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Helyben negyedévre . 6 peng*
Helyben eíjy hónapra . 2 pang!

Beavatkozni 
vagy nem

Ezen a címen vezércikket 
irtunk arról a kérdésről váj
jon, helyes-e a nagyhatalmak 
azon politikája, mely spanyol 
eseményekkel szemben a be 
nem avatkozás álláspontját 
tette magáévá.

Erre a cikkünkre szeptem
ber 24-iki kelettel választ kap
junk „Egy régi előfizető" alá
írással.

Erre a válaszra nekünk fe
lelni kellett volna ; de vala
hogy úgy voltunk ezzel a vá
lasszal, mint Bácsbodrog vár
megye egyik régi főszolgabi- 
rája — az aktákkal.

Nem sietett azokat elintézni, 
mert tapasztalatból tudta, hogy 
az akták bizonyos idő múlva — 
maguktól elintéződnek ; vagyis 
ami sürgős volt, az néhány 
nap múlva elvesztette sürgős
ségét ; tudta jól, hogy bizo
nyos idő múlva minden érdek 
elveszti aktualitását.

A „Régi előfizető" helye
selte azon felfogásunkat, hogy 
a nagyhatalmaknak nem sza
bad tétlenül tűrni a spanyol 
vérengzéseket ; helyeselte azon 
elgondolásukat is, hogy négy 
nagyhatalomnak egymás kö
zött egyenlő nagyságú haderő
vel meg kellene szállni spa
nyolországot, csak azt nem 
tartotta volna helyesnek, ha 
az ország megszállása után 
népszavazást rendeztek volna.

Mi természetesen nem azt 
képzeltük, hogy rögtön a meg
szállás után tartsák meg a 
népszavazást, hanem bizonyos 
idő múlva, amikor a kedélyek 
lenvugodtak volna.

Úgy látszik azonban, hogy 
igaza volt a mi néhai való jó 
főbírónknak. Nem siettünk a 
válasszal s íme az idő — va
gyis Franco tábornok, elintéz
te az aktát — ma már elin
tézésnek tekinthetjük a spa
nyol forradalmat : a nemzeti 
csapatok órákon belül meg
szállják Madridot.

Nem kell tehát attól tarta
nunk, hogy a kommunizmus 

Európa déli sarkán is megveti 
lábait ; az évezredes polgári 
gondolat átvészelte ezeket a 
forradalmi időket s ma már 
nyugodt leiekkel intézhetjük 
belső ügyeinket ; nem kell at
tól tartanunk, hogy a Spanyol
országban lángra lobbant tűz
vész átcsap hozzánk; a nern-

István király házai.
A sokgyermekes szegény 

családok részére építendő egy 
szoba-konyhás lakások ügyé 
ben alkalma lesz a közgyűlés
nek állást foglalni.

Természetes, hogy a nagy
szabású pénzügyi művelet gon
dos elökészitést igényel külö
nös tekintettel arra, hogy a 
város vezetősége tervbe vette 
a bérlők számára az amortizá

A Nemzeti Egység Pártjának elnöki 
tanácsülése.

A Nemzeti Egység Pártjá
nak elnöki tanácsa szeptember 
hó 30 án dr. Flórián Géza el
nöklete alatt ülést tartott, ame
lyen dr. Schóber Béla m. k. 
b. t. tanácsos és dr. Reményi 
Schneller Lajos országgyűlési 
képviselő bajai látogatásával 
foglalkozott.

Baja város törvényhozói 
ugyanis a Hadirokkantak zászló 
szentelése alkalmával lejön
nek Bajára.

Az elnöki tanács elhatározta, 
hogy ebből az alkalomból nagy-

Tompának és Kelebiánitk 1110 pengőbe 
kerül egy vasúti útátjáró áthelyezése.

Tompa és Kelebia községeit gaz
dasági szempontok miatt kérték a 
Máv. kelebiai vonalán levő útátjáró 
áthelyezését. A Máv. a kérelmet a 
megfelelő anyagi hozzájárulás ese
tén hajlandó teljesíteni. 

