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1 A _ A- BÁCSKA
Siker és elismerés.

Irta : vitéz Csicsery Rónai István országgyűlési képviselő. 
A legutolsó napokban különböző

ellenzéki vezető személyiségek ré
széről nyilatkozatok látlak napvilá
got, amelyeknek alaphangjáról, lé
nyeges megállapításaiból nagyban — 
egészben kivehető, hogy az előző 
politikai évad túlfűtött s egyre in
kább a személyeskedések ingóvá- 
nyaira tévedt ellenzéki harcmodo
rával szemben fokozottabban az 
objektív bírálat, az elismeréstől sem 
húzódó politikai kritika felé igye
keztek terelni a maguk ellenzéki 
mondanivalóit.

Elsősorban vonatkozik ei mind 
arra, amit az ellenzéki vezetők a 
kormány politikai tevékenységéről, 
egymást kövelőleg, szinte az egy 
öntetü helyeslés szavaival elmond 
lak; kevésbbé egyöntetűek azután 
ezek a megnyilatkozások a kormány 
gazdasági politikáját illető koromén 
tárokban, — s végül úgyszólván 
teljesen letértek a tárgyilagosság 
alapjáról ezek a nyilatkozatok azok
ban a megállapításokban, amelyek
kel a kormány belpolitikai helyze
tét és irányát, valamint a többségi 
párt szervezetét és tevékenységét 
igyekeztek újabb vádakkal és kifo
gásokkal kikezdeni a közvélemény 
előtt.

A siker kétségtelen lényeivel ará 
nyoB elismerés a külpolitikai tevé
kenység méltatáaában kétségtelenül 
hozzájárul ahhoz, hogy nagy, sors
döntő kérdéseinkben egyöntetű fel 
fogás alakuljon ki és a kormány a 
maga külpolitikájának egyedül he
lyes utján a közvélemény általános 
helyeslésétől is megetősitve, vezesse 
tovább a nemzetet nagy nemzeti 
céljaink és reménységeink megváló- 
sitása felé. Ugyanakkor viszont, ami
kor ezeket az ellenzéki oldalról tör
tént állásfoglalásokat a nemzet ér
dekében valóknak kell mondanunk, 
nemzetgazdaságunk érdekeit ke
vésbbé helyesen szolgálják és ezekre 
az érdekekre egyenesen károsak 
azok a megállapítások, amelyek — 
a g izdasági helyzetnek a helyes 
gazdaságpolitika u-ján bekövetke
zett lassú, de határozott javulását 
tudomásul nem véve — a jelenben 
is a „gazdasági gutaütŐltség" álla
potáról beszélnek.

A gazdasági helyzet alakulását a 
kormányzati tényezők minden in

tézkedésén és erőfeszítésén túl, saj
nos, a világgazdasági helyzet és a 
világpiaci viszonyok befolyásolják, 
épen ezért csak fokozottabban mél
tánylást és elismerést és nem gán
csot érdemelnek a kormányzatnak 
azok a nagy erőfeszítései, amelyek 
a világgazdasági helyzet hátrányos 
kihalásait igyekeznek csökkenteni a 
mai gazdasági életünkre s amelyek 
úgy termelési, mint értékesítési 
szempontból a lassú, kitartó munka 
leghutorozottabb eredményeit érték 
élik.

