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0 r. KNÉZY LEHEL

„Ujitásokra, mtozor waerertóre, 
igen is szükség van..

Gömbös Gyula miniszterelnök ha
lálát követő kormányválság megöl 
Hódolt; az uj kormány elfoglalta 
helyéi ; a kormány változással kap
csolatos poli ikai és közigazgatási ! 
változtatásokat legnagyobbrészt ke
resztül vittek ; az uj parlamenti ülés 
szak megnyílásával kapcsolatos rend 
kívüli munka is véget éri ; Kozma , 
Miklós belügyminiszter az első nyu j 
godlabb vasárnapot íelhas<nálta arra, 
hogv elmenjen kei öleiébe, Szom
bathelyre s ott tájékoztassa kerüle 
tél, de egyben az országot is az , 
Ulo'só hetek politikai eseményeiről.

/X Szombathelyen elmondott be 
szedek egyikében mondotta, hogy 
„újításokra, sokszor gyökeresekre | 
szükség van . . .“, de ugyanakkor I 
azt is mcndotla, hogy olyan kisér- 1 
letekbe, melyeket néhai Gömbös 
Gyulával szemben igaztalan vádként 
emellek és amelyeket ő sem nyil
vánosan, sem bizalmasan sohasem | 
hirdetett, belemenni nem lehet."

Mi mindig hirdettük, irtuk és 
mondtuk, hogy azok a vad vádak, 
melyeket néhai Gömbös Gyulával 
szemben emeltek és hirdettek s 
amely vádaskodásban az ellenzéki 
vezéremberek járlak elől, semmiféle 
komoly alappal nem bírtak.

Ezerszer irtuk és mondtuk, hogy 
a Nemzeti Munkaterv elgondolásait 
erőteljes — de feltétlenül alkotmá
nyos ufón létrejött — központi kor 
mányzat utján óhajtotta Gömbös 
Gyula megvalósítani.

Diktatúráról s hasonló gyermek
meséről sohasem volt szó.

Kozma Miklós belügyminiszter 
mini klasszikus tanú telt erről szom- 
bilhelyi beszédében tanúságot; s 
er< a nyilatkozatra annál inkább 
ív1 kell figyelnünk, mert olyan em
ber lelte meg a nyilatkozatot, akit 
magát is diktatúrára való törekvés- 
s- I vádoltak meg ; igaz, hogy csak 
m , -I legújabban.

Azt hisszük a belügyminiszter 
nyilatkozatával a diktatúrára való 
törekvés vádját tel|esen elintézett 
nek tekinthetjük.

De ki kell emelnünk a belügymi 
mszter beszédének a titkos válasz 
t<|i"gra vonatkozó részét.

uj váhs/tójog tehát hamaro
san meg lesz.

Az uj választójognak megalkotása 

nálunk, Magyarországon, ahol sok 
évszáz idős alkotmányos és elég 
hosszú parlamenti mull is áll a 
nemzet mögött, van olyan nagy je 
lenlőségii esemény, mint Szent Ist
ván király államépiiő munkássága, 
vagy az 1791 rs, 1832 es, vagy az 
1848 as idők alkotmányozó törvény
hozása.

Az ilyen messzekiható jelentőségű 
eseménnyel szemben el kell lör-

A hármas külügyminiszteri találkozó után 
Darányi miniszterelnök kómába és Becsbe 

utazik.
November 10 én összeül B-csben 

a hármas külügyminiszteri találkozó, 
amelyen Kánya Kálmán és Cianó 
gróf külügyminiszterek, valamint 
Schmidl Guidó osrlrák külügyi ál
lamtitkár vesznek részi.

A háromnapos tanácskozó l p >li 
likai körökben rendkívül nagy hord 
erejűnek Ítélik.