Elutasították a baracskai választás 
ellen felebbezőket.

Nagybaracskán a közelmúltban lefolytatják a községi elöljáróválasz- 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően ; tásokat. A választás ellen Horváth

zeti gondolat győz á kommün 
világszemlélet felett s hogy a 
„Régi előfizetőnek" is igaza 
legven az a harc, mely most 
Spanyolországban folyik im
már nem „lázadás" hanem 
győzedelmes harc a nemzeti 
gondolatért.

ciós alapon az ingatlanok tu- 
I lajdonjogának megszerzését.
1 A pénzügyi bizottság hosz- 
| szasan foglalkozott a kérdés
sel s azzal a javaslattal megy 
a közgyűlés elé, hogy egy bi- 
bizottsáp küldessék ki a kér
dés gazdasági, pénzügyi, jogi 
és szociális vonatkozásainak 

| alapos kivizsgálására.

választmányi vacsorát rendez, 
melyre a törvényhozókat is 
meghívja. A vacsorára a vá
lasztmányi tagokat a városré
szek elnökei fogják meghívni.

Dr. Reményi Schneller Lajos 
országgyűlési képviselő a lejö- 
vetel alkalmával fogja a kép
viselői beszámoló ügyét meg
beszélni.

A vacsorát a Központiban 
rendezi a Nemzeti Egység vá 
lasztmánya ; egy teríték 1 P 
30 fillér lesz.

Kelebia község 600 pengőt, Tóm 
pa 510 pengői aján'ott fel az illát 
járó megfelelő továbbh»-lvezésének 
költségeire. A községek határozata 
hoz a vármegye kisgyülése is hoz
zájárult.

Péter és társai í lebbezéssel éltek a 
vármegye kisgyülése előtt.

A felebbezésben többek között 
azt is kifogásolják, hogy a választás 
az udvaron s nem bent a község
házán történt, A megye vezetősége 
elrendelte a panasz kivizsgálását, 
megállapították azonban, hogy a 
választás a törvényeknek megfele
lően történt meg s a felebbezés 
teljesen alaptalan. A megye gyűlése 
Horváth Péter és társai panaszát 
elutasította.

10.000 IP. álkmse- 
géilyei 23 uj Mát 
állítanak a megyé

ben.
Bácsbodi ogvármegye vízellátása 

mind a legutóbbi időkig sok kíván
nivalót hagyott s a tífusz és véihas 
járványok egyik főokozójának a 
rossz viszonyokat tartották.

A vármegye vezetősége és egész 
ségügyi hatósága a kormányható
ságnál interveniált meglelt lő számú 
egészséges vizű kút felállítása érde
kében. A kormányhatóság 10000 
pengőt ad e célra s ennek segítsé
gével a megyeben 23 uj mélyfúrású 
közkutat állítanak. Valamennyi köz
ség ezáltal megfelelő ivóvízhez jut.

Erős tempóban 
folynak Bácskában az őszi útépítések.
Az államépilészeti hivatal foko

zott ütemben végzi az őszi útépí
téseket.

A Jánoshalma illancsi uinak 1 km. 
hosszban, a kiskunhalas—jánosh-.l- 
mai útnak 3 5 km. hosszban, a já
noshalma felsőszentiváni ut 5 5 km. 
hosszban, összesen : 10 km. hossz
ban általános terítéssel kapcsolat
ban való hengerlése ‘befejeződött, s 
most csak a költségvetésben elő
irányzott Felsőszenliván és Rém 
kö/ségek közötti 4 km. útszakasz 
lehengerlése van hátra.

A gara györgypusztai 111. közül 3 
km. hosszú szakaszán a kőpálya 
építésé és hengerlése megkezdődött.

Bácsalmás községben a Szentjános 
utca és Széchenyi utca keresztezé
sénél levő régi utbukkanó lesülyesz- 
tése s ezzel kapcsolatban a vizleve
zetés rendezese folyamai bar. van.