Amikor gazdaságpolitikánk ellen 
zéki kritikusainak, mindezekből ki 
indulva, válaszolni akarunk, nem is 
szükséges, hogy mi magunk sora 
kozlassuk fel azokat az eredmé
nyeket, amelyeket kormányunk ki
tartó tevékenysége elért, hanem vá
laszul ezekkel a megállapításokkáI 
szembeállítjuk a legelfogulatlanabb 
szaktekintéllyel biró tényezőnek, a 
népszövetség megbízottjának, Royal 
Tyl érnék legutóbbi jelentésében 
foglalt megállapításait és lanuságté- 
telét. Az ellenzéki kritikával szem
ben Tylernek ez a nyilatkozata 
többek között azt állapítja meg, 
hogy az. ország gazdasági helyzete 
lendületes fejlődést mutat, a költ
ségvetési hiány az. 1931. évi krízis 
óta ezidén a legkisebb, emelkednek 
a költségvetési bevételek, jobb a 
jegyintézet devizahelyzete, emelkedő 
a tendencia nemcsak a külkereske 
delemben, hanem a termelésben és 
fogyasztásban is, sőt azt megálla 
pilja Tyler, hogy jövőre a gazda
sági javulás nyomán még az adó
bevételek emelkedésére is számítani 
lehet, emelkedik idegenforgalmunk, 
növekszik az építkezési tevékenység, 
javult az adófizetés s ugyancsak ör
vendetes lassú, de tartós javulásról 
beszélnek a mezőgazdasági termelés 
jövedelmezőségéről az értékesítés és 
az. export helyzetéről szóló kimula 
tások is. A népszövetségi megbízott 
elfogulatlan tanuságtétele megdönti 
a hangzatos politikai szólamok lát
szólagos hatását.

A hatáskéltés politikai célzatát 
szo'gálják csupán a valódi helyaettel 
szemben, az ellenzéki nyilatkoza
toknak azok a vádjai is, amelyek a 
kormány pártpolitikai beállítottságát 
és a többségi párt szervezetét és 

működését igyekeznek illetni.
Az illetékes kormánytényezők és 

a Nemzeti Egység Pártjának vezető 
személyiségei egyaránt megdöntötték 
már azt a vádat, amely szerint a 
Nemzeti Egység Pártjának szervez 
kedése túlzó, erőszakos és jogosu
latlanul igénybe veszi a közigazgatás 
apparátusát. Az ellenzéki nyilat
kozatokkal szemben újból és nyo
matékosan meg kell állapítanunk, 
hogy ez a szervezés éppen a köz
igazgatástól teszi függetlenné a pár
tot. Azelőtt a többségi pártok úgy
szólván kizárólag a közigazgatásra 
támaszkodtak, ha bármilyen pártak
cióról volt szó s a választásokat is 
nem a pártszervezet, hanem a közi
gazgatás hajtotta végre. Ezzel Szem
ben a legutóbbi választás után épen 
a Független Kisgazdapárt hivatalos

(tömbös Gyuia minisztereinek néhány 
hetes utókurára egy németországi 

szanatóriumba megy.
Horthy Miklós kormányzó hazaérkezése után dönt 

Gömbös miniszterelnök helyettesítéséről.
Az egész magyar közvéle

mény aggódó és szeretetteljes 
érdeklődéssel fordult annak 
idején Gömbös Gyula minisz
terelnök betegágya felé és a 
legnagyobb örömmel vette tu
domásul mindenki, hogy a 
miniszterelnök egészségi álla
pota annyira megjavult, hogy 
szabadsága lejártával átvehette 
hivatala vezetését.

A miniszterelnök hivatala 
átvétele után teljes, erővel be
lekapcsolódott nemcsak a po
litikai életbe, hanem úgy a 
miniszterelnöki, mint a hon
védelmi tárca ügyeinek inté
zésébe is, sőt legutóbb még a 
belügyi tárca ügyeit is ellátta 
a szabadságon levő Kozma 
Miklós belügyminiszter helyet
tesítése képen. Természetes, 
hogy ez a szakirányú és meg-

Megrenditö gyermektragédia 
Kisszálláson.

Bemászott a kemencébe és szénnéégett egy kisfiú.
Megrendítő szerencsétlen

ségről tett jelentést tegnap 
reggel a kisszállási csendörség 

I lapja irta szószeriot azt, hogy: „A 
■ NÉP választási művészete már oly 
i tökéletessé vált, hogy a hatóság tá

mogatása nélkül is meg tudja sze
rezni a mandátumot."

