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A Gömbös-kormány négy 
esztendeje.

gálni akkor, amikor ezeket az ered , 
ményeket hangsúlyozzuk, csak meg- 1 
állapítjuk, hogy a sanyarú sorsból 
milyen segítséggel s mily módon !

Szeptember 29 én múlt négy esz
tendeje, hogy Gömbös Gyula meg 
bízást kapott kormánya megalakítá
sa ra. Ha visszaemlékezünk ezekre 
az időkre, a legsúlyosabb diagnózist 
állapíthatjuk meg országunk akkori 
közállapotairól. Gróf Károlyi Gyula, 
ez a jóindulatú férfiú viaskodott ek
kor immár egy év óta a tornyosuló 
gazdasági és szociális bajok eltün
tetésével.

Az államháztartás a legsúlyosabb 
deficittel küzködött. A legfontosab > 
kormányprogrammá lett a takaró 
kossag gondolata, de hiábavalónak 
bizonyult ez a garast a foghoz verő 
politika, mert az eredmények nap
ról napra súlyosabb gazdasági és 
szociális válság tüneteivel táplálkoz
tak. Komoly politikusok aggódtak 
attól, hogy bekövetkezik annak a 
térdrekényszeritő kisantanl politiká
nak a győzelme, amely a trianoni 
határokon belül a magyar nemzet 
megfullasztására törekszik.

Ilyen körülmények között vette 
át az ország kormányzását Gömbös 
Gyula, akinek a hivatalos hatalom 
élén történt megjelenése már ma 
gábanvéve elegendő volt ahhoz, 
hogy pezsdülést vigyen a lankadó 
magyar tagokba.

Úgy hisszük, bátran állíthatjuk, 
hogy az ő kormányalakításával kap
csolatban támasztott súlyos igények 
az elmúlt négy esztendő megfeszített 
munkateljesítményében kielégítést 
nyertek. A négy esztendős évfor
duló alkalmat nyújt nekünk arra, 
hogy elkészítsük a Gömbös-kormány 
működésének mérlegét. Bátran állít
hatjuk ezt össze, úgy külső, mint 
belső politikai, de gazdasági és szo
ciális vonalon is.

Külpolitikánkban egyik sikert a 
másik után értük el. Létre tudtuk 
hozni a római paktum olyan kiszé
lesítését, amely áldásos hatást gya
korol mind a három szerződő félre. 
Ennek a baráti szövetségnek kö
szönhető legfőképpen, hogy egyik 
legsúlyosabb külpolitikai megpró 
báltalásunkban, a rnarseillesi király
gyilkossággal kapcsolatban lepereg 
lek rólunk azok a tendenoiózus vá
dak, amelyek oda juttatták Európa 
külpolitikáját, hogy már-már a „há 
ború szele sutolla könyökünket *. 

De e negatív siker mellett számos 
pozitív külpolitikai eredményt ér
tünk el. A fellendülő gazdasági 
helyzet magával hozta az ijesztően 
elhatalmaskodó munkanélküliség 
csökkentését is. Ezáltal az ország 
belső rendjét és szooiális békéjét 
súlyos veszélytől lehetett megmen
teni.

Az ország ez alatt a négy esz 
tendő alatt a teljes rend és nyuga
lom képét mutatta. A koimányha- 
talom erős és biztos keze őrködik 
az alkotmányosság és a parlamen- 
tárizmus csorbithatatlanságán s nyu
godtan állíthatjuk hogy a legtöbb
ször személyes izü pártcsalározások 
leszámításával, olyan békés rend 
és nyugalom honolt ebben az or- 
szogban, aminek következménye 
lett külföldi presztízsünk növekedése. 
Az ország jó hírneve járta be a 
világot s következményeként meg 
indult felénk az idrgenforgalom, mi 
által fizetési mérlegünk egyik lég 
jelentősebb tétele vált növekedővé 
az idegenforgalom által.

