.
Valahogy azt igyekeztek a kullurbundislák belevinni a németség
közé, hogy a németség helye a kis
gazdapárti zászló alatt van, mert
annak égisze alatt jobban szervez
kedhetnek.
Annál feltűnőbb, hogy éppen
Bácskában hirdették ezt, ahol évente
8 hetes német fanfolyamot rendez
a kormány a kisebbségi tanítók ré
szére.
A sok beszédből ilyen vonatko
zások is lápot kaphatnak.
Hogy a régi viccet ismételjük, ta
lán kevesebb beszéd — többet mon
dana.

táncművészet.

A művészet különféle ágazatainak
kétségkívül egyik legkedveltebb for
mája — a lánc. Soha nem hódol
tak annyira és annyian ennek a
szórakoztató szokásnak, mint ma.
Nemcsak ifjak, hanem ős/fürlü pa
pák és nem éppen viruló korú mamák
is beállnak a lejtő párok sorába.
Arról nem is beszélünk, hogy a
1 mozdulat művészet egész iskolákat
teremtet! s hogy a tananyag komoly
tárgyai közt a lest plasztikai kikép
zésére is gondot fordítanak. Nem
csoda, hogy ez alapon a tánc a leg
magasabb művészi tökéletesség vív
mányáig lepődött. És ha sokan kü
i sedéssel üdvözölhette és éljenezhette lön is foglalkoznak e művész* I el
a Vezér*.
sajátításával és bemutatásává 1, az
Készséggel ismerjük el, hogy igazi saiálos és egyéni tudást kifejtő
Eckhardt Tibor beszédei lárgyilago
táncművészetiéi ritkán találkozunk.
sak, jó aharatuak, de még is van
Azok közül, kik a legmüvészibb
nak részletei, amelyek mellett még technikai felkészültséggel mint egye
sun mehetünk el szótlanul.
dülálló táncművészek bejárják a
így a bátaszékí német községben világot, — szerepel a Li .■! Ferenc— a szól németre fordítva — azt Kör november harmadikén rende
í hirdette, hogv a nemzeti szocializ
zendő táncesléjén Yeichi Nimura és
mus, mint népi gondolat a kisgazda Lisan Kay a csodahiiü táncospár.
pártban száz százalékig képviselve i Nem sablonos, ismert láncmozduvan.
latolcat, egyebütt már látott taglej
Magyarul mondva itt nincs nem téseket és gesztusokat fognak prozeti szocializmusra szükségük a né duká ni, hanem az embeii fest ré
meteknek, mert mindazt amit a szeinek legszabályosabb mozgásá
ban, benső lelki érzelmektől kisért
Nemzeti szocializmus hirdet, m»’g
fenkölt klasszikus cmelkt detlségü
találják a kisgazdapártban
Jó lesz sokaknak felfigyelni erre táncművészeiben nyilvánul meg a
tehetségük. A plasztikának, mimiká
a megállapításra.
Mi ha nem is ilyen tiszta fogai nak, arc és test alakításnak teljes

Sok beszéd.
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Pulóvert
Harisnyát
Combinét
RfitÉkuSt
összhangu szinjáteka lesz ez a mű
vészeti bemutató, amilyent Baján
még nem latiunk.
Hisszük, hogy a kuliurát kedvelő
és pártoló urilársadalom színe java
ott lesz ezen a ritka gyönyört kife
jező táncestdn.
—fj*—

Az ifjúság az eddiginél is
hangsulyozotiabb sportra ne
velését szolgálja a levente
egyesületek újjászervezése.
A testnevelési ügy országos köz
pontja a levente egyesületek célját
akként változtatta meg, hogy a test
edzés minden ágazatában foglalkoz
tatni, nevelni kell az ifjúságot. Jö
vőben a leventék maguk állapíthat
ják meg, hogy milyen sport szak
osztályokat alakítsanak, Tehát a le
verítéknek lehetnek atlétikai, ököl
vívó, úszó, labdarugó stb. szakosz
tályai. A szakosztályok tagjai aztán
részt vehetnek bármelyik társadalmi
sportegylet versenyein. Ezt a rend
szervaltozlalást maga az ifjúság is
örömmel üdvözli, mert mindenik
levente a testedzésnek azt a módját
választhatja, amely az ö egyéni tu
lajdonságainak, kedvtelésének lég
inkább megfelel.
Mi is csak helyeselhetjük ezt az
újjászervezést, amely valójában azt
jelenti, hogy egy uj városi sport
egylet alakul. Ekként aztán az ifjú
ság rendszeresebben és nagyobb
kedvvel fokozhatja testi erejét,
ügyességét és ellenál.óképességét. A
közönségünk is bizonyára nagyobb
érdeklődéssel fogja kisérni az ifjú
ság változatosabb, tökéletesebb, szak
szerűbb testedzését s ennek a ver
senyeken látható eredményét.
— A létért való

küzdelemben

reggelenként éhgyomorra egy egy
pohár természetes „Ferenc József*
keserüviz hathatós segítségére van
a dolgozó egyénnek, mert ez gyor
san és rendkívül enyhe módon sza
bályozza a szellemi és testi munka
képességre oly igen fontos gyomor
és bélmüködést.