Az. egyik ellenzéki nyilatkozat
nak azon elszomorító és igazságta- 

i lan kitételére végül, hogy „lehet 
erkölcsösebb és magyarabb kor
mányzata is ennek az országnak" 
csak annyit mondhatunk : adja az 
Isten, hogy mindig ilyen erkölcsi 
alapon álló és ilyen magyar kor
mányzata legyen a nemzetnek, — s 
ne olyanok kerüljenek egyszer ha
talomra, akik pártpolitikai és sze
mélyi el.í®gullságukban nem veszik 
észre, mit ártanak akkor, amidőn 
tekintélyt rombolnak és hitet rabol
nak.

erőltető hivatali munka bizo
nyos mértékben meglassította 
a miniszterelnök teljes gyógyu
lását.

Épen ezért kezelőorvosai 
tanácsára Gömbös miniszter
elnök még néhány hetes utó- 
kurára megy a teljes gyógyu
lás biztosítása érdekében.

A miniszterelnök házi or
vosai konsiliumot tartottak, 
melyen elhatározták, hogy 
német szanatóriumba küldik a 
miniszterelnököt.

Horthy Miklós kormányzó, 
— aki mint jelentettük német
országi zergevadászaton van — 
hazaérkezése után fog dönteni 
Gömbös miniszterelnök he- 
lyettesitéröl. Értesülésünk sze
rint Darányi Kálmán földmi- 
velésügyi miniszter lesz a mi
niszterelnök helyettese.

| a bajai rendőrségnek. Kovács 
I János gazda házában tegnap 
I reggel kenyérsütéshez készü-



Diákok! Sapkát, táskát harisnyát, 
Ivettért, tornacipőt, nadrágot, 
trlcot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón

REINHARDT DIVATCSARNOK ÁRUSÍT
Baján. Telefon: 188

lődtek, megrakták rozséval a 
kemencét s meggyujtották, 
Kovács Jánosné dolga után 
nézett és ezalatt magárahagyott 
egyéves István nevű kisfia be
mászott a kemencébe, amely
ben a rozsé hatalmas lángra 
kapott. Az anya megakarta 
éleszteni a tüzet és rémülten 
látta, hogy kis fia bent ég.

Ahelyett, hogy a szeren
csétlen gyermeket kirántotta 
volna, eszeveszett kiabálással 
az udvarra rohant é-s segítség
ért kiáltozott, de mire a szom
szédok segítségére siettek, a 
kisgyermek az izzó kemencé
ben szénné égett,

A szerencsétlen anya szív
rohamot kapott és csak hosz- 
szas élesztgetés után tudták 
életre kelteni,

A kisszállási csendörség 
erélyes nyomozást indított, 
hogy megállapítsa kit terhel a 
felelősség a borzalmas gyer
mektragédiáért.

Kedvezményes 
vasúti igazolványok.

A bajai Menetjegyirodában ked
vezményes utazásra jogosító igazol
ványokat adnak ki, Kiskunhalasra, 
Pápára, Ceglédre és a balatoni áll- 
lomásokra, tartózkodásra való tekin 
tét nélkül. Kedvezményesen lehet 
utazni Budapestre Budavár vissza
foglalásának emlékünnepségére, az 
őszi lakberendezési vásárra, vala
mint Debrecenbe.* Az igazolványokat 
már most folyósítják.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kiknél az igen nagy nedv- 
dusság mindenféle tünete, mint gyors 
elfáradás, elbágyadás, a teltség ér
zete gyakran jelentkezik, feltűnően 
kedvező hatással szokott járni, ha 
három hétig naponta 1 pohár ter
mészetes ,,Ferenc József** keserű 
vizet isznak.

Kiegészítik a vármegye szakkönyvtárát és 
renoválják a hivatalos helyiségeket.