Külön passzust kell szentelni a 
Gömbös kormány céltudatos pénz 
politikájának. Ma már ölömmel ál
lapíthatjuk meg, hogy az előző kor
mányok idején felduzzadt negyed
milliárdos államháztartási deficit négy 
esztendő alatt 18 millióra csökkent.

Néhány statisztikai adat kézzel
fogható bizonyítékot nyúlt, hogy az. 
elmúlt négy esztendő alatt az adós 
ságiéihek lényegesen mérséklődlek, 
aminek eredményeként a mezőgaz
daság évi 225 millió kamatterhe le 
csökkeni alig 80 millióra. Ez tér 
més7etesen csak úgy következhetett 
be, hogy helyes vágányra sikerült 
juttatnunk agráréi tékesitési politi 
kálikat. A rendelkezésünkre álló 
piacok fellendülést eredményeztek 
mezőgazdaságunk minden ágában, 
ami kedvező kihalással volt ipari 
termelésünkre is. Örömmel állapít
hatjuk meg, hogy ezzel együtt járt 
a legnagyobb szociális gondnak, a 
munkanélküliségnek is lényeges eny
hülése.

Csak nagy vonásokban vázoltuk az 
évforduló alkuimából a Gömbös 
kormány négy esztendős működé
sének éredményeit. Nem pártpoli 
tikai szempontokat kívánunk szol

Kitöri a sztrájk a Posztógyár 
Fonodájának munkásai között.
A már lassan általánossá 

váló bérmozgalom újabb hul
láma jelentkezik.

A bajai Posztógyár és •Ta
karógyár száznál több mun
kással dolgozó Erzsébet-királf- 

: né utcai Fonodájának majd- 
i nem teljes munkás létszájna 
I beszüntette a munkát.

ürömmel fogadta a kisgyülés 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispánnak a megye 
felvirágoztatását célozó* érdekes agrár

politikai terveit.
Élénk érdeklődés kísérte Bács- 

bodrogvármegye tegnapi kisgyülé- 
sét, melynek legnagyobb eseménye 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispánnak a 
megye és a gazdaközönség éidekeit 
szolgáló nagykoncepcióju agrárpoli
tikai tervezetének ismertetése volt.

A vármegye állattenyésztésének 
megfelelő fejlesztése, tejszövetkeze 
lek megalakítása és a gyümölcster 
melés kiépítése azok a komoly je 
lentőségü tervek, melyeket az al
ispán jövő évi munkaprogramjába 
vett.

Az alispán a bizottsági tagok nagy 
érdeklődése mellett elmondotta, hogy 
a közelmúltban Sárffy Elek gaada- 
sági felügyelővel a szomszédos Ba 
ranya vármegye állattenyészetét ta
nulmányozták, mely tudvalévőén 
igen fejlett. Itt az állattartó gazda-

Nyugdíjazási ügyek sorozata a megye
gyűlésen.

A tegnapi vármegyei kisgyülés a 
nyugdíjügyek egész sorozatával fog
lalkozott.

Szolgálatképtelenség címén nyug 
díjazását kérte Terézhalmy Géza 
mélykúti községi orvos. Lecsökken 
tett nyugdijillelménye havi 192 P. 
és 42 P. lakáspénz.

Csernyus Gergely bácsborsódi 
községi vezető jegyző havi 204 P. 
lecsökkenteti nyugdíjjal és 45 pengő 
lakbérrel vonul nyugdíjba.

láboltunk ki.
A négy esztendős évforduló al

kalmából a magyar i.vmzet hálatelt 
szívvel fordul Gömbös Gyula felé.

Száznál több ember sztráj
kol, úgyhogy a fonoda csak 
erősen lecsökkentve tizennyolc 
emberrel tartja az üzemet.