Még november 20 elölt Darányi

Kötéláltali halállal 
tegnap kivégezték a nógrádmedyei 

kémszervezet két Wvádiettját.
A balassagyarmati határőrosztály 

laktanyájának udvarán tegnap reg 
gél végezték ki a nó Jrádmegyei 
kémkedési bíinper két fővádlottját : 
Biró János haláröszakaszvezetöt és 
Kovács József polgári egyént, akik 
Mészáros Jánossal és Pállal egész 
kémháló/alot szerveztek s egy esz 
(endő óta kémkédipk Magyaiország 
ellen.

Az elmúlt év tavaszán Mészáros 
János csempészt a szomszédos or
szág pénzügyőrei elfogták s csíjk 
úgy engedték szabadon, ha Magyar
ország elleni kémkedésre vállalkp 
?ik.

Mészáros János pénzsóvárságból 
előbb öccsét Pált, majd sógorát Ko
vács Jó* pfet, Kpyács pedig Bíró 
Jánost hálózta be körmönfont ra
vaszsággal.

Később Tresa István gépkocsive
zetővel és Torda Margit 15 éves 
kiszolgáló leánnyal, majd Géczi Er 

pülm minden személyi, hiúsági te 
kintclr-.ek, tll kell csitulni minden 
vissz.;: vonásnak.

Ne legyen halásvadászat, olcsó 
néps/'-r(iseg hajhászás; hanem egye
dül a nemzeti érdek mindenek fe
lett álló szolgálata kell, hogy irá
nyítson mindenkit : vezérembereket, 
pártokat, sajtót egyaránt.

Ma — ugylátszik — kedvező a 
légkör erre a tárgyalásra; a belügy 
miniszter igyekszik ezt a légköil 
fentai tani.

Meglátjuk, kiken múlik a kedvező 
légkör állandósulása.

K ,n n.ü iszlerelnök, Kánya Kál 
mán külügyminiszter társaságában 
Rómába utazik a Dúcénál te-ndő 
bemutatkozó hivatalos látogatásra.

Róma után D irányi miniszterei 
nők Becsbe megy Schuschnigg kan
cellár látogatására.

Mind a bécsi, mind a római Iá 
togatás során nagyfontosságu kér 
dések kerülnek szőnyeg!e.

/gébet háztartásbeli leánnyal égé 
szült ki a kémhálózat. A két kis 
korú leánynak katonákkal kellett 
ismeretséget kö|ni s őket a kémhá 
lórat tagjaival ismeretségbe hozni.

A kémkedést úgy leplezték 1 , 
hogy Mészáros Jánosi ez év már
ciusában betörésben való bűnrészes
ig niíatl letartóztatták. A kémke
dés gyanúja miatt már előbb meg
figyelés alatt álló Mészáros a ky- 
reszlkérdésekbe belezavarodva el- 
árpjla magqt, majd bűntársait js 
megnevezte

A honvédiÖFvényszék Mészáros 
Jánost 15 évi fegyházra, Mészáros 
Pált 2 évi fegyházra, Torda Mar- 
gitot 8 hónapi börtönre, Géczi Er 
zsébelet 3 havi börtönre iléltg. 
Treskó Idvánt bizonyítékok hiányá 
bán felmentették.

Biró János és Kovács József ki
végzésénél a vesztőhelyen szemben
állónak a határőroszlály honvédéi

I es végignézi , k ehellentő például a
i rangja vesztett h Hárőrszakaszvezető 

és a nemrég körükből ehávozó 
társuk akasztását.

Tizennégy esztendős 
az fasizmus.

A fasiszta forradalom 1izen- 
negyedik esztendejét tegnap 
Olaszországban nagy fénnyel 
ünnepellek.