Dr. apatini Fernbach Bálint Báco- 
bodrogvármegye és Baja város fő 
ispánja annakidején lemondott a 
7000 pengő lakásátalakitási összeg
ről, amit a vármegye törvényható
sági bizottsága egyhangúan megsza
vazott e célra.

A lakáspénz felszabadulásával 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispán elő 
terjesztést tett a vármegye közgyű
lésén, hogy a központi székházépü
letben levő vármegyei hivatalos he 
lyiségeket tatarozzák, egyúttal az

Baja város kiildöttségileg képviselteti 
magát a budavári emlékünnepségeken.

Szeptember első három 
napján lesznek Budapesten 
Budavár visszafoglalásával kap
csolatos ünnepségek, Buda
várnak a török hódoltságtól 
történt visszafoglalásának 250- 
ik évfordulójára megrende
zendő nagyszabású ünnepsé
geken Baja város küldöttségi
leg képviselteti magát.

Dr. Tordai Ányos tanügyi i 
főtanácsos, a Ciszterci Rend 
bajai reálgimnáziumának igaz- . 
gatója, dr. Gonczlik Kálmán i

Az elmúlt évben 3 millió pengő folyt be 
a magyar vadkivitelből.

A földmivelésügyi miniszter az idén is ad kedvezményes 
áru tenyészvadat a vadásztársaságoknak.

Kedvezményes áru tenyészvadat 
bocsát a földművelésügyi miniszter 
a vadásztársaság rendelkezésére 
augusztus 7 én kiadott rendeletével.

Az akció célja a vadállomány 
növelése, ami minden vadászterület 
birtokosának és bérlőjének előnyére 
szolgál, de állami érdek is, mert 
lelőtt vadkivitelünkből az elmúlt év
ben közel 3 millió pengő nemes 
valuta folyt be a Nemzeti bankhoz 

egyes hivatalok részére a szükséges 
szakkönyveket szerezzék be az igy 
rendelkezésre álló összegből. A vár
megyei hivatalos helyiségek megja
vítása ugyanis már elodázhatatlanul 
sürgős, az a körülmény viszont, 
hogy a megye szakkönyvtára igen 
hiányos, sok zavarra adhat okot.

A vármegye közgyűlése hozzájá
rult a szükséges javításokhoz, vala
mint a könyvek beszerzéséhez. Erre 
a célra mintegy 5000 pengőre lesz 
szükség

esperes, apátplebános, vitéz 
Bessenyői Miklós a Bajai Ta
karékpénztár vezérigazgatója 
utaznak a törvényhatósági bi
zottság képviseletében az em
lékünnepségre. Baja város kép
viseletében megjelenik az ün
nepségen dr. Schóber Béla 
főrend és dr. Reményi-Schneller 
Lajos képviselő is.

A bajai küldöttség a szep
tember 2-i ünnepségre utazik 
Budapestre.

s igy a vadászat ma már a nemes 
sporton felül nemzetgazdasági té
nyező is.

Az igényléseket a járási vadászati 
tudósítóhoz kell beadni éspedig leg
később december 1-ig.

Az igénylésnek tartalmaznia kell 
az igénylő nevét, foglalkozását, lak 
helyét, a vadászterület helyét és 
annak nagyságát, az igényelt élővad 
fajtáját ivararányát, mennyiségét.

Az erről szóló miniszteri rende
let ai igényelhető élővad fajtáját, 
ivararányát, valamint árát, az alábbi
akban állapítja meg : 1. Kan nyúl 
darabonkint 3 P 2. Nyúl (1:1 ivar
arányban) páronkint 10 P. 3. Fácán 
kakas darabonkint 3 P. 50 f. 4 
Fácán törzs (1:3 ivat aiányban) da 
rabonkint 3 P. 5 Fogoly páronkint 
3 P. Nyúl, fácán, fogoly, a fentiek 
nél ked vezöbb ivararányban nem 
igényelhető.

Előreláthatólag csekély számú kan 
nyúl az 1:1 való ivarányon felül is 
kiosztásra fog kerülni.