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

eladóki
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Nyakkendőt

a
Hat éve
népkonyhám a hajai szegény
görbék.
5224, januárban 8088, februárban
A város téli segilőakciójából je
lentékeny feladat jut a bajai Mansz- 7894, márciusban 8676 és áprilisban
nak. A népes egyesületbe tömörült 15 ig — a hónap második felében
bajai asszonytársadalom különösen már szünetelt az ebédeltetési akció
a szegénygyermekek ebédeltetési — 3690 adag ebéd vált szükségessé.
A nagyméretű igénylés céljaira a
pi ogramját látta el szép eredménnyel.
A propaganda szakosztály veze négy és fél hónap alatt elfogyott
tője dr. Rónai Pélerné, aki mellett 1095 kg. főző liszt, 8392 kg. kenyér,
a hölgyek váltakozva végzik el a 867 kg. sertés és maihahus, 218 kg.
felügyeletet a száznál több gyermek zsir, 5828 kg. burgonya, 550 kg.
bab, 1126 kg. káposzta, 711 liter
ebédeltetése körül.
tej, 688 tojás, azonkívül kellett a
Az elmúlt évben a Mansz. nép
konyháján 33.572 adag ebédet ősz l főzéshez 5445 kg. fa és 1071 kg.
lottak ki és pedig decemberben szén.

Már márciusban bohevizálni akarta
a szovjet Portugáliát.
Nagy feltűnést keltett Portugália | tél órait : Kun Bélát, Lozovszkyt,
nak a londoni nemlegességi bízott j Jansont, Riedelt, Piimacot, Berlinit
ság elé terjesztett jegyzéke, melyben és Neumannt küldötte márciusban a
súlyos vádakat hoz fel a szovjet spanyolforra dalom megvalósítására
Baicelónába.
kormány ellen.
Az agitátorokat rendszeres fegy
A jegyzék megállapítja, hogy a
szovjet részletes tervet dolgozott ki, ver és löszerszállitmányok követték
melynek értelmében nemcsak egész n \ omon
A szovjet forradalmai akar szí
Spanyolországot bolsevizálnák, ha
tani Portugáliában, mert azt reméli,
nem ezen tulmenőleg a forradal
hogy a portugál kormány megbuk
másított Spanyolország háborút in
tatásával hátba tudja maid támadni
ditana Portugália ellen.
A szovjet legveszedelmesebb agi- Franco tábornok nemzeti csapatait.

Nem a fiioxera a szőlő legnagyobb
ellensége.
Nagy a sora annak, mig a szőlő
rügyből bor lesz. Fagy, jégeső,
szárazság, nedves rothadás, napfény
hiánya, peronoszpóra és egyéb baj
tizedeli meg a szőlői, a legnagyobb

ellenségnek azonban a filoxerát tart
ják. Pedig a szőlő tetüt sikerül le
küzdeni.
S mégis, ritka az. olyan szőlőbir
tokos, aki megfelelő jövedelemmel

Figyelem! (jzletáthelyezéS! Figyelem
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy
üzletemet november 1-én a régi Krausz-Í *le üzletbe, Báró
Eötvös Jőzseff ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom
.. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dlisan
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert SZOlíd áraimmal vevőközönségem
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2-93.
Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

rendelkezik. A szőlő állandó mű
velése, gondozása, a sok talajmunka
és permetezés eszi a pénzt, s mire
szüretre kerül a sor, a néhány hek
tóliternyi termés nem kárpótolja a
birtokost a sok kiadásért, kevés a
jövedelem, ha ugyan rá nem fizet a
gazda.
Miért ? Mert megadják ugyan azt
a néhány kapálást, a permetezést is
immel ámmal, de már a trágyázás
ról nem gondoskodnak. Ha van kis
islállótrágya, azt beássák, de már
ritkán vesznek, s ha nincs, koplal
a szőlő. Pedig a szőlő más növény
nyel szemben nagymennyiségű láp
anyagot igényel. Ez meg kell adni.
Minthogy azonban szerves trágyája
a magyar szőlősgazdának mindig
kevés van, a szőlő nagy tápláló
anyagigényét csak műtrágyával tud
ja kielégíteni. Istállólrágyával és mű
trágyával trágyázva, a szőlőterme
lés minálunk is jövedelmező. Az a
gazda, aki szőlőjét éhezteli, nagyobb
ellensége annak, mint a fiioxera.