A baja szeremlei utón le\ö I sz.
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Pulóvert olcsón Kalapot
Harisnyát 
Combinét REINHARDT Inget

Nyakkendőt
Retikült divatcsarnokból. Keztyiit

Ferenccsalornai híd alépítményének 
próbaterheléséhez szükséges előmun
kálatokat megindították.

Amennyiben a próbaterhelés ered
ménye kedvező lesz, a jövő év ta
vaszán a régi hídfőket és pilléreket 
végleges jellegű vasb etonfelszerke 
zettel látják el.

Hetvennyolc százalék 
Madarason a pótadó.

Madaras kézség tekintetlel arra, 
hogy a községi kisbirák igen mini
mális fizetést élvednek, elhatározta, 
hogy a doboltatási diiak 50 száza
lékát is átengedi nekik. A várme
gye kisgvülése törvényes lap hiá
nyában a községtől a jóváhagyást 
megtagadta, mert csak ötven száza
lékot meg nem haladó pótadó ese
tében van az ilyen határozatnak 
helye. Madarason azonban a pót 
adó 78 s/ázalék, lévén Madaras a 
megye egyik legnehezebb helyzet 
ben levő községe.

A korai hideg.
Szokatlan korán köszöntött be az 

idén a hideg. Az északi óceán hi
degje betört hozzánk s nagyon le- 
hiifötte a levegőt.

Magyarország magasabb hegyeit 
hó borítja, de Horvátországban va
lóságos hóviharok voltak, melyek a 
vonalközlekedés rendjét is megza
varták.

A vasutakat, hivatalokat min
denütt fii tik már s ahol gyermekek 
vagy öreg családtagok vannak, ott 
viszont fiileni kell már a magán
lakásokban is.

Tisztulás a Nemzeti 
Egység kiscsavoly — 
katonavárosi kerü

letében.
A kiscsávoly-katonavárosi NÉP 

szervezet csütörtökön este közgyű
lést tartott, melyen az apatini Fern- 
bach Bálint dr. főispáni törvény
hatósági pártelnök áltál megbízott 
Lázár János ig izgató tanító elnö
költ.

A közgyűlés megválasztotta a 
kerület uj tisztikarát és pedig alel 
nökök leltek : Kovács József és 
Halmos József; pénztáros : Sajtos 
Imre ; ellenőrök : Temesi Péter, 
Gyimesi Ödön ; titkárok ; Te rnes- 
vári Béla és dr. Franck Vilmos.

Horthy Miklós kormányzó 
ötven éves katonai szolgálata.

Nagybányai vitéz Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója 1886. 
október elsején lépett sz osztrák
magyar haditengerészet kötelékébe. 
A kis kadettból Magyarország kor
mányzója lett s vezeti magas korá
ban is teljes férfiúi erővel Magyar

Huszonötezer pengő inségsegélyt kap 
az idei télre Sácsbodrog vármegye.

Bácsbodiog vármegye vezetősége 
a szociális teendők fokozottabb tel
jesítésére az államtól megfelelő in- 
ségsegély kiutalását kérte. Most ér
kezett meg Bajára a kormányható
ság értesítése, mely szerint Bács- 
bodrog vármegye idei inségsegélyét 
25 000 pengőben állapították meg.

Liszt ünnepély.
Lélekemelő hangulatban, zsúfolt nézőtér előtt zajlott le 

a fényes sikerű ünnepség.
Külsejében is más volt csütörtö

kön este a Nemzeti Szálló hangver 
senyterme, mint egyéb Liszt köri 
hangversenyek alkalmával. Hangu
latosabb, színesebb és elevenebb a 
nézőtér. A közönség élénkebben 
sürgött forgott, mint máskor. Min
denki az emlékünnep megszabott 
8 órai kezdetén ott akart lenni. Vá
rosunk és a vármegye előkelősége 
beköszöntött. A szokott hallgató 
ságon kívül helyi érdeklődők és a 
vidék müértő és zenekedvelők köré
ből is többen eljöttek.

