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Helyben negyedévre ö penge
Helyben egy hónapra . 2 pengi

SzerkoHitfteéfi Aa kiadóhivatal,
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Városi 
műszaki szolgálat
Baj • városának van mérnöki hi

vatala, melynek élén két kiváló mér
nök áll s ahol sok tagtól álló gya 
koriolt műszaki segédszemélyzet is 
dolgozik.

Elismerjük, hogy az egész hivatal 
szinte emberfelelli munkát, végez, 
de úgy találjuk, hogy az a műnk;, 
amelyet mérnökeink végeznek, túl
nyomó részben írásbeli, adminisz
tratív természetű s mérnökeinknek 
nem jut idejük ahhoz, hogy a vá
rosfejlesztés szorosan ve t műszaki 
problémáival foglalkozzanak.

A fejlődés iránya általában mű- 
szaki és szociális irányban tendál. 
A városi problémák között legelső 
helyet a lakáskérdés egészségügyi 
és a népjólét érdekeit szolgáló szo
ciális irányú megoldása foglalja el; 
de olt húzódik meg e főkérdés 
mellett az utszolgálat, vízellá
tás sok problémája ; mindezek a 
feladatok bizonyos mértékben hál 
térbe szorítják a közigazgatás túl 
tengő jogi részéi és a súlypontot a 
műszaki osztályra tolja ál.

Nehány év óla uj szellem nyo
mult be a magyar közéletbe, amely 
uj. lelket óhajt belevinni a régies, 
többé kevésbbé palópálos, társadal
mi, gazdasági és közigazgatási be
rendezkedésbe.

Ennek az uj szellemnek jegyében 
keletkezett intézmények, alkotások 
és törvények sorába, most egy olyan 
uj törvényt óhajt beleilleszteni a 
kormány, mely tágas perspektívát 
nyit a városok fejlődése számára.

Ma még olt tartunk, hogy a vá
rosok fejlettsége a fokmérője a nem 
zetek haladásának ; de az is bizo
nyos, hogy ezt a tételt nem ismer
tek fel eddigi kormányaink s min 
den várost az egy Budapestet kivéve 
-- a maga sorsára bíztak. Ha az
után az egyes városok kiváló veze
tők és megértő, a fejlődés iránt 
érzékkel biró városatyák kormány
zása alá kerültek ; de ebben a fej 
lődésben sem volt jól átgondolt 
rendszer,

E/.en a bajon óhajt most segíteni 
a kormány, melynek megbízásából 
az ip írügyi minisztérium városfej
lesztési javaslatot dolgozott ki, me 
lyek megállapítják azokat az általá
nos elveket, melyeket minden város 
fejlesztési politikának követni kell.

A javaslatot még novemberben 

beterjeszti a minisztérium . z ország
gyűlés ele s az még ez évben tör 
vényeidre emelkedik.

A javaslat lényege az, hogy min 
den vátos köteles három év alatt ; 
olt ahol a régi mérnöki adatok már 
elavullak, hal év alatt városiende 
zési terveket készíteni.

Baja város abban a kellemes 
helyzetben van, hogy a város ka
taszteri rendezése folyamatban van, 
3 év alatt be is fejeződik, úgy, hogy 
rendelkezésre állanak maid az ősz- 
szes adatok, melyek az egészséges 
városfejlesztési javaslat elkészítésé
hez szükségesek.

Minthogy azonban a műszaki hi

Egyre terjed Baján és már járíány- 
Öltött a sariach.

A kezkórház mindkét iáw^ypav^OHját megtöltötték
a fertőzi

Baján a pár hét előtt még 
egy-egy betegedéssel fellépő 
sarlach mindinkább terjed, A 
megbetegedések szárra most 
már járványos jelleget bizonyít.

Baja város egészségügye a 
legutóbbi időben erős és szem
betűnő rosszabbodást mutat. 
A sarlach mellett tífusz és

Sir Bobért 6ower újra a revíziót 
követeli.

Sir Róbert Gow^r képviselő az. 
angol alsóház középeurópai cso
portjának elnöke rendkívül érdekes 
tanulmányt lelt közzé a revízió 
kérdéséről.

