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BAJA-BACSKA
ELŐFIZETÉS) ARAK:

Helyben negyedévre 6 pengi
Helyben egv hónapra . 2 pengi

A GENFI HELYZET.
A Néspzövetség jelenlegi ülés

szaka váratlanul olyan kéidésekel 
vetett fel, amelyek európai bonya- 
dalmakat okozlak. Az ürügy, amely
nek kapcsán a Népszövetség ellen
tétes világfeifogásu tagállamai meg
ütköztek, Abesszínia volt.

Felvetődött az a kérdés, hogy 
Abesszínia, amely a győztes Olasz 
ország okkupálása óta mint önálló 
állam nem létezik, részt vehet-e az 
üléseken, vagy nem ? A józan ész 
természetesen rögtön hajlandó volna 
azt felelni, hogy nem, hiszen Abesz- 
szinia nincsen. Az önálló Abesszí
nia megszűnt abban a pillanatban, 
amikor olasz gyarmattá lett. Ezek
ben a kérdésekben azonban végső 
fokon sohasem a józan ész dönt, 
hanem legtöbbször a politikai ér
dek. A felvetett kérdést végül is 
úgy döntötték el, hogy Abesszíniá
nak igenis joga van részt venni a 
Népszövetségnek ezen az ülésén.

Kérdés milyen erők és befolyá 
sok, milyen politikai meggondolá
sok hozták léire ezt a furcsa s a 
józan észt meghazudtoló döntést ? 
Hogy erre a kérdésre válaszolhas 
sunk, vessünk egy pillantást Európa 
mai politikai helyzetére.

Ha Angiiétól eltekintünk, amely 
nek politikai viszonyai nem mér
hetők minden vonalon a kontinen
sen uralkodó politikai felfogások 
mértékével, akkor megállapíthatjuk, 
hogy Európában ma két front áll 
egymással szemben, a jobboldali és 
a baloldali front. A Népszövetség 
tagállamai közül a legélesebben kép 
viseli ezt a jobboldali felfogást a 
f isciszta Olaszország, mig a legszél
sőbb baloldali felfogást természete
sen, Szovjetoroszország jelenti.

A fasciszla Olaszország Abesszí
nia meghódításával jelentékeny ha 
talmi súlyra tett szeri, nemcsak a 
Földközi tengeren, hanem súlya 
megnövekedett az európai kontinens 
felé is. Az is köztudomású, hogy az 
Ausztriával történt kibékülés óta 
Olaszország és Németország viszo
nya elmélyült és barátságosabbá 
lett, már pedig Németország is a 
tekinlélyi elvet) nyugvó állam, mint 
Olaszország.

A német olasz kö/eledé< meg 
riasztotta a baloldali erőkel s vilá 
gos, hogy ezek az erők, ahol csak 
lehet, gyöngíteni akarják az. anli 

bolsevista frontot. Ilyen gyöngilési 
I alkalom volt a most felvetődött 

abesszin kérdés. Az csak természe
tes, hogy Szovjetoroszország, ahol 
csak teheti, árt Olaszországnak s 
hogy Szovjetoroszország köré cso
portosulnak mindazok az államok, 
amelyekben ha nem állanak is nyíl
tan a bolsevizmus alapján, de in
kább a baloldali erők akarata ér
vényesül.

Hogy Spanyolország Szovjetorosz 
ország mellett volt az abesszin kér
désben és a szociáldemokrata kor
mánnyal rendelkező Franciaország 
ugyancsak Abesszínia elismerése 
mellett szavazott, ezek mind olyan 
tények, amelyeket az európai viszo
nyok ismerete alapján könnyen meg
érthetünk. Akarva, vagy akaiat'anul 
Litvinov segítségére sietett a holland 
fődelegátus is, amikor jogi meggon
dolásoktól vezettetve, ugyancsak 
Abesszínia elismerése mellett sza
vazott, sőt ennek a kényes kérdés
nek az eldöntését a hágai nemzet
közi bíróságra akarta bízni. Hogy 
Anglia szerepe ezekben a bonyo
dalmakban mi volt, azt pontosan 
nem lehet tudni Annyi azonban 
valószínűnek látszik, hogy Abesszí
nia elismerése végeredményben nem 
volt kellemetlen Angliának, hiszen 
az olasz győzelem elsősorban Ang
lia földközi tengeri hatalmát gyön
gítette.