A fasisztapárt mellett a la
kosság százezrei vonultak fel, 
Mussolini tiszteletére és viha
ros ünneplésben részesítették,

Mussolini a fasiszta milícia 
házában ezúttal felavatta a 
forradalom és a keletafrikai 
hadjárat ezerötszáz negyven
négy feketeinges hősi halott
jának emlékművét. —-

ft iisztőrlési vámok 
leszállítását sürgetik 

a gazdák.
Az érdekelt gazdák az Or

szágos Mezőgazdasági Kamara 
utján beadvánnyal fordultak a 
földművelésügyi minisztérium
hoz, Beadványukban minden 
tekintetben megindokolták a 
lisztőrlési vámok tarthatatlan
ságát. Gazdaköröktől nyert ér
tesüléseink szerint rövidesen 
intézkedést várnak ebben az 
ügyben, mert lehetetlennek 
tartják, hogy a mai magas ga
bona- és lisztárak mellett 
ugyanolyan őrlési vámot szed
jenek a malmok, mint akkor, 
amikor a búza ára 8—10 pen
gő volt és amikor ennek meg
felelően a liszt ára is 40—50 
százalékkal volt kisebb.

Befejezés előtt 
állanak a városi 

útépítések.
A város műszaki hivatala ezidei 

munkaprogramjának egyik jelentő
sebb tétele volt a baja—bácsbokodi 
törvényhatósági műül kiépítése. A 
forgalmas útszakasz egyike volt 
azoknak, melyek miatt a legtöbb 
panasz hangzott el a város ellen az 
autó és kocsi tulajdonosok részéi öl.

Ennek az útnak az általános le-
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rilése, valamint hengerlése nagy I 
készültséggel folyik. Eddig már 4 1 
kilométer hosszú szakaszon fejezték 
be a munkálatokat. Rövid* s- n tel 
jesen befejezik az útépítés id -i prog 
ramját.

A másik fontosabb útépítés a 
város belső területén folyik s ez a 
Várady-étsek útnak az átépítése, 
illetve újonnan való burkolása. A 
költséges de. masszív és a jármű 
közlekedésre kiválóan alkalmas 
kiskőkocka burkolatot egyelőre a 
kiscsávolyi templomig viszik. Ez az 
útépítés is nagy tempóban folyik, 
amire már azért is szükség van, 
mert a közeledő téli időszak és az 
állandó esőzések nagyon megnehe
zítik a szabadban való munkálata 
kát.

„Független Magyarság" 
2935. évi október 28-tki 

számából.
A Független Magyarság még min

dig a nagybaracskai petícióról és 
ellenpeticióról cikkezik.

Elhallgatja, hogy a válasz ási de- 
liktumokat likvidálta a kormányzó 
perlörlő gesztusa. De különösen el
felejti, hogy a kormányzó állal ki 
bocsátott kegyelmi tény a kéthar
madrészben ellenzéki választópol 
gárokra vonatkozott s csak egy- 
harmadrészben a nemzeti egység
hez tartozókra.

Szemrehányást tehát — ha már 
a rendszerről esik szó — az ellen 
zékiek nem tehetnek.

A p rc-ai petíciót elutasította a 
Kö/igazgatási Bíróság. Heteken át 
ismertették az ellenzéki lapok azo 
kát a reltenetességeket, melyeket a 
kormánypártiak elkövettek s mi lett 
a petíció vége : elutasította a köz- 
igazgatási bíróság, pedig csak hat
vanhálom szóval győzött a kor 
mánypárt jelöltje.

Mi most ezeket a megsemmisült 
vádakat hánytorgathatnánk; de nem 
tesszük; mert ez természetesen csak 
24 óráig érdekli az olvasóközönsé
get s ilyesmivel untatni nem akar 
juk.

— A has gyakori teltsége, a 
rekesz erősebb feltolódása, májlájéki 
fájdalmak, emésztési nehézségek, 
gyomorbélhurul és sárgaság a ter
mészetes „Ferenc József** keserű 
víz használata által megszüntelhe- 
lők és az agy, a szem, tüdő vagy 
szív felé irányuló vértódu'ások el
lensúlyozhatok.

Tegnap este morfiummal megmérgezte 
magát egy mélykúti leány.

Tegnap este 10 órakor a 
bajai mentőket Mélykutra hív
ták ahol egy fiatal leány ön
gyilkosságot kísérelt meg.