Adómentesség a napszámosok 
tulajdonát képező 2 szoba-konyhát 

lakásból álló házakra.
Annak a szó ciális érzéktől átha

tolt népi politikának, melyet a ma
gyar kormány követ, újabb szép 
intézkedésével állunk szemben.

Ismeretes, hogy még Gömbös 
Gyula kormánya mentesítette az 
adó alól az égy szob i konyhás há 
zakíil, ha azok napszámosok tulaj 
dónál képezik. Mintegy hatszázezer 
ember jutott így adómentességhez.

Darányi Kálmán kormánya most 

vatal mérnöki szén é yzete a leg- 
megeröllelőbb munka mellett sem 
1 sz képes felelősség melleit mind 
azt a munkál elvégezni, amit feltét
lenül mérnöknek kell végezni, már 
most (elvetjük a kérdést, hogy a 
város fejlődése érdekében nem vol 
na e kívánatos, hogv a városi mér 
nöki hivatal mérnöki létszámát fel 
emeljük s a mérnöki hivatalt mind 
azon teendők alól felmentsük, me 
lyek nem szorosan vett műszaki 
természetűek,

A város szegény és gazdag pol
gárainak egyaránt éideke, hogy ez 
megtörténjek s hogy a mérnöki lét
számot felemeljék.

betegek.

vérhas tüneteivel találkozunk. 
A közkórház két járványpa- 
villonja már egészen megtelt 
fertőző betegekkel, A tiszti 
főorvosi hivatalnak súlyos gon
dot okoz a betegség terjedé
sének megakadályozása és a 
betegek elkülönítésének kér- 

I dése.

Minden felelősségtudó államtér 
nak kötelessége, hogy megmentse 
Európát a fenyegető megrázkódta- 
tás'ól s ezért a Dunavölgy kérdé
sét békésen kell megoldani.

egy lépéssel tovább ment ezen az 
utón, amennyiben állandó adómen
tességet biztosított az. olyan napszá 
mosok tulajdonát képező lakóba 
zakra is, amelyek kél, egyenként 
egy szobából és mellék helyiségből 
álló lakást foglalnak magukban.

A rendelet azonban határozottan 
kiemeli azt, hogy az egy szobából 
s egy mellékhelyiségből álló lakó
házzal egyenlő elbírálás alá esik a 

i többek közös tulajdonában lévő la- 
í kőház is abban az esetben, ha 1. 

az épület legfeljebb két, egyenként 
egy szobából és mellékhelyiségből 
álló lakást foglal magában, 2. a tu
lajdonrész a telekkönyvben fel van 
jegyezve, 3. a résztulajdonosok mind
egyike a rendeletben előirt összes 
egyéb feltételeknek megfelel. Ezek 
alatt értendők, hogy földműves mun 
kás vagy napszámos legyen és más 
ingatlannal nem rendelkezik.

lövőire megnyílik 
Baiás a kereskedő 

tssssraskoiai is.
A gazdasági helyzet javulásának 

vagy rosszabbodásának feltétlenül 
fokmérője a tanonciskolások száma. 
Mihelyt valamelyes javulás tapasz 
talható az iparosok és kereskedők 
tartanak tanoncol, ha a változás 

I kedvezőtlen, akkor már anélkül dől- 
i goznak.

Baján a kereskedő tanonciskola 
i már évek óta szünetelt tanoncok 

hiányában. A kereskedők nem vet
tek fel tanulót, de annál inkább 
gyakorlatba lépett a kifutok alkal
mazása, mivel ez a megoldás keve
sebb felelősséget jelentett és kényel
mesebb volt, amellett a kifutót bár
mikor elbocsáthatták, amit a tanon- 
cal nem lehettek

Most azután a bajai tanonciskola 
igazgatósága azt az örvendetes tényt 
szögezte le, hogy a tanonciskolá a 
az idén beiratkozott négyszázhusz 
növendék közölt kereskedő tanono 
is találkozik, számszerint húsz. Jö
vőre, mert a következő tanévig újabb 
kereskedő tanoncok felvételére le
het számítani, megnyitják a keres- 
kedőszakcsoport egyik osztályát.