Angliának nyilván nem kellemes 
az a tudat, hogy a Földközi tenge
ren egy hatalmas erősen felfegyver 
zett Olaszország igényekkel lépett 
fel s az angol közvélemény valószi- 
niileg attól sincs elragadtatva, hogy 
olyan óriási terület, mint Abesszi 
nia teljesen olasz befolyás alá ke 
rüll. Előállott tehát az a furcsa 
helyzet, hogy Angliának pillanatnyi
lag előnyös volt a Szovjetoroszor 
szág által képviselt álláspont s la 
nui leheltünk annak a furcsa lát 
vánvnak, hogy a politikai érdek 
Angliát ugyanabba a táborba vitte, 
amelyben Szovjetoroszországé a 
döntő szó.

Mi lesz azonban ennek a helyzet
nek a későbbi következménye ? Még 
nem lehet tudni, hogy Olaszország 
kilép e a Népszövetségből Német
ország és Japán példáját követve s 
ezzel méginkább nyilvánvalóvá teszi 
ennek az egész intézménynek az 

értéktelenségét, vagy bent marad a 
I Népszövetségben attól a meggondo- 
l fástól vezettetve, hogy a népszövet- 
I ségi intézmény elkövetkezendő re 

farmjánál a szavát hallathassa és 
' szempontjai érvényesíthesse. Olasz- 

ország bentmaradása, vagy bentnem 
maradása kérdésén túlmenőiig azon 

i bán az abesszin ügyből kifejlődött 
bonyodalom, akarva, nemakarva 
Olaszországot még közelebb sodorja 
Németországhoz.

Az a két állam tehát, amely az 
antibolsevista frontnak két legna
gyobb hatalmassága, a szovjet mes-

Ma déSelött tartotta meg Bácsbodrog- 
vármegye szeptembert üléseit.

Bácsbodrog vármegye törvényha
tósági bizottsága ma délelőtt 10 

; órakor tartotta meg szeptemberi 
' rendes kisgyülését, valamint a köz- 
1 igazgatási bizottság ülését.

Dr. apalini Fernbach Bálint főis
pán a gyűlésekre nem jöhetett Ba
jára s igy azokon vitéz dr. Bajsay 
Ernő alispán elnököl’. A kisgyülés-

1 Nemzeti Egység Pártjának 
egysége.

Az ellenzéki sajtó a nyári 
hónapok politikai eseményte- 

| fenségét akként igyekezett el
lensúlyozni, hogy híreket kol- 
portált a párt belső bomlásá
ról, csoportokról, melyek egy 

' irtással harcoltak ; jobboldali, 
' baloldali irányzatokat vélt fel- 
i fedezni a párt képviselő tag- 
' jai között; a párt egyik cso- 
I portjának hizelgett; a másikat 
! minden képzelhető módon tá- 
| madta ; szóval keverte a kár

tyát.
Nagy port pert fel ez a sok 

mende-monda, mert az összes 
I lapoknak több mint 75 száza
léka ellenzéki s igy az egész 
nagy nyilvánosságot mégis 
csak izgatta az a gondolat, 
hogy az ördög nem alszik, s 
mégiscsak lehet valami igaz is 
a hirckben".

Közeledik október 20-ika a 
parlamenti ülésszak megnyitá
sának ideje; értekezletre hív
ták össze az országgyűlési 
képviselőket s ezen az érte- 

terkedései következtében a jövőben 
valószínűleg még szorosabban fog 
együttműködni.