Az öngyilkos leányt Szabó 
Erzsébetnek hívják és 22 éves. 
Szabó Erzsébet az utóbbi 
időben igen lehangoltan visel
kedett és életuntságáról pa
naszkodott. Tegnap este azu
tán morfiummal megmérgezte 
magát.

Modern gyiimöktkertészetet akar létesíteni 
a város a Tíirr István emlék mellett.

Érdekes tervvel foglalkozik a vá 
ros gazdasági hivatala. Már régeb
bi eszme, hogyha városi jövedelmek 
fokozására arra alkalmas területen, 
illetve valamelyik városi földön gyü
mölcsöst létesítenek. Legmegfelelőbb
nek ígérkezik erre a célra a Duna 
partja közelében a Türr István em 
lékmü mellett a volt városi erdész
lakhoz tartozó tizenhat holdas föld 
darab.

Minden valószínűség szerint itt 
fogják a gyümölcsöst felállítani; a 
fásításról természetesen már csak 
a tavasz folyamán lehel szó, akkor 
is csak az esetben, ha a föld al
kalmas gyümölcsös céljaira

Nogyan kezelték 18 év óta Zombor 
városának magyar alapítványait?

Zombor városa a többi kisebb 
alapítványoktól eltekintve, három 
nagy alapítványt kezel, melyek kö 
zül kettőnek, a Falcione és Gya- 
lokay-félének a jövedelmét az ala
pítólevél értelmében szegénysorsu

1
 Figyelem! UzletáthelyezéS! Figyelem

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet nov-mber l én a légi KraUSZ-fele üzletbe, Báró

Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőkö/.önségemmel, hogy újonnan dll5. . 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

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

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton 
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

Tettét hozzátartozói nyom
ban észrevették és a mentőkért 
telefonálták, A fiatal leány a 
kihallgatásnál elmondotta, hogy 
a morfiumot orvosi vényre 
vásárolta, amit egy kiskunha
lasi barátnőjétől szerzett, A 
kórházban Szabó Erzsébeten 
azonnal gyomormosást alkal
maztak. Állapota nem életve
szélyes.

Dr Reiser Antal gazdasági la
I nácsnok Diera Benő a kerlészképző 
j iskola igazgatójával a napokban 
! járt a helyszínen. Diera Benő több 

helyről talajmintát vett s annak 
vegyi vizsgálata alapján fogják meg 
határozni, milyen gyümölcsfajokat 
és mekkora területen fognak termelni.

A cél az, hogy csak kiváló mi 
nőségü fajgyümölcsöket termeljenek.

A vállalkozás szakértők vélemé
nye szerint nem lesz éredménytelen, 
mert a kérdéses terület melleit fék 
vő Dely- birtokon is elsőrangúan 
bevált a gyümölcstermeléssel való 
kísérletezés.

magyar, német, vagy bunyevác r. 
kath. ví gy protestáns vallásu ta
nulók támogatására, a harmadiknak, 
vagyis a Kotzik-félének a jövedel
mét pedig árvaház fenntartására kel
lett volna fordítania.

Az államfordulal óta (1918 no- 
vembei) azonban a város szerb ve- 

! zelősége az alapítók rendelkezései
vel nem törődve, az alapítványok 

I jövedelmét szer > nacionalista és 
i egyéb, a n vilvánosság előtt mind 
i máig ismeretlen célokra használta 
1 fel anélkül, hogy jogellenes sáfár