Általában az idén az eddig be- 
üaíkozott tanoncok száma csak hat
tal kevesebb mint 1935 bt-n .i év- 
végi állapot volt.

Az igazgatóság véleménye szerint 
ez a szám százzal az esztendő fo
lyamán még feltétlenül emelkedik, 
mert a tapasztalat szerint ez az is 
kóla télen éri el teljes növendék
létszámát.

Erélyes rendszabályokat követel 
a kormánytól a béig1* szociáldemok
rata párt, annak megakadályozására, 
hogy külföldi hatalmak Belgium te
rületén az állam biztonságát veszé
lyeztelő szervezeteket tarlh issanak
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Gróf Zichy Gyula érsek 
nagy ünnepség keretében felszen
telte és elmondta as első misét 

a mátétókei templomban.
Máléttlke községnek fennállása 

óta nem volt ahhoz hasonlatos ün
nepsége, mint amelyet szombaton és 
vasárnap ült meg.

Szombaton délelőtt 9 órakor Sal- 
lay Emil plébános szentelte meg az 
uj templom ui harangját id. Will
mann János nagybirtokos, megye
képviselő és családjának értékes 
ajándékát. Siezák, a hiineves buda 
pesti harangöntő mester öntötte a 
remek szép müvü és szép hangú 
harangot; megáldalásával egvidőben 
felszentelték a kél régi harangot is.

Az avatási ünnepségen az adc.- 
mányozó id. Willmann János igen 
hatásos szép beszédet mondott.

Szálljunk magunkba és lássuk be, 
hogy itt c földön egymásért kell 
lennünk, csak úgy kisérhet Isten 
áldása ! mondotta beszédében a szó
nok. Mi mindenkinek bensőséges 
fohászkodása Istenhez szálljon, aki
nek hálateken borulunk iábai elé, 
hogy engedte megérnünk a mai 
örömnapot és teljesedni a málétel- 
kei katolikusok emberemlékezet óta 
forró vágyát Ugyancsak Isten iránti 
hódolatból Pinkovics Mihály és Ko- 
letity Katalin bőkezűsége, Pinkovics 
Antal, továbbá az egyházi és köz
ségi elöljáróink buzgósága és lel
kessége következtében eljutottunk 
odáig, hogy most már csak egy nap 
vál-s-t el az itteni méltó istentiszte
lettől, a szentmise bemutatásától.

A mindvégig felemelő tartalmú 
beszéd s az ünnepség után a felvi
rágozott harangokat felvonták a 
toronyba.

A templom szentelés vasárnap 
délelőtt feledhetetlenül megkapó ün
nepségen zajlott le gróf Zichy Gyula 
érsekfőpásztor dr, Mosonyi Dénes 
prelátuskanonok, dr. Kőszeghy Mi
hály és dr. Kujáni Ferenc kanonok 
kíséretében már szombaton megér 
kezelt és Tataházán szállt Id autó 
jóból, ahol díszes fogadtatás várta. 
A vármegye és a járás közönsége 
nevében dr. Péterfia Fülöp bácsal 
mási járási íős/olgabiró üdvözölte.

Vasárnap délelőtt a megye veze
tősége részéről vitéz dr. Bajsay Er
nő alispán fogadta és üdvözölte,

A templomszentelés mélységes ér
telmű szertartásai után 10 óra táj

lomban az első misét utána bekap

csolódva a keresztet üldöző mai 
időkbe magas szárnyalásu szentbe 
szédben kérte Isten áldását mind
azokra, akiknek a templom emelte 
tése körül érdemeik vannak.

A templomi ünnepség után a fő 
pásztor a tisztelgő küldöttségeket 
fogadta.

Az ünnepség végeztével a köz

Foszlányokban Srageti a szél a Dunaparton 
a szinehagysít bajai csrszágzászlót.