A tárgyalások mindkét rész
ről megindultak s ha a mun
kásság a létminimumát bizto
sitó fizetést megkapja, ismét 
felveszi a munkát.

| közönség is ismeri és tudatában 
van a helyes állatnevelés fontossá
gának. A baranyai példát alapul 
véve Bácsmegye állattenyésztését 
arra megfelelő eszközökkel szintén 
fejleszteni akarja.

A gazdaközönség érdekei szem
pontjából fontos lépés lesz a lejszö
vetkezetek megalakítása még pedig 
azzal az. elgondolással, hogy egy
úttal a baromfifélék, főleg a tojás 
értékesítését is lehetővé tegyék a 
tejszövelkezelek utján és igy piacu
kat könnyű lesz biztosítani.

A gyümölcstermelés megfelelő fo
kozása annál inkább is cél, mert 
éppen a jánoshalmai példa igazolja, 
hogy a bácsmegyei gyümölcs ver
senyképes.

A bizottság tagjai élénk helyes
léssel kisérték az alispán terveit.

Hallósy Kornél dávodi vezető
jegyző negyvenhárom évi szolgálat 
után nyugdíjba lép. Teljes nyugdíj
illetménye 364 P. és 54 P. lakbér.

Tóth István hercegszántói községi 
irodatiazt havi 110 P. és 28 P. lak
bérrel vonul nyugalomba. Vespely 
Henrik bácsalmási irodatiszt havi 
129 P. nyugdíjjal es 29 P. lakbérrel 
távozik, özv. Vörös Béláné 115 P 
nyugdijilletményt és 32 P. lakás
pénzt élvez.
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Pulóvert olcsón Kalapot
Harisnyát 
Combinét REINHARDT Inget 

Nyakkendőt
Retikült divatcsarnokból. KeztyQt

Hivatalosan is bejelentették 
Halmy József h. bajai pénz- 

iigyigaztó nyugalomba 
vonulását.

Jelentette a Baja Bácska, hogy 
Halmy József pénzügyi tanácsos, 
helyettes pénzügyigazgató saját ké
relmére nyugalomba vonul.

Az eltávozó főtiszt viselő a leg
képzettebb és hglelkiismeretesebb 
pénzügyi szakemberek egyike volt, 
aki hosszú bajai működése alatt 
számtalan Ízben érte el feljebb va
lóinak elismerését. Távozását a 
megye közigazgatási bizottsági ülé
sen dr. Radetzky Ágost kir. pénz
ügyigazgató jelentette be. A bizott
sági ülés résztvevői sajnálkozással 
fogadták Halmy József nyugalomba 
vonulását és meleg elismeréssel mél
tányolták szolgálati érdemeit.

Ma, csütörtökön este 8 óra
kor van Liszt-emlékünnep a 

Nemzetiben. -r
•

Műsora : Ünnepi megnyitó. Mondja 
gróf Zichy Jánosné. Liszt a) Unsos- 
piro b) Nápolyi tarantella. Zongorán 
előadia Lukácsné Vaczi Jolán.

Lisztről értekezik dr. Csekey Ist
ván egyet, tanár. Kél Liszt-dalt 
énekel Dornerné M. Margit tanár, 
kiseri Szántó Jenő tanár. Ünnepi 
beszéd. Mondja Koudela Géza pá
pai kamarás. Liszt—Hubay : Rap 
szódia. Hegedűn előadja Szántó Jenő 
kiséri Lukácsné V. Jolán tanár. 
Liszt : Éjfél. Énekli a Bajai Dalos
kor, karnagy Sass József, a szólót 
Banís Imre énekli.

Miután a hangversenyt a rádió 
közvetíti, a hallgatóság 8 óra előtt 
foglalja el a helyéi, mert 8 órakor 
az ajtókat lezárják. Jegyek minden
kinek egyformán 2 és 1 50 P árban 
a Wagner-kőnyvkereskedésben, este 
a pénztárnál kaphatók.

Három szobás, fürdőszobás
modern lakás

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

lehet ugyanott.