kodásáról a városi képviselőtestü
letnek, vagy sajtó utján az adófi
zető pojgárságnak csak egy ízben is 
számot adott volna. Most, hogy a 
városnak néhány hónap előtt ki
nevezett uj vezetősége elhatározta 
az alapítványi jövedelmeknek az 
alapítók rendelkezése szerinti fel
használását, megállapítást nyert, 
hogy az alapítványoknak a rossz 
és minden ellenőrzés nélküli gaz
dálkodás miatt erősen megcsap
pant jövedelme ellenére is a Falci- 
one féle alapítványból évi 48 000, a 
Gyaiokay féléből pedig évi 60 000 
dinár fog az alapítólevélben kikö
tött célokra rendelkezésre állani. Ez 
pedig azt jelenti, hogy az. uralom
változás óta eltelt 18 esztendő alatt 
csak ennél a két alapítványnál a 
jelentékenyen lecsökkent jövedelem 
alapulvétele mellett is nem kevesebb, 
mint 1,944 000 dinárt vontak él jog- 
és törvényellenes módon tulajdon
képpeni rendeltetésétől, vagyis a 
szegénysorsu, de jó előmenetelő 
magyar, bunyevác és német közép- 
és főiskolai tanulóifjúság támogatá
sától, melynek egy bizonyos hánya
da ezeknek az alapítványi ösztön
díjaknak az elmaradása folytán 
kénytelen volt tanulmányait abba
hagyni.

Megszigorították a 
rendörlegénység 

előléptetését.
Megjelent a rendőrszemélyzet uj 

szervezeti szabályzata, amely ren
dezi a rendőrlegénység rangoszlály- 
ba sorozását, előírja a rangjelzése
ket stb. Az uj rendelet első szem
betűnő intézkedése, hogy megszigo
rítja a legénységnél, illetve altiszti
karban az előbbrejutást. Eddig az 
volt a rendszer, hogy törzsőrmesterig 
az egy-egy fizetési fokozatban eltöl
tött várakozási idő után minden 
akadály nélkül előbbre lehetett jutni. 
Most, az uj rendelkezés értelmeken 
őrmesterből csak a jeles eredmény
nyel letelt vizsga után lehel törzs
őrmester, a III. osztályú tiszthe
lyettesnek mind eddig is volt, törzs
altiszti vizsgát is kell még tennie. 
Újítás az is, hogy a véglegesi- 
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tett rendőr három rozellát kap, 
eszerint tehát a tanfolyam után, 
képesítő vizsgával próbarendör lesz 
két rozellával s utána három év 
múlva három rozettás véglegesített

fi kubikosok is a munkabérek minimátátát 
követelik.

A munkaalkalmak emelése és az egészségügyi szempontok 
hangsúlyozása.

Az alföldi kubikosok beadványt 
juttattak el a földinivelésügyi mi
niszterhez és ebben 12 pontban 
összefoglalva kérik panaszaik or
voslását, egyúttal helyzetük javítását.

Elsősorban munkaalkalmat kér
nek, mégpedig azokon a vidékeken, 
ahol tömegesen laknak földmunká
sok. Rendeljék el a vizszabályozá- 
sokat, hajtsák végre a tervezett út
építéseket és javíttassanak a kubi
kosokkal szikes talajokat. Építsék 
meg a Duna—Tisza csatornát.

Kérik, hogy a kubikosokra vo 
nalkozóan is állapítsák meg a lég 
kisebb munkabéreket, figyelemmel 
arra, hogy a kubikosmunka időszaki 
munka. Tiltsák meg a .vállalkozók
nak, hogy a munkákat alvállalatba 
adják. Kötelezzék a munkaadókat, 
hogy a kubikosok elszállásolásnál 
legyenek tekintettel az egészségügyi 
szempontokra.

rendőrré nevezik ki.
Az uj rendelkezés, mini értesü

lünk, szerzett jogokat nem fog érin
teni, csak az ti', fiatal rendőrök 
előbarejutásál szabályozza.

A munkahelyekre való utazás 
költségeit mindég a munkaadó legyen 
köteles megtéríteni, ne fordulhasson 
elő a jövőben az, hogy a szegény 
földmunkásoknak az. ország egyik 
részéből a másikba gyalog kelljen 
vándorolni.

A bizlosilási kötelezettségnek az 
aggkoru ágazatra való kiterjesztését 
is meg kell csinálni.

A telepítés során juttassanak ház
helye el a kubikosoknak hosszú 
törlesztésre. A téli időre, amikor 
szünetel a kubikos munka, olcsó 
kölcsönt kérnek.