Ott emelkedik a Duna part
ján büszkén, méltóságteljesen 
a bajai Türr István-emlékmü 
és felelte az országzászló ma
gasodik. De nem impozánsan, 
mint ahogyan kellene, hogy 
egy város és ország minden 
magyar öntudatának kifejezője 
legyen. A.foszlányokba szaka
dozott szinehagyott selyem 
már nem szimbolizálja az előre 
nézést az akarást ami minden 
országzászlónak szent célja és 
hivatása. Ez a zászlónak már 
alig tisztelhető lengő lobogó 

i valami bizony nagyon árván 
| szegényesen hat és nem ígéri, 
hogy farkasszémet tud nézni 

i az idő vasfogával, de még 
egy-két közeli esztendővel is. 
Pedig a feladnia több, nagyobb 

’ és hosszabb időre szól,
A Dunát járó hajók utasai

nak legkisebb impressziója 
majdnem mindig ez az emlék
mű, de már nem egyszer kér
dezték, — bajaiak is! — hogy 

Figyelem I ÍHletátheiyezéS*! Figyelem!

Íí!
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-íéle üzletbe, Báró
Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben t ■ 
dalom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dUSc... 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert szolid áraimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

ségháza tanácsterme ben Iái sas béd 
volt s eren dr. Kőszeghy kanonok 
a pápára a kormányzóra mondott 
p< Ji irköszöntőt. Vitéz dr. Bajsay 
alispán a főpásztor és helyettesét 
üdvözölte. Vécsei Dezső mátételkei 
vezető jegyző a község háláját tol
mácsolta dr, Kujáni kanonok meg
emlékezett a templom létrehozóiról 
id. Willmann pedig a lelkészkedő 
papságot köszöntötte Bácsalmásról, 
Mélykutról, Tataházáról körmenet
ben vonultak az ünnepségre, de a 
többi községbölis nagy tömegek ér
keztek Mátételkére a ternplomszen- 
telésre.

mi az ami az emléken lobog. 
Mert a zászlót felismeri még 
az idegen is, de ha már nem 
látszik annak bizony a lokál
patrióta sem tudja, minek osz
tályozza.

Az emlék megérdemli, Baja 
város hazafias lakosságának 
nemzeti öntudata pedig meg
kívánja, hogy az országzászló 
valóban szimbolizálja kissé a 
nevét is.

1 Kérjük, hogy tekintsék meg 
vájjon, nem visszatetsző kép-e, 
amit itt szóvá teszünk s gon
doskodjanak a szép és nemes 
emlékhez uj és arra méltó 
zászlóról.

— ítélkezés a záróra ügyben. 
A belügyminisztériumban szervezett 
kihágási tanács egy adott esettel 
kapcsolatban kimondotta, hogy a 
zárórára vonatkozó kihágások ese
teiben nem a rendőrség, hanem a 
város kihágási ügyeinek intézésével 
megbízott tisztviselő bir hatáskör
rel.

Bajára jön november 
3-án a japán császári 
udvar kedvenc tán

cosa.
Yeichi Nimura a japán császári 

udvar kedvenc láncosa európai mű
vészi kőrútján a Liszt Kör meghí
vására Bajára is ellátogat.

Yeichi Nimura ősrégi japán sa- 
murai családból származik. Család
jának tagjai ötszáz esztendő óta 
papok és harcosok s Yeichi apja, 
aki magas állást töltött be a mikádó 
udvarában, fiát már gyermekkorá
ban táncosnak szánta s egy pápa 
felügyeletére biz.va szigorú testi és 
szellemi nevelésben részesítette. 
Csak mikor bevégezfe gimnáziumi 
tanulmányait s teljesen elsajátította 
a birkózás- és hadi művészet tudo
mányát, szenlelh-tte magát teljesen 
Yeichi a tánc művészetének.

Yeichi Nimura ma egyik utolsó 
képviselője azoknak a láncosoknak, 
akiknek táncában a régi szamurai 
harcosok hősi magatartása és az. ős
régi japán kultúra jut kifejezésre.