Tempooó Turul!
Egy autóbuszbeli potyautas
feljegyzései.

Vasárnap délre volt jelezve az
indulás. Pontosan 12 órakor bero
bogott a népszerű Tscheik „Guszti"
a két acélszörnyeteggel. A szurko
lók fele már várakozott, a többiek
pedig futva közeledlek, ki innen,
ki onnan. Volt aki csak a felszál
láskor vette észre, hogy a szalvéta
még a nyakán maradt. Hamar el
dugta, nehogy észrevegyék.
És elindultunk, bizakodva, re
ménykedve. Győzni kell, ez volt az
általános jelszó. Sokan le is marad
tak ; nem jelentkeztek időben. Pedig
6 pengőt is Ígértek már egy jegyéit.
De én felsurrantam. Elbújtam,
nem néztem se jobbra, se balra.
Gondolva, ha én nem látok, engem
sem látnak, A vasúti hídon jártunk
s Karagity „Punci" mint aktuális
témát elmesélte egy vizbefulási je
lentiét. Többen tippelni próbállak.
Valamennyit feljegyeztem pontosan.
Persze egyik sem találta el, de a
végén a jó szekszárdi bortól meg
hatódva mind azzal borultak egy
más vállára, hogy — „na ugye jól
tippeltem". Tettinger úgy készült fel
mintha Rézéibe menne, térdei közt
olt lapult ez „ötliteres". Mentségére
legyen mondva, hogy odafelé üres
volt.
Még két óra sem volt, már ott
álltunk meg a szekszárdi pálya előtt
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Ambrus Feketekouáccsal együtt va i ján az alant megnevezett s a
lóságos csatát vívott vasárnap Szék ' foglalási jegyzöknyvből ki nem tűnő
szárdon ; az oltani csapat pergőtűz más foglaltatok tavára is az árve
és e/oftpsz// irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll engedélyezett
|1
rés megtartását elrendelem de csak
vette őket s a mód nem min arra az esetre, ha kielégítési jo
gyors- és gépíró tanfolyama.
V alá
dig volt ízléses. Nemesik meg is guk még ma is fennáll s ha el
Valiul gépelési munkát és másolási. Jelentkezni bármely időben M
sérült és itthon a röntgen vizsgálat lenük halasztó hatályú ignykereset
lehel: Hnynald utca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.
U
megállapította, hogy bokarepedésl folyamaiban nincs.
Az árverésnek végrehajtási szen
szenvedett. Vájjon mit szóltuk volna
,,A tribünön találkozunk’', ez volt reggel 8 órakor a belvárosi templom a szekszárdiak ha Baja is hasonló vedő lakosán, Csitulja, Virág utca
482 a sz. alatt leendő megtartására
a jelszó s elszéledtíink . . .
ban fogiák megtart ni.
brutalitásokkal felel a sportszer iillen 1936 évi november hó 9 napjá
Csodálatos, hogy mire a meccs
— Ma van a Szentistváni Le fogadtatásra. Nemesik két hétig az nak d.o. fél 11 óráját tüzömki, amikor
kezdődött, már mind o t didereg
csapoló Társulat közgyűlése. A
ágyat őrzi és idén már nem játsz a bíróikig lefoglalt és fentebb részlete
zott ingóságokat a legtöbbet ígérőnek
tünk a faalkotmányon. Az egész Szentistváni Lecsapoló
Társulat hat.
készpénzfizetés ellenében eladom. Az
bajai szurkológárda (leheltünk vagy Loógó Pál plébános társulati elnök
árverés
alá kerülő ingók a bocs120 an) együtt volt.
[.api iiiajd*mos.:
vezetésével ma tartja ezidei rendes
erték kétharmadánál alacsonyabb
Az egyik rendező állandóan ott közgyűlését.
Oi. mZV i £ íi fe L.
áron végrehajtást szenvedők hoz
lábatlankodott azzal, hogy tilos a
zájárulása nélkül nem adhatók
— Ideges embereknek és lel
el.
dohányzás.
kibetegeknek az igen enyhén haló,
1936. 8327 szám.
Az olyan ingóság árverésen, mely
Valaki megkérdezte : mondja bá
mindig megbízható természetes Pk. 13027—1936.
nek becsérthe 1000 P, csak az ve
esi be van ez biztosítva ?