Mindannyian akik megjelentünk, 
j éreztük, hogy valami különösebb 
, esemény színhelyére gyűltünk. Az 

a lélekemelő nimhus hatott leikünk- 
! re, melyet Liszt magasztos emléke 
1 árasztott reánk. Ennek varázsa kő 
; lőtt le és vibrált rajtunk üditően 

mindvégig az előadáson.
Általános figyelem közt mondta 

el Bernhardt Sándor a Liszt Ferenc- 
Kör elnöke a beteg gr. Zichy Já- 

1 nosné, az Országos I ' Ferenc 
J Társaság elnöke hely, ti .. ünnepi 

megnyitót. Megragadó tömör szavak 
bán hangsúlyozta, hogy Liszt F renc 
nemcsak a muzsikusoké, hanem a 
nem zeneértő magyarságé is és ezért 
ápolnunk kell a névhez fűző nemes 
kultuszt. A kör művészeti hivatásán 
felül ilyen szellemben rendezi em
lékestélyét is.

A megnyitóhoz kapcsolóan Kou- 

ország népét. Jó és balszerencse 
között most már ugylátszik biztos 
irányban haladunk a magyar feltá
madás felé, mert vezet bennünket 
a nemzet nagy kormányosa nagy
bányai vitéz Horthy Móklós, kor
mányzó.

A inségsegélyből a vármegye al
ispánja, aki a kérdést igen agilisán 
szorgalmazta, megfelelő szociális 
programokat akar megvalósítani. E 
pénzből lehetővé teszik, hogy a vár
megye területén a tél folyamán is 
állandó munkaalkalmakat nyújthas
sanak az arra szorulóknak.

dela Géza dr. pápai kamarás, a 
Liszt emlékév igazgatója Liszt Fe
renc méltatása címén tartott előa
dást.

Sok szakférfiú foglalkozott kivált 
az emlékév folyamán Liszt életével 
és működésével, de Koudelánál be- 
httóbban, megértőbben és szive 
vpnzalmáva) forróbban — kevesen. 
Liszt életkörülményei folytán, a vi
lág legelső zeneművészének magyar
ságát bizonyitotta, nem az elfogult 
xág és udvariasság szózatával, ha
nem fáradhatatlan, alapos részletes
séggel felderített adatai, valamint 
lelki dokumentumai alapján a hal
hatatlan zeneköltő elvitázhalatlan, 
szive mélységéből fakadó magyar 
hazafiságáról adta a leghűségesebb 
vallomásokat. Az örökéletü művész 
szerzeményeinek, összes müveinek, 
alkotásainak fejtegetésével egyrészt 
a világ legnagyobb és utolérhetetlen 
zenefitánját állította elénk, kinek 
minden gondolata és érzése, mely a 
billentyűket életre keltette, legmély
ségesebb bensejéböl fakadt és har
monizáló békét, gyönyört hirdetve 
az emberiségnek minden korra szóló 
közkincsévé váll. Másrészt kimu
tatta, hogy a fenséges művészet 
hangjaiból feltörő hamis tatlan ma
gyaros ritmus hozzánk való tarto
zását és vérünk közös élettársát 
kétségtelenné tette.

Koudela közvetlen hangon tartott 

előadása a nézőtér felett úgy hang
zott el, mint egy szózat, hőskölte
mény volt, mely hódolatot és cso
dálatot ébresztett mindenkiben.

Az emlékünnepély hangverseny
számai közt Lukácsné Váczi Jolán 
zeneiskolai tanár zongorán elját
szotta Liszt Un sospiróját (Sóhaj) 
és Nápolyi tarantelláját. Sospiroban 
a benső lelki eltűnődés és fájdalom 
lüktető érzelmeihez, fűzte valónkat 
a művésznő, mig a Nápolyi taran
tella sebesen vágtató ütemeinél a 
rohamos forgásban lejtő hevesvérű 
olasz táncosok mimikáiban gyönyör
ködtetett. A tanárnő magasrendü 
stílusa mintaszerű. Nemes készség
gel uralkodik játékán.