Lisan Kay szépségével és táncá
val méltó párja a nagy művésznek. 
Szenzációs felvételeik a Wagner, 
Halász. Károly és dr. Geiringer- cé
gek kirakataiban lathalok.

A belügyminiszter 
még nem küldötte Bajára az 
állami inségsegély jóváha

gyását.
Baja város vezetősége fel

terjesztette a belügyminiszter
hez a szociális ügyosztály és 
a mérnöki hivatal együttesen 
kidolgozott nagyszabású téli 
inségmunkatervezetét, melynek 
segítségével a város az idén 
is megakarja oldani a téli in- 
ségmunka kérdését. Az inség- 
munkatervezet arányában a 
város megfelelő államsegély 
biztosítását kérte a miniszté
riumtól.

A jóváhagyás azonban nem 
érkezett még Bajára s ma még 
bizonytalan milyen összegű 
lesz az államsegély, Bizonyos 
azonban már most, hogy az 
inségsegély 'hozzájárulás mér
tékével arányban, csökkentett 
keretek között tudja az idei 
télen a város a szociális fela
datait teljesíteni, A városnak 
az a terve, hogy a csökkentés 
ne legyen erősen érezhető. Az 
inségmunka tervezet is olyan
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M és elökészil irodai virsgákra MEGYERI SÁRA áll. „ug.dély.zetl 
» gyors- és gépíró tanfolyama.
| Vállal gépMsi munkát és másolási. Mmlkezni hármsty időben 

M lehet: Huynuld utca 19. sr. alatti iskolahslyiségbin.

nagyszabású, hogy részbeni 
megvalósításáról lehet csak 
szó, azonban a tél gondját ez
zel is elvetik. Ennél a fizikai 
inségmunkatervezetnél az a 
cél, hogy valamennyi időjárás
nak megfelelően tudják fog
lalkoztatni a közmunkára je
lentkezőket.

Lskodaiosn és haüQtti 
tor esiűdöben.

Márlons/állásoo, a hajdani Alig 
várta pusztán különös eset történi. 
Malik István ülte az esküvőjét Rác?. 
Katalinnal. Az esküvő napján haj 
nalban meghalt a nagyapa Miiller 
István. A lakodalmai már nem tud 
ták visszamondani, minthogy meg 
érkeztek a vendégek s az összes 
előkészületek is megtörténtek, meg
tartották tehát az esküvőt s a la 
kodalmi ebéd u’án a násznép gyász
gyülekezetté alakult s másnap tisz
tességgel eltemették Müiler Istvánt.

Ki kaphat áílandó 
vhum&t 

Jugoszláviába?
Állandó jellegű, három vagy hat 

hónapig érvényes és utazások száma 
tekintetében nem korlátozott vizű 
mot a budapesti jugoszláv követség 
olyan magyur alattvalók részére állít 
ki, akik jugoszláv eredetű áruk ki
vitelével foglalkoznak.

Az ilyen vízumok 50 pengő dij 
lefizetése ellenében olyan kereske 
dők részére állíthatók ki, akik va
lamely jugoszláv kereskedelmi és 
iparkamara bizonyítványával tanú 
siiják, hogy jugoszláv áruk kivitele 
rendes üzleti tevékenységük körébe 
tartozik.

HÍREK
— Egyházi tevékenységek. Hor

váth Dezső lelkész a bajai Szent 
Imre Internátusbán működő Krisz
tus Király Szövetségben vasárnap 
(!• lulán konferenciái tartott s annak 
során ismertette a Krisztus Király 
Szövetség működésének hál más ve
zérgondolatát: az igazságot, igazsá
gosságot és a szeretetek A konfe
rencián különböző énekek és szava
latok is sorra kerültek és azon a 
hallgatóság lelkes érdeklődéssel fi
gyelte a történteket.

— Áthelyezés. Az igazságügyi 
miniszter dr. Szabó Antal önálló 
működési körrel felruházott járás- 
birósági jegyzőt a pécsi kir. Ítélő
táblához tanácsjegv lőnek helyezte 

át. Baja város jogkereső közönsége 
amennyire örül az előléptetésnek, i 
annyira sajnálja dr. Szabó Antal 1 
távozását, meri rendkívül előzékeny 
modorával csak tisztelőket és jóba 
rátokat szerzett magának.