Hogy a spanyol nemzeti kormány 
győzelme után miképpen fognak 
alakulni Európa politikai viszonyai, 
azt egyelőre megmondani nem le
het, Annyi azonban bizonyosnak 
látszik, hogy a győzelem esetén 
Spanyolország is csaljakozik az r nti- 

j bolsevista fronthoz, ez pedig az 
1 erők olyan elloiódásál fogja jelen- 
I teni, amellyel feltétlenül számolni 
I kell.

nek rendes tárgysorán összesen 
negyven pont szerepelt.

A bizottság tagjai elég élénk ér
deklődést mutattak a kísgyül■-« iránt. 
Ugya ncsak érdeklődés kisérte a köz
igazgatási bizottság ülését is.

Az ülések lefolyásával holnapi 
számunkban foglalkozunk.

kezleten kiderült a valóság, 
| amint azt többször meg is ir

tuk, hogy nincs semmiféle 
pártválság a Nemzeti Egység 

' Pártjában. Belső pártválság 
ma országos válságot is jelen- 

I tene, olyan gyengeséget árul- 
I nánk ezzel el, melyet ma 
Magyarországon mutatni sem
mi esetre sem szabad. A kül
politikai érdekek, erős, egysé
ges országot kivannak, ami
lyen az ma a valóságban.

Igen erélyesen képviselte 
az értekezleten ezt az állás
pontot dr. Darányi Kálmán 
miniszterelnök helyettes, aki 
ki is jelentette, hogy az, aki 
az egvség megőrzésének szük
ségességét ma át nem érzi, 
legjobb ha minél előbb kilép 
a pártból.

Mi sem tehetünk egyebet 
i vidéki vonatkozásban, mint

hogy dr. Darányi Kálmán 
miniszterelnökhelyel tes taná
csát megfogadjuk s a békés 
munkának; összefogásnak szűk-
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Pulóvert
HariiW^
Rétiken divatcsarnokból.

Kalapot
I n I é t
Nyakkendőt 
Kötőt

séges-égét hangoztassuk a vi
déki közéletben is.

Annxi gazdasági és szociális 
probléma vár megoldásra, hogy 
minden képzett, jólelkü ember 
talál munkateret elegendőt.

A népi, szociális, gazdasági 
politikának egy-egy valóban 
sikerűit alkotása, több örömöt, 
megnyugvást ad, mint a poli
tikai, szónoki sikerek egész 
áradata.

Olvasóközönségünk erősen 
kritikai hajlamú s szívesen ve
szi az ötleteket, a terveket; 
meg is biralja azokat ; hol he
lyesli, hol korholja.

Igen élénk érdeklődés ki
séri például az István király 
házainak tervéi ; ennek a 
messze évtizedekre kiható szo
ciális jelentőségű gondolatnak 
megvalósításában egyesülni kell 
minden jó lelkű es nemzeti 
érzésű embernek.•mert a nem
zeti jóvö virágai : a gyerme
kek szazai jutnak e revén 
egészséges lakáshoz a város 
különösebb megterhelése nél
kül.

A munkanélküliség leküz
dése, álláshalinozások meg
szüntetése, a létminimumot 
biztositó munkabérek kivere
kedése, a termelés kérdései : 
mind olyan problémák, melyek 

embert ; 
alkotni 

med-

próbára teszik az 
megmutatják; ki tud 
s ki az aki nem tud a 
dö de könnyebb kritika szín
vonala felé emelkedni.

Tényék, megvalósult elgon
dolások az igazi értékmérői a 
közéleti munkának s ezen a 
téren szabad a verseny poli
tikai pártállásra való tekintet 
nélkül.

Három szobás, fürdőszobás
modern lakás

Hitelbank épületben elköltözés 
miatt november l ére (esetleg 
előbb) átadó. — Érdeklődni 

lehet ugyanott.

A bajai vásár tolvaj cigányasszonya 
a büntető törvényszék előtt.

A legutóbbi bajai vásáron ig?n 
sok lolvajlás történt. Hecht Lijos 
rőföskereskedő sátorát is megtisz 
telte egy tolvaj cigáoyasszony, de 
olt póruljárt, mert Barta Gábor se- 
yéd letten érte amint épen egy vég 
vásznat akart elvinni.