üt hónapi munka után tegnap befejezte 
a szegedi földmérési felügyelőség a város 

felmérésének idei programmját.
A háromszögelési munkálatok előreláthatólag 

novemberig eltartanak.
Csala Imre műszaki taná

csos, a szegedi m. kir. 10. 
földmérési felügyelőség veze
tőjének irányítása mellett má
jusban kezdődtek meg Baján 
a város felmérések.

A földmérési felügyelőség
gel majdnem egyidőben a bu
dapesti háromszögelési mérnö
kök is munkába álltak szám- 
szerint hárman, akik a három
szögelést Klipp Alajos műszaki 
tanácsos vezetésével végezték.

A négy esztendős város föl
mérési munkák tegnap feje
ződtek be, a háromszögelések 
egyelőre tovább folynak. A 
felméréseknél az öt mérnök 
mellett húsz bajai érettségizett 
sőt részben diplomás fiatalem
ber dolgozott öt hónapon ke
resztül. Ezek a szellemi inség- 
munkások tulajdonképpen fi
zikai munkát végeztek napi 
1'80 P. díjazás mellett, az 
ugyancsak ott dolgozó tizen
hat más beosztást teljesitő és 
ugyanannyi díjazásban része
sülő munkással egyetemben.

Csala Imre műszaki taná
csos munkatársunknak elmon
dotta, hogy a város felmérés
re vonatkozólag az idén kifej
lesztették a belsőségi három
szögelési hálózatot, azonkívül 
a város részletes felmérésére 
a sokszög hálózatot.

— Ezeket a pontokat rész
ben kövekkel, a szorosan vett 
város belső. területén vascsap
szekrénnyel állandósították.

— A sokszög hálózat vona
lait a legnagyobb precizitással 
ütköző léccel mérték meg.

— A jövő évi munkaprog
ram a munkálatok folytatása
ként a város területének rész

letes beméréséből áll ; a há
romszögelés pedig az egész 
város külső területén megtör
ténik.

A jövő esztendőben már 
tizenhat mérnöknek kell dol
goznia, a munkáslétszámot pe
dig hatvan főre emelik ; min
den egyes háztelek belső te
rületét is teljesen felmérik.

Az idei évre kitűzött mun- 
kaprogrammot sikerült elvé
gezni. Ez a földmérés euró
pai viszonylatban is a legpre- 
cizebé lesz s ezért szükséges 
volt egy egészen uj háromszö
gelési hálózat kifejlesztése.

Az idei háromszögeléssel 
október végén készülnek el.

Az iskolai tankönyvek magas 
árának országos csökkenté
sét fogja kérni Bácsbodrog 

vármegye.
Bácsbodrog vármegye közigazga

tási bizottságának tegnapi ülése ha
tározatot hozott, illetve elfogadott 
egy indítványt, hogy a magas tan
könyvárak országosan történő mi- 
nimálását kéri a kultuszminisztertől. 
A tankönyvek ára ugyanis más iro
dalmi értékű müvekhez mérten 
aránytalanul nagy s főleg a falusi 
iskolák szegény diákjai nem tudják 
azokat beszerezni a hittan és ol
vasókönyvek kivételével. Ezeket a 
tankönyvsegélyakció segítségével va
lamennyi gyereknek biztosítani tud
ják.

Bácsmegye a többi törvényható
ságok megkeresésével kérni fogja a 
kérdés országosan történő rendezé
sét

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Élénk érdeklődés 
előzi meg Megyeri 
Sári bajai gyors és 
gépiró tanfolyamát.

A mai modern élet jelszava a 
gyakorlatiasság. Ezért van olyan te 
kintélye a gyakorlati életre nevelő 
iskoláknak és ezért növekedik szin
te esztendőről-esztendőre azoknak 
a száma, akik a kereskedelmi pá
lyák s ezzel összefüggésben a ha
sonló irányú iskolák felé töreked
nek.