Arra kérik végül a minisztert, 
hogy azokon a vidékeken, amelye
ken a kubikosok laknak, rendezzen 
házziipari tanfolyamokat, amelyeken 
olyan kenyérkereseti foglalkozásra 
tanítják meg őket, mely a téli idő 
ben némi lehetőséget nyújt, a kere 
setre.

— Izr. Istentisztetet: Pénteken 
délután az istentisztelet fél 5 kor 
kezdődik.

— Halason mialatt Hegyi Balázs 
gazdálkodó és felesége távol voltak 
lakásuktól, kétéves kisfiúk a tűz
helyből parazsai kotort ki és -ulyos 
égési sebeket szenvedett. A ki-fin 
röviddel kórházba szállítása után 
meghalt.

— A Csanádi kofa és a tolvaja. 
Tegnapi lapszámunkban közöltük, 
hogy egy piaci árustól elvittek 20 
pengőt és egy libát. Sípos Jánosáé 
érsehesanádi asszony volt a htiio 
suli, aki panaszolta a dolgot a rend 
őrségen is. A detektívek segítségé
vel a lelketlen vásárló keresésére 
indultak s elő is állítottak egy női, 
akiről azonban kiderüli, hogy nem 
azonos a tolvajjal.

— Fákat döntött ki a szélvihar 
és meghozta Bajára az első havat. 
A második napja tartó abnormis 
esőzés mellé erős szélvihar társult. 
A hatalmas szél a felázott talajból 
sok helyen kicsavarta a fákat nem
csak a város külső részein, hanem 
a belterületen is. Délelőtt 10 órakor 
jelentkezett az első hó. Termesze 
lesen esővel érkezett s így nem is 
lehetett maradandó.

—- A földmivelésügyi miniszlé 
riumban Kelényi Ákos 54 éves se
gédhivatali igazgató gyógyíthatatlan 
gyomorrákja miatt tegnap agyonlőtte 
magát.

Tizenöt évi fegyházra ítél
tek egy feleséggyilkost. Ferenczy 
Ferenc nyugalmazott törzshajómes- 
tér 1919 februárjában Dunaszek- 
csőn megfojtotta vadházastársát 
Varga Annát és megszökött. A 
gyilko l ni'V'elcn levél alapján egy 
évvel ezelőtt elfogták es tegnap a 
pécsi lubla 15 éri Egyházra Ítélte.

Elhízásnál, sziveksirosodás 
és mítjelzsicosodás eseteiben reg 
gél, delhi n és este egyharmad po
hár természetes „Ferenc József** 
keseriiviz — félórával az étkezés 
elölt b véve — rendkívül értékes 
h iziszer, melynek hatása gyors, biz
tos és mindig kellemes.

I.ap»ulíi|d<»nos:

í)f. tt H EZ V l e H £ l.

E|>y szoba S *^3 Btpg* A keresek 
eskonyhás azonnali
beköltözésre. — Cim d kiadóban.
a: a

CIPvA gyógy-
B la&Pi HASKÖTŐ,

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné 

füzőkészilő mester 
szalonjában

BOA. kADÁE! UTCA 10.SZ.

n:

Nagyszabású ünnepi programmal emléke
zik meg november 8-án tíz éves jubileu

máról a Felsővárosi Olvasókör.
Nívós programmal november 8 án 

ünnepli az egyik legértékesebb ba
jai egyesület a Felsővárosi Római 
Katolikus Olvasókör fennállásának 
tizedik esztendejét. A nevezetes dá
tumot jubileumi diszgyüléssel örö 
kilik meg.

A díszközgyűlés délu'án 4 óra
kor az Olvasókör Flórián utca 52. 
számú körhelyiségében lesz.

A díszközgyűlés tárgysorozata :
Hiszekegy énekli a józsefvárosi 

elemi iskola ifjúsági énekkara, diri
gál Delre Gyula karnagy.