A tolvaj cigányasszony felelt teg
nap Ítélkezel t dr. Marjai Péter 
egyesbiró.

A cigány asszony azzal védeke
zett, hogy neki úgy adta a kezébe

Lengyel-ramán íwntsngens- és 
fizetési egyezmény.

Lengyelország és Románia kö
zött létrejött az ez év végéig Űrje 
dő időte szóló kontingens es fize
tési egyezmény. Az áruszállítások 
mindkét állam részéről mintegy 7 
millió zloty érlék körül mozognak.

Románia fémárukat, különösen 
pedig csöveket, amelyek a lomán 

i

Élesre fennt késsel elakarta metszeni 
felesége nyakát. utána jelentkezett 

a csenőőrségen.
Borzalmas családi dráma 

játszódott le az elmúlt éjjel 
Jánoshalmán. Mészáros István 
gazdálkodó a tőle különváltan 
élő feleségét Horváth Terézt 
felkereste és a visszatérésre 
akarta birni.

Az asszony hallani sem akart 
erről, erre a feldühödött férfi 
egy élesre fent nagy késsel 
el akarta metszeni az asszony 
nyakát, A megtámadott terem-

Mégis Baján jártak tegnap a külföldi autótura résztvevői.
A városi Idegenforgalmi hivatal | 

tegnap lapzárta után arról értesített I 
bennünket, hogy a Magyar Autó- |

a vásznat egy ismeretlen nő.
A cigángasszonyt, akit Petrovics 

Erzsébetnek hívnak lopásért két 
hónapi fogházra Ítélte a törvény
szék.

Mikor a biró megkérdezte, hogy 
H-lenyugszik-e az Ítéletbe, a vád

lott a tanuk felé mulatott és felső
hajtott : „Ha már eladták a lelkű
ket az ördögnek és hazudtak — 
hat én belenyugszok".

Az Ítélet jogerős.

dig borszőlőt, diót, szilvát és napra
forgómagot szállít Lengyelországnak.

A lengyel áruszállításokat a len
gyel kompenzációs kereskedelmi tár
sa -’g fogja elszámolni. Mint hírlik, 
a legközelebbi hetekben Varsóban 
tárgyalások indulnak meg lengyel 
román kereskedelmi szerződés meg 
kötésére.

tés sikoltva védekezett és a 
férfinek igy nem sikerült bor
zalmas szándékát megvalósí
tani, de igy is igen súlyos se
bet ejlett rajta.

Mészáros ezután állítása 
szerint önmagát is meg akarta 
ölni, de meggondolta a dol
got. Elment a csendőrségre és 
jelentette véres tettét. Az 
ügyészség letartóztatta.

club rendezte aulótura tegnapi ba- 
jai programja a rossz idő következ
tében elmarad.

Ennek ellenére a külföldi, illetve 
német előkelőségek, akiket az idő
járás egyáltalában nem tartott 
vissza, már délután 5 órakor meg 
jelentek Baján. A remek külföldi 
gyártmányú gégek a városban nagy 
érdeklődést kelletlek. A német ve 
zetők öszesen 54 en voltak és a 
Nemzetiben szálltak meg. A vacso
rán a bajai úrvezetők is megjelen
tek. A vendégek ma 7 órakor tá
voztak Bajáról,

Egy mitrovicai szökött 
fegyenc fosztogatta 
& bácsalmási es Ke- 

lebiai üzleteket.
Megírta annak idején a 

Baja-Bácska, hogy Kelebián 
és Bácsalmáson falbontó be
törők járták és több üzletet 
kifosztottak, A csendőrség ki
tartó nyomozás után elfogta 
a főtettest Sztropók József 30 
éves mitrovicai szökött fegyenc 
személyében, akit nyomban 
bekísértek az ügyészségre.

Sztropóknak tettestársai is 
vannak, de azok még egyelő
re nem kerültek elő.

Két éjszakai merény
let Jánoshalmán.