Nők és férfiak számára ma a hi
vatalokban elhelyezkedes főfellétele 
dip’ománál is majdnem hangsulyo 
zotlabban a gyors és gépírás töké
letes elsajátítása.

Épen ezért fontos szerepe lesz 
Baján Megyeri Sári október 1-én 
megnyíló gép és gyorsíró tanfolya
mának. A fiatal gyorsíró tanárnő 
a legujobb iskolanövendeke és tel
jesen modern alapon modern esz
közökkel dolgozik és tanítási mód
szeréről az arra hivatottak meleg 
elismeréssel nyilatkoztak. A bajai 
közönség érdekei szempontjából te- 

i hát bizalommal nézzünk Megyeri 
] Sári működése elé, akinek most 

megnyíló első bajai tanfolyamot 
élénk érdeklődés előzi meg.

Ha kicsi a kvóta, 
megtoldják áreme

léssel.
A jutaszönyegkarte! újabb 

drágítása.
A jutaszőnyegkartel egyike 

a legújabb alakulatnak, ennek 
dacára már négyszer emelle. 
az árakat. Több mint tiz mi! 
lió pengő évi forgalmat remél 
elérni a kartel, melynek iro
dáját Bacher Béla vezeti. Az 
egyezményt a következő gyá
rak fogadták el : a Horváth 
Miksa Rt., a Magyar Kender 
Len- és Jutaipar, a Linutn-

Minden múlandó,
Az éhszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nól karórák 2 éri jótállással már 6 pangótól,

briütánsköveket a legmagasabb áron veoeek.
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Taussig, a Budakalászi Textil
müvek és a tatatóvárosi Pollák 
Sámuel-cég. Legújabban két 
gyár arra hivatkozott, hogy a 
kontingens szétosztása nem 
igazságosan történt, azonban 
az elégedetlenkedőket lesze
relték, még pedig olykép, hogy 
ismét egyöntetűen fölemelték 
a kartellirozott cikkek árát.

HÍREK.
— Október 9-én lesz a megye 

őszi nagygyűlése. Bácsbodrog vár- 
m**gye törvényhatósági bizottsága 
október 9 én tartja őszi nagygyűlé
sét a vármegyeházán dr. apatini 
Fernbach Bálint főispán elnöklésé
vel. A nagygyűlés délelőtt 10 óra
kor kezdődik és összesen huszon
négy ügyet tárgyal.

— Ujszolgabírőt állítottak Bács- 
megyénél a kihágási ügyek In
tézésére. Dr. Jobbágy Je nő szolga
bíró a vármegyei, illetve bajai járási 
kihágási ügyek szolgabirája katonai 
szolgálaltételre vonul be. Vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán előterjesztésére 
a megye kisgyülése dr. Lieli Pál tb. 
szolgabirőt bízta meg a kihágási 
Ügyek intézésével.

— Nyugdíjazott tanítónők. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter 
Moórné Mikó Margit borotai és 
Konczné Piukovics Mária csikériai 
elemi iskolai tanítónőket betegségük 
miatti szolgálalképtelenségük folytán 
nyugdíjazta.

— A migrén és az idegesség 
azon esetei, amelynek a gyomor- 
és bélmüködés zavaraiból erednek, 
gyakran már egy pohár természe
tes ,,Ferenc József** keserüviz hasz
nálata által is megszűnnek.

— Bácska külföldi állatklvltele. 
Bácsmegye területéről az elmúlt hó
napban lovat, szarvasmarhái és ser
tést szállítottak külföldre. Németor
szágba vittek negyvenkét lovat, tizen
négy szarvasmarhát, ötven sertést. 
Ausztriába huszonhárom szarvas 
marhát, kétszázötvenhárom sertést, 
Olaszországba ötvenhat, Svájcba 
harminckét szarvasmarhát, Csehor
szágba százhuszonnégy sertést.