— Változások a halai OTI nál. 
Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet bajai kerületi ügyvezetőjét dr. 
Fábics dánost hasonló, beosztással 
Veszprémbe helyezték ál. Dr. Fáb- 
rics értékes munkaerő, kiváló szak- I 
ember, aki két évig működőit Baján. I 
Utóda Baumly József, a miskolci I 
kerületi pénztár helyettes ügyvezetője, ' 
aki novemberben már el is foglalja 1 
bajai hivatalát.

— A városháza kerékpárcsar- 
csarnokából lopták el a kerék
párját. Ma délelőtt 10 óra után 
Miiller Imre Kültelek 184 számú 
lakás a városháza kerékpárcsarno
kában hagyta vadonatúj Torpedó
gyártmányú kerékpárját s mire visz- 
szajött ellopták. Müiler azonnal je
lentette a dolgot a rendőrségen.

— Gyomorbajos embereknek 
nagy megkönnyebbülést okoz, ha 
félórával étkezés előtt három-négy 
evőkanálnyi természetes 
„Ferenc József keserű vizet vesz- i 
nek be.

— Kevés a baromfi r- emel
kedni!: az árak. Az ország külön- 
böző 'vidékeiről érkező jelentések 
szerint a baromfipiacokon a tava
lyiaknál lényegesen kisebb a felhő 
zalai. A baromfikészlel kisebb vol
táról az árak emelkedésére követ
keztetnek, főként a pulykánál, mely
ből igen élénk angliai exportra szá
mítanak, tekintve, hogy a jövő tava
szon lesz az uj angol király koro
názása s az ünnepségek során az 
angolok rengeteg „nemzeti eledelt" 
képező pulykát el fognak fogyasz
tani.

— Gyűlések a vármegyeházán. 
| Bácsbodrog vármegye törvényható

sági bizottsága november 4 én szer
dán délelőtt tartja meg szokásos 
havi gyűléseit. A törvényhatósági 
kisgyülés délelőtt fél 10 órakor kez
dődik, utána 11 óra lá/ban meg 
kezdik a közigazgatási bizottság 
üléséi.

— A libavásárló asszony húsz 
pengővel károsította meg a mai 
piacon a kofát. Kellemetlen ka
landja volt ma délelőtt egy bajai 
piaci árusnak. Az asszonytól libát 
vásárollak, ami három pengő nyolc 
vau füléibe került. A vásárló elő 
vett egy húsz pengős bankjegyet, a 
kofa visszaadott belőle, azonban a 
bankjegyet nem adta át, hanem 
mire a vevőivel elfoglalt kofa ész
revette a dolgot, már el is tűnt A 
szegény kofa sírva indult a „szóra
kozott" vevő után, de az asszonyt | 
már nem találta meg.

Vér-, bőr- és idegbajosok 
igyanak hetenként többször, reggel 
felkeléskor <-gv pohár természetes ; 
„Ferenc József** kese lüviz.ít, mert 
ez mindig alaposan kilisz'itja és 
méregíeleniti a gyomotb-Mcsafornát 
s ezenkívül az emésztést és az 
anyagcserét is jótékonyan befolyó 
solj*. Az orvosi tudomány legjele
sebb képviselői már régóta hangoz
tatják, hogy a Ferenc József viz 
hatásával minden tekintetben meg 
vannak elégedve.

Eh.narasxtalia a kö4 a Le* 
csaholó Társulat közgyűlését. 
Kedd délelőttre hívták össze a 
Szén istváni Lecsapoló Társulat köz
gyűlését és ezt megelőzően a vá
lasztmányát. A közgyűlés elé kel
lemetlen akadályokat gördített az 
éjszakai nagy köd. Bercsény György 
műszaki tanácsos, a budapesti kul
túrmérnök hivatajos kiküldetésében 
tegnap délelőttre az előzetes bej 
lenlés szerint ma reggelre hajóval 
jelezte eljövetelét.