Jánoshalmán véres féltékenységi 
drámát okozott «*gy táncmulatságon 
történt összetűzés. Huczek József 
23 éves fiatalember tánc közben 
összeszólalkozott több helybeli gaz 
dalegénnyel. Záróra után a 
emberek a tánchelyiség előtt 
várták Huczek Józsefet és 
szurkálták.

Ugyancsak Jánoshalmán a 
kési halárban Taskovits János hely 
beli gazdalegényt ismeretlen férfi 
a múlt éjszaka megtámadta és vé 
resre verte. A fiatalember nem is
merte fel támadóját.

Az éjszakai támadások ügyében 
erélyes nyomozás folyik.

fiatal 
meg

ossz.**

kecs-

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nói karórák 2 évi lótélfással már 6 pengétől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilüánsk-öveket a legmagasabb áron veszek.
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Vettük a következő 
levelet.

Nagyságos dr. Knézy Lehel sz< r- 
kes'/lö uinak Baja.

Becses szerkesztésében megj ]*•: ö 
Bata Bácska c. napilap egyik közeli 
számában t. Szerkesztő ur egy uj, 
a mai kornak megfelelő strandfürdő 
megépítése tárgyában irt egy igen 
szép cikket. A fürdő megépítésére 
tényleg nagy szükség volna, mert 
tapasztalatból tudjuk, hogy a mai 
helyzet nem kielégítő.

Legyen szabad azonban a tárgy
hoz nekem is hozzászólnom és t. 
Szerkesztő uiat arra kérni, hogy 
szorgalmazza a strandfürdő megépí
tése mellett azt is, h'ogy a Z inyi 
Miklós laktanyával szemben livő 
derítő-telepből kifolyó, szennyel te
lilett, undort keltő bűzös folyadék 
ne vezettessék a Kamarásdunába. 
Ez a piszkos viz megfertőzi a Ka 
rnarásduna álló vizét. Befolyása a 
Vöröshidnál van, áradáskor a szeny 
a halászbárkákhoz, apadás esetén 
a strandfürdőzők közé folyik, kik 
nek legnagyobb része nem is gya
nítja, hogy hígított embeii trágya 
bí.n lubickol.

A helyzet tarthatatlan azért is, 
mert a deritő-telep oly nagy bűzt 
terjeszt a környéken, hogy szinte 
kibírhatatlan. Hogy álliiásom igaz
ságáról meggyőződhessék, megkérem 
igen tiszte t Szerkesztő ural, szíves
kedjék elfáradni a telephez. A bűz 
különösen etjei rettenetes, é ijeli ab 
laknyilásról, szellőztetésről még a 
szomszédos Klapka- és D.szkás- 
ulcákban sem lehet szó.

Hogy a deritő-telep nem felel meg 
rendeltetésének az bizonyos, de ha 
már meg van, gondoskodni kellene 
róla, hogy ne terjesszen olyan bűzt, 
amilyet a deritő'telep megépítése 
elő I a környék lakói nem ismertek.

Felvetődik a gondolat, hogy nem 
lehetne e a bajon segíteni a követ 
kezőkép :

A derilőtelep szennyvizét a So
mogyi szeszgyár Klapka utcai dunai 
csatornáján elvezetni és a derilő- 
telepben fejlődő és móM a Szellő
zőn távozó bűzös gázók megkötő 
se illetve szagtalanítása.

A derítő-telepbe folyó összes 
anyagoknak a szeszgyári csatorná
ban való elvezetése. Folyékonyabbá 
válna, ha az artézikut elfolyó vize 
és a Trafikánt jéggyár elfolyó vize 
is a csatornába vezettetnék.

Szerkesztő ur közérdekű fárado
zását köszönve

Baja, 1936. szept. 26.
Kiváló tisztelettel
Bácskai István
ny. máv. elöljáró.