Liszt két énekszámában [a) Ha 
álmom mély, b) Kéjben és kínban] 
a lírai vágyódás, szerelmi epekedés 
és végzetszerű lemondás alaphangú 
dalaiban Dornerné Machold Margit, 
zeneiskolai énektanárnőt hallottuk. 
Hangja nem ismeretlen a bajaiak 
előtt, legutóbbi rádió szereplése ré
vén a magyarhoni nagyközönség is 
megismerte. Oktatói képzettségének 
eszközeivel hat, de most kétségbe- 
vonhatatlanul meggyőzött arról, hogy 
művészi illúzióval megoldja a ké 
nyesebb feladatokat is. Hangja biz
tos, intonációja hibátlan, erővitelé
ben kitartó.

A műsornak vonzalommal várt 
számát Liszt Hubay rapszódiáját he
gedűn előadta Szántó Jenő, a Liszt 
Ferenc-Kör zeneiskolai tanára. 
Szántó játékának alapvonása a hig
gadt, mérsékelt, de eredményében 
könnyed, lebilincselő vonóvezetés. 
A bemutatott műfaj személyeskedő 
szabadon csattanó, a pacsirta röp 
penéséhez hasonlóan szökkenő naiv 
trilláit, fecsegő áriáit élethüséggel, 
üdeséggel szinpompával közvetítette. 
A teljes technikát igénylő szólamok 
minden nehézségét leküzdve, művé 
szelének ihletével magával ragadott

Az ünnepély méltó befejezéséül 
elhangzott Liszt : Éjfél c. dala , me
lyet a bajai Daloskör adott elő. Ha
tásos összhangban jutott kifejezésre 
ez a inélabus, kesergő melódia Sas 
József karnagy szabatos és pontos 
vezetésével, valamint Bánhidi Imre 
kifejező szólóénekével. A fáradt, 
busongó lélek lépelődése és álom 
után való sóvárgása akkordszerü 
menettel és kegyeletes elhalkulással 
az elegiáhan kifejezett hangnemhez 
méltóan kivívta a hallgatóság teljes 
elismer ését.

Ritka, lélekemelő napja volt a 
Liszt Ferenc Kötnek ez az emléke
zetes ünnepélye. Bár illő számmal 
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támogatta a megértők táboia a Kör 
nemes ambíciójú vállalkozását, mé
gis fájlaljuk, hogy nem teljes össze
fogással és részvétellel hálálta meg 
Baja város és a megye kulturszere- 
lő társadalma a Kör buzgólkodását, 
a Liszt Glória örök hír nevét és nem 
utolsó sorban a tiszteletreméltó, mű
vészeten felül a nemes hazafias 
ügyért áldozatra készséges pápai 
kamarás ur közreműködését —rj.—

HÍREK
— Jutalomdij a rákoskeresztúri 

betörés nyomravezetőjének. A 
Magyar Tudományos Akadémia a 
rákoskeresztúri gróf Vigyázó és báró 
Podmanicz.ky muzeurn betörőjének 
nyomravezetője részére 1000 pengő 
jutalomdijat tűzött ki. Aki az ügyre 
vonatkozólag bármi adattal tud szol
gálni, jelentse be a budapesti 1. sz. 
csendőr nyomozó alosztályparancs- 
nokságnak Búd >pesl, I. Böszörményi
ül 21., vagy pedig a rákoskeresztúri 
csendőrőrsnek.

— Október 5-én kisgyiilés, 7-én 
közgyűlés a városházán. Baja vá
ros októberi kisgyülésének időpont
ja megváltozott; nem hatodikön, 
hanem ötödikén délután 4 órakor 
lesz. A közgyűlés ideje változatla
nul október 7 én délután 3 óra.

Nem lesz Hercegszántón 
még egy pénztárnoki állás. Her
cegszántó község a pénztáros meg
növekedett munkaköre folytán el
határozta még egy pénztárnoki ál
lás szervezését. A vármegye kis- 
gyülése azonban törvényes alap 
hiányában a határozathoz nem já
rult hozzá.