— Genfi hírek szerint a négus 
elhatározta lemondását. A lon
doni etióp követségen nem cáfolják 
meg és nem erősítik meg azt a 
Géniben elterjedt híresztelést, hogy 
a négus elhatározta lemondásé .

— Változás a szerzetes taní
tónők működési beosztásban. A 
kalocsai érseki Főhatóság az állo
máshelyeikről áthelyezés folytán el
távozott szerzetes tanítónők és óvó
nők helyeire, Jánoshalmára : Mély
kúti Márja Aventina, Zinány Má
ria Edit és Bánhalmi Maria Kle- 
mencia szerzetes tanítónőket, továb
bá Harmat Mária Laura és End- 
rődi Mária Pnlrónilla szerzetes óvó
nőket ; Hercegszántóra : Kocsis Má
ria Iréné szerzetes tanítónőt helyez
te át az oltani röfnai katholikus is
kolákhoz, illetve ovodához.

— Balkánon is erősen havazik. 
Jugoszláviában óriási hóvihtrok 
vannak. A közzétett adatokból ki
tűnik, hogy ilyen hideg ősz 1872- 
ben volt utoljára.

— Bácskában legutóbb ismét 7 
köz. é^brn 45 udvar állatállományát 
pusztította a sertésvesz. Öt község 
ben harminchat udvarban serlésor- 
bánc, cgy-?gy községben veszettség 
és lépfene lépett fel. A pestis el
leni szimultán védőoltáshoz tizenöt 
liter szérumot ingyen oszlottak ki a 
gazdák sertésállománya között. Az 
októberben aktuális és kötelező eb
oltásokra az oltóanyagot a gazdák 
kedvezményes áron kapják.

— 64 éve nem volt ilyen hideg 
ősz, mondják a meteorológusok. 
Ugylálszik nemcsak az ősz jött be 
ilyen váratlanul, hanem a tél is kö
zeleg. A Meteorológiai Intézet je- 
tése szerint a Kékesen tegnap reg
gelre 12 centiméteres hó esett. Ma 
reggelre Budapest halárában is, kü- 
különösen a Svábhegyen szállin
gózni kezdett a ' hó. Ha nem is 
rendkívüli a szeptembervégi hava
zás, de mindenesetre szokatlan je
lenség. *

— Elhájasodásnál, köszvény- 
nél és cukorbetegségnél, oxalu- 
ria és phosphaturia képződésénél, 
hugy savas sók lerakódásánál a ter
mészetes „Ferenc József** keserű 
víz javítja a gyomor és a belek mű
ködését s tartósán előmozdítja az 
emésztést.

— Teljes megegyezés jött létre 
a belforli munkaadók és munkások 
kiküldöttei között a szövőiparra vo
natkozó együttes munkaszervezések 
tárgyában.

— Ezer kábitőszerkereskedőt, 
szeszcsempész!, pénzhamisítót és 
csempészt fogott el portyázásai köz
ben az amerikai rendőrség.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré tesni, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, 
rádiók, söraparát, autók, falfestő 
mintalapok, sablonok, képek, 2 drb. 
satu stb. zálogtárgyak 1936. okt. 
7-én d. e. 8—10 óráig szabadkéz
ből fognak értékesíttetni. A venni 
szándékozók jelelentkezzenek a vá
rosi adóhivatal 24 számú helyiségé
ben az eljáró végrehajtónál, ahol a 
vonatkozó ajánlatukat folyó évi okt. 
hó 5 napján d. e. 12 óráig Írásban 
vagy szóban meglehetik.

Baja, 1936. évi szept. hó 29-én. 
Városi adóhivatal.

Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó. 
Cim a kiadóban.

Színházi iroda hirei.
Ot nap múlva búcsúzunk a pécsi 

színészektől.

A színházi iroda közli, hogy a 
tizedik éve itt működő pécsi tár
sulat utolsó 5 napján is a legválo- 
gatoltabb műsorral all a rendelke
zésre.