Akinek elég mennyiségben nem 
jutna tenyészvad, az a Mavad ut
ján a rendes áron minden mennyi
séget beszerezhet.

Utasította a miniszter a községi 
elöljáróságokat, hogy a vadászbér
leti szerződéseknek a vérfelfrissités- 
re vonatkozó rendelkezéseit a bér
lőkkel szigoiuan betartassák és sem
mi kifogást el ne fogadjanak.

Országos vásárok 
helyett — megyei 

vásárok.
Úgy a kereskedelmi, de főleg a 

kisipari érdekeltségek részéről . már 
évek óta mozgalom indult meg a 
vásárok ellen. A vásárokat ellepik 
az ország minden részéből hango
san reklamirozott silány készitmé 
nyeikkel az árusok, amely készít
ményeket sokszor tetszetős külső 
vei túlzottan alacsony áron adnak 
el. A kézmiivesiparosok azt is pa
naszolják, hogy a vásárok miatt 
üzleteikben egyre gyérül a forga
lom. Felmerült az az eszme, hogy 
beszüntessék az országos vásárokat 
és azok helyére megyei vásárokat 
iktassanak be. A megyei vásár lé 
nyege az volna, hogy azon csak az 
illető vármegye iparossága és ke 
reskedői vehetnének részt, mint 
árusilók, de a vásárlók minden kor
látozás nélkül felkereshetnék a me 
gyei vásárokat.

A kézmüvesiparosság körében 
megelégedéssel várják ennek az uj 
rendszernek életbeléptetését.

L Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi is női karórák 2 évi jótállással már 6 pengátöl.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brühánakövek-et a legmagasabb áron veeeek.

I
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Halálba üldözött 
a román nyelvvizsga 
sgy magyartanárnőt

Megdöbbentő tragédiát okozott 
Szatmáron a román nyelvvizsga. 
Lőrinc/. Erzsébet, a zárdái leányli 
c.-uoi fiatal tanárnője hónapokkal 
ezelőtt elbukott a román nyelvvizs
gán és elvesztette állását, A fiatal 
tanárnő annyira szivére vette a dol
got, hogy lassanként buskomorrá 
vált. Hozzátartozói, amikor látták 
súlyos állapotét, a kolozsvári ideg- 
gyógyinlézelbe vitték, de az orvo
sok rövid ottartózkodása után meg
mondták, hogy állapota reményte
len. Visszavitték Szatmárra és itt 
rövid idő múlva meghalt. Utolsó 
útjára résztvevők nagy tömege ki
sérte eh

HÍREK.
— Uj polgármesteri titkár. Bar 

tos Rezső városi iroda segédtisztet 
polgármesteri titkárként kirendelték.

Jegyzöértekezlet volt Baján. 
A Jegyzőegyesület az elmúlt na
pokban tartotta megyei értekezle
tét Baján,

— Baján a vidéki rendőrfő
kapitány. Dr Éliássy Sándor a 
rendőrség vidéki főkapitányságának 
vezetője tegnap délután Baján idő
zött.

— Módosítják a bácskai sze 
genyalapfól készitett szabályren
deletet. A belügyminiszter megkül- 
dötte Bácstnegyének a vármegyei 
szegényalap rendeltetéléséről alko
tott szabályrendelettel összefüggő 
leiratát. Ennek értelmében a szibály- 
reodelelnek a községi segélyezésekre 
vonatkozó szakaszán bizonyos mó
dosításokat kell eszközölni.

Három utat épített legutóbb 
a megye. Bácsmegyében ax útépí
tések az idén is örvendetes mérték
ben előrehaladtak. Legutóbb három 
ut építésévé! készült el az állam- 
építészeti hivatal. A budapest— 
z'in bori Ih. közút építését Herceg
szántóig befejezték. A jánoshalma— 
illancsi—osászártöltési 2 8 km újabb 
s/ikaszának építése, valamint az 
állami inségsegélv terhére tervbe 
Vett kelebia—újfalui nemesített út
építés földmunkája szintén befeje
ződött.