— Slhájasódásnál, köszvénynél 
és cukorbetegségnél, oxaluria és 
phosphtluria képződésénél, hugysa- 
vas sók lerakódásánál a természe 
les ,,Ferenc József** keserüviz ja
vítja a gyomor és a belek működé
sét s tartósan előmozdítja az emész
tést.

— Hatszáz pengőből renovál
ják a jánoshalmai templomot. 
Jánoshalma község templomán bi
zonyos javítási munkálatok váltak 
szükségessé. Ezek biztosítására a 
község képviselőtestülete 600 pen
gőt szavazott meg. Az ügy jóvá
hagyás végett a megye kisgyülése 
elé került, mely a község intézke 
dését helybenhagyta.

— A vakbélgyulladás veszélye 
elleni védekezés egyik hatásos 
módszere abban áll, hogy az em
ber a beleit hetenként legalább egy 
szer a természetes ,,Ferenc JÓZSef** 
keserüvizzel — reggel éhgyomorra 
egy pohárral — alaposan kitisztítja.

f “ŐVoré- és sépirást tanít I
M és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezel! M 
llí GYORS- ÉS 0 ÉP ÍRÓ TANFOLYAMA. V

I Vállal gépetési munkál es másolást. Jelentkezni bármely időben l 
lehet: Haynald utca 19. sz. alatti iskolohelyiségben. y

Megindul a Kőrös 
szabályozása.

A Nemzeti Munkaterv 95. pont
jának egyik jelentékeny szakasza 
kerül megvalósításra.

Hét millió pengő közmunkával 
megkezdik a Kőrös szabályozását 
akként, hogy még száz kilómétert 
hajózhatóvá tesznek.

Ha már most figyelembe vesszük, 
hogy Bajától Budapestig 168 kilo
méter a vízi ut, akkor tudjuk iga
zán értékelni, hogy mit jelent az a 
száz kilóméternyi vizi ut, melyet 
most hajózhatóvá tesz a kormány.

Eddig a Kőrösnek csak mintegy 
40 kilóméternyi szakasza volt ha
józható, most pedig csaknem akko
ra útszakasz válik alkalmassá a ha
jóval való közlekedésre, mint Bajá
ról— Budapestig.

Személy és áruforgalom szem
pontjából kiszámíthatatlan az előny, 
melyet az olcsó vizi ut a gazdasá
gilag különben is gyenge vidékre 
jelent.

Ugyanekkor megépül az ország 
első nagyobb szabású öntöző tele
pe, mellyel 40.000 kát. holdat tesz
nek termékennyé.

Dr. Darányi Kálmán földmivelés- 
ügyi miniszter, miniszterelnök he
lyett személyesen indította meg a 
Kőrös-szabályozási munkálatokat, az 
első kapavágást ő tette meg.

Kíséretében volt dr. Marschall 
Ferenc államtitkár, jánoshalmai or
szággyűlési képviselő.

SPORT.
OROK-DERBY.

Vasárnap jáiszák le a bajai rang
adót a BSE és a Turul között. Az 
utóbbi időkben a BSE került ki 
mindig győztesen, most azonban az 
esős idő a Turulnak kedvez, mert 
a BSE lapos játékát nem tudja a 
sáros talajon érvényre juttatni. A 
Bácska Nagymányokon játszik az 
NSE csapatával. Múlt vasárnap a 
Turulnak sikerült az NSE t otthon 
legyőzni, ha a Bácska lelkesedéssel 
és a biztonsági rendszerrel fog ját
szani, akkor könnyen megl- het, hogy 
mindkét pontot elhozza Mányokról. 
Mohác-on az MTE játszik a Dóm 
bóvári VOGE c apaiéval. Itt való
színű az otthoniak győzelme.

Biró küldés a vasárnapi bajnoki 
mérkőzésekre : Baja. BSE—BTSE 
Dómján. Nagymányok. NSE—Bácska 
Pazaurek. Mohács. MTE—DVOGE 
Móder.

— A Bácska vasárnap Mavaut 
járatot indit Nagymányokra. Kísérő 
két 2 pengőért visz az egyesület.