Szívesen hoztuk le a levelet, mert 
arra járván mi is tapasztaltuk az 
egészségtelen állapotokat. Különö
sen sajnáljuk azokat, akik szolgá
lati beosztásuk miatt egé'sz nap 
kénytelenek olt a szabadban lenni 
és a fertőzött levegőt szívni. Ezek
nek leheltje talán gáz maszkákat 
adni. (Szerk )

Vér-, bőr- és idegbajosok
, igyanak hetenként többször reggel
1 fe|k< I skor egv pohár természetes 

„Ferenc József** kv. i üvizet, mert 
I ez mindig alaposan kitisztítja és mé- 

regtelenili a gyomorbélcsatorna s 
ezenkívül az emésztést es az anyag
cserét is jótékonyan befolyásolj,. 
Az. orvosi tudomány legj I.-.ebb 
képviselői már régóta hangoztatják, 
hogy a Ferenc József viz hatásá
val minden tek Intet ben meg vannak 
elégedve.

HÍREK.
— Megkezdődnek az októberi 

óvatosságok. A b ajai templomok
ban ma és holnap megkezdik az 
októberi rózsafüzér ójtatosságokat. 
A templomok egy részében 5, a 
többiben 6 órakor lesznek az ájta- 
tosságok.

— Eljegyzés. Rétyi Mici urleányt 
Baja, eljegyezte Kelemen István ta
nító H>mokmégy. (Minden külön 
értesilés helyett.)

— Jánoshalmán a piac irányza
ta élénk, a felhozatal kövér baromfi
ból igen nagy volt. Arak : csirke és 
tyuk 1 P, hízott liba 90 fill., hízott 
kacsa 1 P. élőkg-kint, tojás 1 30 P. 
kilogramonkint.

— Gabonapiacok Baján és Já
noshalmán. Baján a gabonapiac 
irányzata nyugodt, kevés áru jön 
piacra. Árak: búza 16, rozs 12, 
takarmányárpa 11, zab 11, mórzsolt 
tengeri 11'20, uj csöves tengeri 5, 
réti széna 2'80 takarmányszalma 
1'20 P. — Jánoshalmán a felhoza
tal közepes, az irányzat vontatott 
Árak : búza 15, rozs 10 60, faka - 
mányárpa 10 60. zab 10 50, uj cs - 
vés tengeri 4.80—5 50 P.

— Fagyhullám borította el Fran 
ciaországót és a Vogezekben hava 
zik. Heves viharokat jelentettek 
Korzika szigetéről is.

— Elrontott gyomor és az ezzel 
összefüggő bélzavarok, felfúvódás, 
kellemetlen szájíz, émelygés, hom
lokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy 
székszorulás eseteiben már egy po
hár természetes „Ferenc József* 
keserüviz is igen gyorsan, biztosan 
és mindig kel’emesen hat.

— Gyilkosság Magyaregres ha
tárában. Puspás Ferenc 60 éves 
magyaregresi lakost a keddi e vir
radó éjszaka Nagyarogres község 
halárában a rózsahegyi szőlőhegyen 
levő présházak közelében ismeretlen 
tettés meggyilkolta. A csendőrség 
a nyomozást megindította.

Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

Sxmhási iroda hírei.
A búcsúrónapok egyik szen

zációja a Méltóságos asszony mai 
1 esti előadása. A ragyogó vígjáték a 
, pKioí- ren viharos tapsok és'állandó 

den 1 s?g között pergett. Harczos 
j l -i. uagyszeiü alakítása áll a da

rab t.ö. ponljában, de Horváth J nő, 
Vm-. Írni , Oroszlán György is ka
bin ' 1 .kilósokat hoznak.

fi Fővárosi Gyermekszinház csü
törtökön délután 3 és 5 órakor 

. tartja meg előadásait a búd ipesti 
legjobb gyermekszereplőkkel. Színes 

I és - il k.s műsorban operett, vig 
■ játék, bohózat, ének- és táncjele- 
! ne!ek nemcsak a kicsinyeknek, de 
| a felnőtteknek is kedves szóra ko 

zást jelent.
A csavargó lány. Filléres előa 

dósban. Csütörtökön este a halai 
más közönségsikert aratott Csavargó 
lány operettujdonság van műsoron 
OlL.y Baba, Kőrössy Zoltán Daru- 
váry Mária és Szalma Sándorral a 
főszerepekben.