Az elnöki megnyitót Theész Imre 
plébános mondja. Ezt követi meg 
emlékezés a kör 10 éves működé
séről,

Tóth Kálmán—Herr György Fel- 
leg borult az erdőre, énekli az ifjú 
sági énekkar.

Az ünnepi beszédet vitéz Molnár 
József a bajai felsőkereskedelmi 
iskolák igazgatója mondja Mind- 
szenthy Gedeon : A szentek unó 
káihoz szavalja Szittya Sándor.

Az esetleges indítványok után a 
zárószóval fejezik be a diszgyülésl.

A jubileum alkalmából este 8 
órakor disznótoros Iái sas vacsorát 
adnak a kör helyiségeiben. Rész
vételi díj személyenkint 1 20 pengő. 
A benevezést legkésőbb november 
5 ig kérik az elnökségnél bejelen
teni.

HÍREK.
— Holnap van az Ipartestüiet 

közgyűlése. A bajai Ipartestüiet 
holnap, pénteken délelőtt 9 órakor 
egyesületi székhazába részleges lisz 
tujiló közgyűlésre hívta össze tag
jait. A közgyűlés határozatképtelen
nek ígérkezik már a délelőtti idő 
szak miatt is. Ez esetben a vá
lasztásokat a november 8 án délit 
Ián 2 órára összekivandó közgyű
lésen ejtik meg.

— Nagy tűz pusziit a Remo ne
vű óceánjárón. A hajót elvonlatlák 
Rio de Janeiro rakodóparljáról egy 
homokzátony za, hogy ne süllyed 
jen el.

Gyors- és gépirást tanít
és elökés-.il irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyül!

gyors- és gépíró tanfolyama.
Vállal gépelési munkát és másolási. Jelenlkeini bármely időben 

lehel: Haynaldnlca 19. sí. alalli iskolohelyiségben.

UMMA
Október hó 28-án,
Október hó 29-én.

WARNER FILMGYÁR VILÁGFILMJE!

Mindenki
a fedélzetre

Zenés vígjáték 12 felvonásban.
Kiegészítés :

Tapsifüles társaság
Színes rajzfilm.

Déli tenger paradicsoma 

Gömbös Gyula müncheni 
temetése 

H-i-r-a^d-ó
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Szobaiütéshez

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

kohjzbrikettet, tatai izaionszenet, 
budapesti elsörenndű gázltoKszot. 

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és üzemek részére 
kitűnő minőségben. Eladás nagyban és kicsinyben házhoz szállítva.

Sr^kereRedelmi
Részvénytársaság

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

(szurokmenteO

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 
= Kérje mindenütt. ----------  -

Képviselet: Schőo és Bajai

BAIA, Haynald-atía 13. — Telefon 26.

DOROOI^KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

OOFGOÍ tojásszén 
ÖOF@OÍ diószén 

Keménv et lao tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut és Társa bT/a

HIRDETÉSEKET FELVESZ
9 NVOMDAVÁLI.ALAT.

könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

Mav. menetrend május 15-tö8
Érkezés lloqnan? Indulás

Hová?óra P‘T<óra p'’TC

7 09 Gara 4 40 I iercegs/ántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hét cegs/ánló 5 20 Bátaszék, Sárbutfárd. 
Budapest

7 40
Budapest, Kiskljiiluilns. 

Bácsalmás 5 42 Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 19
Budapest, Sarbogórd, 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

14 01
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bálaszek, Ba|a 14 15 Hercegsz.ántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpesl, Kiskunhalas 15 47 Bálaszék. Sárbogárd.
Budapes) gyors

19 58
Ujdombovár. Pccs. 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Nyomatott Bakanek te ttoldberger kőnwnvomdáiában Baia,

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
srurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és fágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

or
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica p»«»») Telefon : 195.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettst,

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 
oht. 26 tol nov. 2 is.

GYARMATI EMIL 
0r. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

PLAKAT 
REKLÁM 

IRODAI 
és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