Jelentkezni lehet Sziklai Jánosnál 
a rendőrségnél 51. szobában.

Színházi iroda hírei.
Filléres helyárakkal kacagtat 

ma este három órán ál Kölcsönkért 
fel< ség című operetlhohózat. Ez a 
bemutató különös érdeklődést vár 

' a közönségtől. Szabó Ernő ebben 
| az újdonságban felülmúlja önmagái, 
i Szép kiállítás, gyönyörű muzsika az 

operettet a legnépszerűbbek közé 
emeli. Elsőrendű szeteposztásban 
Szabó Ernő és Vass Irmáé az ér
dem, hogy bombasikerré avatják a 

: Kölcsönkért feleséget.
Filléres helyárakkal k erű! szín

re szombaton délután öt órakor a 
a Méllóságos asszony vigjálékujdon- 
ság Ha> ezos Irénnel a főszerepekben.

Pármai ibolya — operettbemu
tató. A főváros nagy színházi szen
zációja érkezett meg színpadukra, 
a Pármai ibolya bemutatójával. 
Szombaton este tehát a premier Iá 
za keríti hatalmába nemcsak a szín
padot, de a közönséget is, mert hi
szen a poélikus operettek legszebb
jével fog megismerkedni.

Vasárnap mindkét délutáni előa
dás filléres.

Vasárnap este Pármai ibolya, ope
rett újdonság,

Pénteken este negyed 9-kor Köl
csönkért feleség.

Szombat délután 5 órakor Mél

Október 3-án, szombaton
Október 4-én, yasárnso

Október 5-én, hétfőn.

A sátánsziget 
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 viíág hadseregei 
Paramount és Magyar híradó.

lóságos asszony. Negyed 9-kor Pár
mai ibolya.

Vasárnap délután 3 órakor a 
Csavargó lány. 6 órakor Urilány. 
Este fél 9 órakor Pármai ibolya.

Laptuiajdonofl :
>'». mtV L.

Három szobás, fürdőszobás
modem lakás

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

lehet ugyanott.

Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jórnenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyeröre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

Vennék

■ kettő, esetleg bárom 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis családi házat
EH (lehetőleg adómentes)
BE készpénzzel, vagy bank- 
|Q| teherrel. Cim a kiadóban.

Warner Saxter 
Glória Stuart
Joyce Kay 
Douglas Wood 
CiaudeGitSíngwater
Franfc McGlynn 
í-rancís Macöonald 
John McGuire
Harry Carey 
Érdest Whitman
0. P. Rleggie



4 14136. október 3.

Is száraz

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

1
1
1
1

KASS
Váradi Érsek-ut

— 44
— ■56
— •20

drb. II. seprű
„ III.
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2' —

10 iv pergamentpapir —’62

25. szám árai:
1 drb. 5 k(».-os gyümölcs

kosár
1 drb 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár 
„ 50 kg os kosár

1
1

Hegedű tokkal dadó.

DOROGInKOKSZ
Fíitsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén 
Dorogi díószén 

Kemény ét tűzifa öiben és &pritva.

OrüoM és Társa a

A Máv. menetrend május 15-?ől:

ír

Érkezés Honnan? Indulás
Hová?óra nerc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

/4 0.
Budapest, Kis’ un halas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bálaszék, Ujdombová

Z6 47 Pécs, Bátaszék, Hala 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

27 Hercegszántó 14 38 Gara

í8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs. 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

33 41
Budapest, Kist unlialas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás. K'skunhalas, 
Budapest, Csikéria

M 08 Bpest, -Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

M vömet ott Rakanek Goldberger könyvnyomdáiéban Baia,

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. Falelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugo vica pari) Telefon: 195.

S^énkereíkedelmi
W £ I SSészvén^társasás

Bajai fiókja. FsrenxieMere 2. Telefon: 52.

Hófehér darabos mésü
Nagyszilárdságú portianckement 

Dunakavks köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és . uriaparlí rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o i. szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 29-től okt. 5-ig.
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszer tára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovkapart).

Bakaiak «> Goldbetw
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