Aranyérnél és az ezzel járó 
béldugulás, végbélrepedés, kelés, 
tv s vizelési inger, májduzzadtság, 
derékfájás, mellszorulás, szivdobo 
gás és szédülési rohamok esetén a 
leimészetes „Ferenc József** kese- 
tü •/ használata csakhamar kelle- 
Di' megkönnyebbülést eredményez.

Vasárnap is a városi kőlt- 
«éc.»etést tárgyalják. Baja város 
1( -:7. évi költségvetésének előkészí
tő mrgyalásaival a pénzügyi és a 
i°k’>gyi bizottság még mindig nem 
ké /ült el. A bizottságot dr, Bor- 
bit Ferenc* polgármester elnökié 
8é ; vasárnap délelőtt 9 órára újabb 

‘ülésre hívták összz a városházára.

— Állomáscsere a bajai és já
noshalmi főszolgabíróknál. Dr. 
Lantos György főszolgabírót, aki a 
közelmúltban került Jánoshalmára 
ismét visszahelyezték Bajára, Dr. 
Szalay Tibor a bajai járás főszolga
bírója pedig ismételten Jánoshal
mán eddigi állomáshelyén kerül a 
íőszolgaoírói hivatal élére. A főbí
rókat ideiglenes hatáskörükben is 
a megbecsülés és tisztelet környezte,

— Tolvaj a bajai vasúti állo
máson, Schál Ferenc garai lakós 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy 
ismeretlen tettes a bajai vasutállo 
más épületéből podgyászán elhelye
zett fényképezőgépét ellopta.

— A MFTR hajózási társaság 
Budapesten megtartandó fronthar
cos találkozó alkalmával igazolvány 
alapján odautazásra október 1—4-ig 
és visszautazásra október 3—7 ig 
50 százalékos menetdijkedvezményt 
engedélyez.

— KuruCZ Pál sövényházi fiatal
ember, akit a szerbek mindenéből 
kifosztva kiutasítottak szülőfalujából, 
borzalmas módját választotta az ön
gyilkosságnak. Gazdájától lopott 
nagymennyiségű puskaporral fel
robbantotta magát úgy, hogy holt
testének darabjait löbbméleres kör
zetben szedték össze.

— A bácsmegyel gazdasági 
élet. Az Alföldi Zöldmező Szövet
ség felhívással fordult Bácumegyé- 
hez, hogy Szerencs községben fel
állítandó téli gazdasági iskolánál 
három darab alapítványi helyet biz
tosítanak. Egy egy alapítványi hely 
300 pengő. Bácsmegye a kérelmet 
nem teljesíti, mert a megyének van 
megfelelő gazdasági iskolája és tel
jesen célszerűtlen lenne, hogy a 
bácskai gazdaifjak ideganben tanul
janak. — Az Alföldi Szarvasmarha
tenyésztő Egyesületek Szövetségé
nek 400 pengős támogatást nyújt a 
vármegye.

14.466/7/ au. 936.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, rá
diók, söraparát, autók, 1 drb. l es, 
és 1 drb. 3 as wertheimszekrény 
stb. zálogtárgyak 1936. szept. 5 én 
d. e. 8—10 ig szabadkézből fognak 
értékesíttetni. A venni szándékozók 
jelentkezzenek a városi adóhivatal 
24 számú helyiségeben az eljáró 
végrehajtónál, ahol a vonatkozó 
ajánlatukat folyó évi szept. hó 5. 
napján d. e. 8 óráig írásban vagy 
szóban megtehetik.

Baja, 1936. aug. 26 napján.
Baja város adóhivatala.

Eladó egy
HARLEY DAVIS0N
7 50-es motorkerékpár. 
Cim : Jelky András-u.

26 szám.