A Cigánybáró. Ifjúsági előadás. 
Jókai — Strausz nagyoperettje pén 
tele n délétán 3 órakor kerül csak 
mii orra az intézetek ifjúsága ré
szére.

Kölesünkért feleség. Premier, 
filléres helyárakkal. Pénteken este 
ismét operettet mutat be az együt
tes, mégpedig a vidám operettek 
fájából, A kölcsönkért feleség ope 
rettbohózat, amely három órás sza
kadatlan kacagást j ‘lent.

SZÉPT E M BÉR
29-én | j 3Ő-án

Csak erős idegzetüek !

A láthatatlan sugár
Fantasztikus rémdráma 12 felvonásban.

Főszereplők:

Lugosi Béla, Boris Karloff

Kis r ő f i I m :

Hihetetlen furcsaságok. 
A három kis egér. 

Híradó.

Pórma ibolya. Szombat, vasár
nap. Operett újdonság.

SPORT.
V«sár;;?ip Turul—BSE baj

noki mérkőzés, kínét szembekerül 
egymással a k.-l őröl rivális is ha 
vo ‘ • ’>!)■ f'iíba'msapatok között 
i/gabn mérkőzés, akkor »z a va
sáig.-p dlutánia jelzett bajnoki 
inI ö is lesz az. A Turul és a 
BSE csapatai ekkor mé:köznek a 
b-ijaoksigért és bár ezidőszei int a 
Tiriil ailása a jobb, a verseny nagy 
és komoly küzd hm t helyez kilá
tásba.

— A BáCSka vasárnap Mavaut 
járatot indít Nagymányokra. Kisérő 
kel 2 pengőért visz az egyesület. 
Jelentkezni lehet Sziklai Jánosnál 
a rendőrségnél 51. szobában.

1 .aptulajdonos :
0:. LIBIEL

fennék
||l kettő, esetleg három 
Uj szobás lakosból és mel- 

lékhelyiségekből álló

kis családi házat

1 (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cim a kiadóban.
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| DOROGI wKOKSZ |
jjj Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

I Dorogi tojásszén |
I Dorogi diószén I
! Kémény ei lágy tűzifa ölben és aprítva. ?

I 
I Grünhut és Társa BtA-CTaér^ j

A Máv. menetrend május 15-től
Érkezés
óra porc

7 09 Gara

25 Ujdoixibovái

1 32 Hercegszántó

40
Budapest, Kislmnh.ilaa. 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19
Budapest. barbogarl 

Bátaszék

Z4 01
Budapest. Kiskunhalas. 

Bácsalmás

H 09 Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, H«|m

/8 03 Gara

IS 27 Hercegszántó

/« 48 Bpest, Kiskunhalas

1* 58
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék

41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

08 Bpest, Sárbogárd

Ind 
óra

Has 
perc Hová?

4 40 Hercegszántó

5 /9 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

5 20 Buda pest

Bácsalmás, Kiskunhalas
5 42 Budapest, Csikéria 

Ujdombovár, Sárbogárd.
8 15 Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas.
9 57 Budapest

10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 26 Bátaszék, Uidombové

14 15 Hercegszántó 

Bácsalmás, Kiskunhalas,
14 19 Budapest, Csikéria

14 38 Gara
Bátaszék, Sárbogárd

15 47 Budapest gyors

Bátaszék, Pécs,
18 55 Sarhogárd, Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas.
23 55 Budapest. Csikéria 

Bátaszék. Ujdombovár,
23, 49 Budapest

NrwmaéoH UrdaIí Goldberger k&

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

ls száraz
akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- ás 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.

IS Él ® T C Szénkereskedelmi 
W E IM i !» al Részvénytársaság 

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

Hófehér darabos mész 
Nagyszilárdságú oortiandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vallonban bármely állomásra és • unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

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

szeptember 29-tól okt. 5-lg.
GYARMATI EMIL 

űr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára,

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Su^ovicapart).

Bakanek e< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Farenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
dÁááhan Baia.