,,Ferenc József" keserű víz — reg
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt
Árverési hirdetmény.
— Re van kérem. Miért ?
gel éhgyomorra egy pohárral névévé
Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a letesz.
— Örejíem akkor jól járnak, ha — rendes bélmüködést, jó emész
Baja, 1936. október hó 17-én.
értelmében közhírré teszem, hogy a
felgyújtjuk ezt a bódét ; legalább test és elegendő étvágyérzetet te dr. Gáli Lajos bajai ügyvéd altiul
Horváth Andor
újat kapn. k.
remt.
képviselt Gégner Adóm végrehajta
kir. bir végrehajtó,
Ilyen és hasonló ,.bemondások"
mint bírósági kiküldött.
— Pályázatot hirdettek a vá tó javara végrehajtást szenvedő ellen
hangzottak el, igaz, hogy csak 2:0 rosi altiszti állásokra. Baja város 500 Pengő fillér tőke és járulékai
polgármestere egy gépkocsivezető erejéig a bajai kir. törvényszék 1936.
után . . .
Valamit a Schulek afférról is. tűzoltói és egy iskolaszolgai állásra P. 1863 sz. végzésével elrendelt kie
p ilyázalot hirdetett. A pályázati ha légítési végrehajtás folytán végrehaj
Szegény fiú olyan ártatlanul lett ki táridő lejár 1936. november hó 25-én. tást szenvedőnél 1936 évi szept. hó
állítva és a nagybajuszt! rendőr A részletes feltétekkel' tartalmazó 25 éri le , illetve feliilfoglall és a
bácsi, aki lassúnak találta ,,Batya" pályázati hirdetmény megjelent a Pk. 13027—1936. számú foglalási
MELLTARTÓ
levonulását, segített neki. Erre Budapesti Közlöny 1936. évi 246 jkvben 1—5 t. a. összzeirt 1556 P
az egész bajai gárda lerohant, kö számában, azonkívül megtekinthető fillérre becsült bútorok, 2 H. G. Cs. G.
Czeizler Jencné
a városi székház hirdető tábláján és gőzkazán, 8 as cséplőszekrény, fecs
rülvették a rendőrt és meg kezdő a főjegyzői hivatalban, ahol egyéb
fíizőkészitő mester
kendő, stráfkocsi s egyéb ingósá
dött a barátságos vitatkozás.
szalonjában
ként is minden felvilágosítás meg gokra a bajai kir. járásbíróság M
Igazán csak vitéz Vállay rendőr kapható.
Pk. 13027—1936. sz. végzésével
lii
B»JA.
KÁDÁR
UTCA 10.SZ.
az
árverés
elrendeltetett
annak
felügyelőnek köszönhetjük, hogy a
— Rászakadt a menyezet a
1908. éviXLI. t.-c. 20 §-a, valamint
kínos botrány elsimult.
Végrehajtóra. Súlyos szerencsét
az 1930. évi XXXIV. t. c. 72. §-a alap
Csodálatos, hogy a szekszárdiak lenség ét le Felsőszentivánon Czitmilyen pontosan tudták, hogy kit hovs/ky Ltván bajai bírósági végre
kell harcképtelenné tenni. Azonban hajlót. C/ilhovszky tegnap délután
nem jól jártak az előzetes felvilágo
egy febőszenliváni házban végre
hajtást eszközölt, egyszerre csak le
sitó tippjével, mert amig valameny
nyien Nemesiken és Feketekovácson szakadt a menyezet és a végrehajtót
lógtak, addig „Feszój" kényelmesen maga alá temette. Nagy üggyelbajjal kiszabadították a leomlott
besétált labdástól a hálóba . . .
Nagyszerű karmester volt Riegler fdltörmelék alól Czithovszkyt, aki
,,Buksi". Százhúsz torok kiabálta súlyosan megsérült. Eltörte a bal
combját és több helyen zuzódásoutána a huj, huj, hajrát.
kat szenvedett.
A laktanyából hazai támogató ad
ta a kísérőzenét s éppen akkor kez
dett a ,,Sej, haj kutya bajunk" — Intelligens urak és hölgyek
veivéletn ek fix vagy ju
citnü nótába, amikor Kovács a har
WARNER FILMGYÁR VILÁGFILMJE!
talékra állandóra. Jelent
madik gólt lőtte. Igaza volt, kutya
kezés 12—fél 2-ig min
bajunk sem volt nekünk már akkor.
den nap.
A potyautas mégis csak jó kabala.
S. Gy. Mészáros Lázár u. 9 Bartók 4. ajtó.