~ Anghelescu román közokta
tási miniszter és a román kormány 
közölt az ellentétek egyre jobban 
kiéleződnek. A közeli napokban 
várható Anghelescu lemondása.

SPORT.
A bajai alosztály őszi 

sorsolása.
Tegnap került nyilvánosságra a 

bajai alosztály őszi sorsolása.
Sxerte a városban nagy érdeklő

déssel várta mindenki akit a sport 
érdekel, de méltán is, mert végre 
olyan csapatokat is találunk a baj
noki tabellán, amelyeknek a szerep 
lése reméljük, vissza fogja állítani a 
régi idők nagy mérkőzéseinek pá
ratlanul izgalmas nívóját.

Ujcsapatként találkozunk a dom
bóvári Voge, a nagymánvoki SE, 
a szekszárdi TSE és a bácsalmási 
Move TSE vei.

A sorsolás a következő :
Szeptember 6. BTSE—BMTE, 

BSE—Bácsalmási Move TSE— 
Bácska, NSE-DVOGE.

Szeptember 13. Bácska—BSE, 
NSE—TSE, DVOGE—BMTE, MTE 
-MOVE.

Szeptember 20. BSE—TSE, BTSE 
—Bácska, DVOGE—MOVE, MTE 
-NSE.

Szeptember 27. BMTE—MOVE, 
Bácska—DVOGE, TSE-MTE, NSE 
—BTSE.

Augusztus 29-én és 30-án.
A LEGNAGYOBB, LEGÉRDEKESEBB 

BŰNÜGYI FILM !

Merénylet az óceánon
Főszerepben :

A hajófelvételek Hamburgban 
és a nyilt Óceánon készültek.

Kiegészítés :

Schmeting és Luis
nagy boxmeccsc a teljes 12 menet a kiütésig.

Híradó!

Október 4. BSE—BTSE, TSE— 
BMTE, NSE-Bácske, MTE— 
DVOGE.

Október 11 S/övelségi nap
Október 18 Bácska—MTE, BMTE 

-NSE, TSE-MOVE, DVOGE— 
BSE.

Október 25 BMTE—Bácska, TSE 
-BTSE, NSE-MOVE, MTE—BSE.

November 8. BSE-NSE, BTSE 
—MTE. DVOGE—TSE.

November 15 BMTE- BSE, Bács
; ka—MOVE, DVOGE-BTSE.

Október 22 BTSE—MOVE, 
; MTE—BMTE.

I .nptulajdonos :
»t. KütlV LEHEL.

Drágszél község 
(kalocsai járás) 

kovács segéd 
azonnali vegyes munkára 
FELVÉTETIK.
Cim : Kollár Ferenc 

kovácsmester.

Jánoshalmi vasúti resti ven
déglő és szálloda azonnalra 

bérbeadó 
és átvehető. Helyszinen lehet 

érdeklődni.

Albrecht Schönhals 
Willy Birgel 
Lídia Baarova 
Rudolf Piante
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI*"!”" KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

tojásszén 
0ÖYOOÍ diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut éj Tám
I

A Máv. menetrend május 15-től:

éra perc

Gara

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest. Kiskunli.dat,.

Bácsalmás

Pécs, Budapest 
Budapest. Sárbogárd.

Bátaszék

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

U'dotnbovár

Pécs, Bátaszék, Baia

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Uidombovár, Pécs.

Bátaszék

Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

Indulás 
óra perc Hová?

4

5

5

5

8

9

14

14

18

23

23

40

/9

20

42

15

57

05

26

19

38

47

55

55

49

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

l! száraz
i

aprított akác, tölgy-, szil- és
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

C Szénkereikedelmi
W E K I IC Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferepciek-tere 2. Telefon 52.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

öunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tál unkból minden mwnnyiaágben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése elült saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 24-tál augusztus 31-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

Ujdombovár. Sárbogárd, 
Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Bakanek *< Gaidberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT

Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bálaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest

Bácsalmás, K skunhalas.
Budapest, Csikéria

Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