A Dunán azonban olyan nagy volt 
a köd, hogy a hajó 8 órán át vesz 
tegelt egy helyben s a miniszteri 
bi'tos a kitűzött időn túl érkezett s 
igy a közgyűlést, valamint a vá
lasztmányi ülést is holnap délelőtt 
fogják megtartani.

Laptulajdouoa :
Or. KN ÉZV L.

Október hó 28-án,
Október hó 29-én.

WARNER FILMGYÁR ViLÁGFILMJE!

Mindenki
a fedélzetre

Zenés vígjáték 12 felvonásban.
Kiegészítés :

Tapsifiiies társaság
Színes rajzfilm.

Déli tenger paradicsoma
Gömbös Gyula möochrai 

temetése
H - i-r^ a^J ö

■■■■■■■■■■■■■■i'irMiMi ii « i 'i'ii'fniiiffii11'1 WiflaaMMigazaBmsaESE

—■ Sztálin állapota rosszabbodott 
írja a Malin a moszkwai cáfolatok 
ellenére. A vörös diktátort újból 
szanatóriumba kellett vinni.

— Sztoladinovics jugoszláv kül- 
ügyminis-ier, aki Ankarába utazott, 
semlegesség! politika követésére 
akarj i rábírni Törökországot.

A Fisther alapítványi-házban
2 i.-IFs HÁLÓSZOBA
1 n»íy ÁLLÓTÜKÖR 
RÉGI FÜGGÖNYÖK 

KÉPEK és PERZSaSZÖNYEGEK 

etadók!
Felvilágosítást ad: 
SCHEERADOLF 

gondnok.

Egy szol. -, g,~ U- Ka keresek 
éskonvhás BCs!mC«w9k azonnali
beköltözésre. — Cim d kiadóban.

R GYÓGY- R
[i! OllO, HASKÖTŐ, 
j MELLTARTÓ J

Czelzler Jenöné m
M füzőkészitő mester



4 baja-bácska 1936. október 29.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrilett (szurokmentei)

Legmagasabb höértékü magyar széli és széntermékek. 
—== Kérje mindenütt.

Képviselet: S g h Ő 11 ÉS B B j ® í
Bajt, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

I- száraz

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 Sámter és Fia

FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a 

WII0m™K0KSZ 

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

0©í@9Í tojásszén 
USFGSi diószén 

Kemény éí lágy tűzifa ölben éj aprítva.

I if é O C Szénkereíkedeimi
W ís Bí 1 C 3 Részvénytársaság

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

Kályhafűtésre használjon

tatai toiásbrikettet,
koktzbrikettot, tatai szalonszsnet, 
budapesti elsörentidü gáziiokszot. 

^paii szén szeszgyárak, téglagyárak, gór malmok és üzemek részére 
kitűnő minőségben. Eladás nagyban és kicsinyben házhoz szállítva.

Srü^hüát és Társ® Btjer-eTSri6o:

Éjjeli 
szolgálat®t tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 26 101 nov. 2 ig.

GVARMATI EMIL
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

rabéit 
csináltassa

Máté Laj©s
A Máv. menetrend május 15-től:

Érkezés
óra perc

47 09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Her cegszántó

7 40
Budi-pest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

/4 09 Uidombovar

16 47 Pécs, Bátas/ék. Baja

18 03 Gara

18 27 Hercegszántó

18 48 Bpesl, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár, Pécs. 

Rátaszék

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

23 08 Bpesl, Sárbogárd

5

5

5

8

9

14

14

15

18

23

40

19

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Hová?

Ilercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd. 

Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikcria

Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

Baja, Bálaszék, Pécs

Bátaszék, (Jid ombovár

Hercegszántó 
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Gara
Bálaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors 

Bátaszék, Pécs. 
Sárbogárd, Budapest 

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria 

Bátaszék, Ujdombovár,
Budapest

Nyomatott Balcanek é«

HIR3L7LSEKLT FELVESZ
ü NYOMDAVALLALAT.

férfi szabónál
(Sugovicapart).

üBraüok és feofcWsroer
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