Csütörtökön a budapesti gyermek
színház csodaszereplői fogják szóra
koztatni nemcsak Baja gyermekvi
lágé*, de a felnőtteket is, akik gyö
nyörködni tudnak ezeknek az apró
ságoknak nagyszerű játékában.

Csütörtökön este az évid leg
hangosabb és legmulattatóbb ope
rettjének a Csavargó lánynak fillé
res előadása van műsoron. Pénteken 
este egy operetiujdonság, a Köl
csönkért feleség bemutatója van 
műsoron filléres helyárakkal.

Szombaton és vasárnap az ulosó 
nagyoperett premier, a Városi Szín
ház múlt évi nagy sikere, a Pármai 
ibolya fog alkalmuk szolgálni, hogy 
gyönyörű hangú primadonnánk 01- 
gyay Olga és másik kedvencünk, 
Oitay Baba méltóan búcsúzzanak 
Baja közönségétől.

Szombaton délután 5 órakor és 
vasárnap ugyancsak délután búcsú
zik Harczos Irén, Méltóságos asz- 
szony és az Urilány főszerepeiben. 
Filléres helyárak !

Vasárnap délután 3 órakor a 
Csavargó lány utolsó délutáni elő

URÁNIA
Október 3-án, szombaton

Október 4-én, vasárnap 
Október 5-én. hétfőn.

A sátánszif et
foglya

Szereposztás:

Dr. Sámuel Mudd
Felesége 
Kisleánya 
Dr. Mudd védője 
Dr. Mudd apósa 
Lincoln Ábrahám 
Lincoln gyilkosa 
Lovett hadnagy 
A sátánsziget parancsnoka 
Mudd néger szolgája 
A fegyház orvosa

Kiegészítés: A VÍ 
Paramount és 

adása filléres helyárakkal,
Heti műsor; Csütörtök délután 3 
órakor : Fővárosi gyermekszinház. 
5 órakor Fővárosi gyérmekszinház. 
Negyed 9 kor Csavargó lány.

Péntek- n este negyed 9-kor Köl
csönkért feleség.

Szombat délután 5 órakor Mél
tóságúi asszony. Negyed 9 kor Pár- 
mji ibolya.

V s. rrtap délután 3 órakor a 
Csavargó lány. 6 órakor Urilány. 
Este fel 9 órakor Pármai ibolya.

SPORT.
— A Bácska vasárnap Mavaut 

járatot iodit Nagymányokra. Kisérő 
két 2 pengőért visz az egyesület. 
Jelentkezni lehet Sziklai Jánosnál 
a rendőrségnél 51. szobában.

Laptuiajdooos:
ü!. Iffítzy IRMl

Vennék

I keltő, esetleg három 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis családi házat

I (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cim a kiadóban.

Warner Baxter 
Glória Stuart 
Joyce Kay 
Douglas Wood 
ClaudeGülingwater 
Frank McGlynn 
Francis MacDonald 
John McGuire 
Harry Carey 
Ernest Whitman 
0. P. Heggie 

lág hadseregei 
Magyar Híradó.
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P 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 Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

í
Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGI^KOKSZ
i................................
c
i
I
I
n

IE Szenkereikedelmi
w Ifa Ku I £3 Részvénytársaság

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

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

DorOfli tojásszén
Dorogi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Hófehér darabos mésx
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

GriMut és Tárja Btjéxc-enT^^^^

Éjjeli 

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

szeptember 29-161 oki. 5-ig.
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruhátt

A Máv. menetrend május 15-töll:
Érkezés 
óra perc Honnan? Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOIMDAVÁLLALAT.

csináltassa
Máté Lajos 

férfi szabónál 
(Sugovicapart).
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Pécs, Budapesl
Budapest, Sárbogárd.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Ujdombovár

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kisk unhalas
Ujdombovár. Pécs.

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

Bpest, Sárbogárd
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9

10

14

14

14

14

15

18

23

23

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Gara
Bálaszék, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors
Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest, Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

BakanekGoldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