Gyors- és gépírást tanít

!

íj Fűző,J««ö.

Október hó 28-án,
Október hó 29-én.

HÍREK
— Baján a főispán. Dr. apatini
Fernbach Bálint főispán Bajára ér
kezett, a vármegye hivatalos ügyei
nek intézésére.
— Halálozás. Madarász Magda
Madarász Dezső a kamarásdunai
csónakház tulajdonosának nevelt le
ánya súlyos betegség után tegnap
14 éves korában elhunyt. A kisle
ányt ma délután temetik.
— Halálozás. Oláh Györgyné
Dobler Mária életének 51 ik évében
tegnap délelőtt Baján hirtelen el
hunyt. Temetése holnap, szerdán
délután fél 4 órakor lesz a Szent
László-utca 38. számú gyászházból
a Rókus temetőbe. Lelke üdvéért
az engesztelő szentmisét pénteken

Mindenki
a fedélzetre

SPORT.
A bajai alosztály bajnoksági
állása:
1 BTSE
2
3
4
5

6
6

NSE
DVOGE6
TSE
6
6
MTE
MOVE 5

6
7 Bácska
8 BSE

5
4
4
2
2

—
—
—

1
2
2

18:6
25:9
10:12

2
1
2

2
3

20:11
7:16
10:13
7:20
9:16

2
1
3
5 2
4
1
6 1
T ö r ö 1 V e

Zenés vígjáték 12 felvonásban.
10
8

8
6
5
4
4
3

BMTE
BTSE—BMTE és DVOGE—BMTE
mérkőzések 0:0 gólaránnyal lett
igazolva.

9

— Bokarepedést kapott a szek
szárdi meccsen a bajai Nemesik.

A BTSE kitűnő játékosa

Nemesik

Kiegészítés :

TapsiWIes társaság
Színes rajzfilm.

Déli tenger paradicsoma
Gömbös Gyula müncheni

temetése

4

1936. október 28.

ÖAJA-BACSKA

Saját termelésű tűzifa

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett

hasáb és dorong
akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

I- száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

(szurokmentei)

Wiesel
Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.
= Kérje mindenütt.

Képviselet: SchŐö Ő

3j3Í

Iroda: Hajnald u. 13.

Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

Telefon: 42.

(Sugovica pa»t) Telefon: 195.

BAJA, Haynald*uica 13. — Telefon 26.

if É O

íj|j

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROOImiKOKSZ |
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

J
í

Kemény ét Sagy tűzifa ölben is aprítva.

í Grüahui és Társa KJr"‘;.u,í,,S
I .
A Máv. menetrend május 15-fcl:
j Érkezés
^ra pnrc

11 o n ti a n ?

indulás
óra p«-i<

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gít ra

Hét cegszánló

5

20

40

Budapest. Kiskunlialas.
Bácsalmás

5

42

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

26

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár, Sárbogárd.
Budapest

19

Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék

9

57

Bácsalmás, Kiskunhalas,
Budapest

/4

01

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

/4

09

Uidotnbiivár

14

26

/6

47

Pécs,

/8

03

18
18

58

Bálaszék, Ujdotnbová

14 1 15

Hercegszántó

G:ira

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

27

Hercegszántó

14

38

Gara

48

Bpest, Kiskunhalas

15 . 47

Bálaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

Ujdombovár, Pécs.
Bátaszék

18

Bálaszék. Pécs.
Sárbogárd. Budapest

23 i 41

Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

23 J 08

Bpesl, Sárbogárd

55

23

55

23 ;í

49

Éjjeli
szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasarnap d. u. nyitva
okt. 26 tél nov. 2 lg.

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAV LÁSZLÓ

gyógyszer tára

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

Nvomntnff BakaneL

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos
férfi szabónál
(Susmiopart).

SMvberger

könyvnyomdája

32

19

pari szén szeszgyárak, téglagyárak, görrnalrnok és üzemek részére
kitűnő minőségben. Eladás nagyban és kicsinyben házhoz szállítva.

Bakanek

7

Hátuszék, Bhih

koluzbrikettet, tatai tzalonszenet,
budapesti elsőrenndü gázkokszot,

K3£®S!E«?'«BK®EER3a!

7

13

utat tojásbríksttet.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYÍJHDAVALLALAT.

Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest

9

Kályha fűtésre használjon

Hová?

7

Szénkereskedeimi
Részvénytársaság

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

M

DOFOfí tojásszén
OOYOfli diószén

í

IS C

Baja, FsTenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI
es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Goldbertfer kftnvvn vöm dijában Baia.

