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Dr. Darányi Kálmán 
miniszterelnök.

Gömbös Gyula miniszterelnököt 
az egész ország mélységes részvéte 
mellett szombaton eltemették.

Ám az ország a mai nehéz idők
ben nem állhat kormányfő nélkül s 
a Kormányzó még szombaton kine
vezte dr. Darányi Kálmán volt föld 
mivelésügyi minisztert és miniszter
elnök helyettest Magyarország mi 
niszt erei nők évé.

Dr. Darányi Kálmánban nem uj 
ember került a kormány élére, ha
nem olyan, aki különböző minisz
terelnökök mellett már ,'nyolc évet 
töltött a miniszlerelnöki államtitkári 
székben s az államvezelés művé 
sze'ét közvetlenül volt alkalma éve
ken keresztül gyakorolni. Legutóbb 
is igen nehéz időkben — immár 
féléve — helyettesítette Gömbös 
Gyula miniszterelnököt.

Közigazgatási szakember, aki a 
közigazgatás minden csínjai, binját 
érti; de amellett kiváló gazda is, 
aki nagynevű rokona : néhai Dará 
nyi Ignác tudását, képességeit, aka 
ralerejél föld és népszeretetét örö
költe.

Ezekkel a lelki és szellemi adott
ságokkal vette át annakidején a 
földmivelésíigyi minisztérium veze 
tését s most abban a kiváltságos 
helyzetben vagyunk, hogy olyan 
miniszterelnökünk van, aki egyúttal 
földmivelésügyi miniszter is.

Remélhetjük most már, hogy a 
földmivelésügyi tárca nem tesz többé 
az egyik leggyengébben dóráit tárca, 
hanem a költségvetésben gondosko
dás történik majd a fÖldmivelésügy j 
érdekeinek minél tökéletesebb szol
gálatáról.

A miniszterelnök most> állítja‘ősz 
sze kabinetjét^ de, minden valószí 
nüség a melleit szól, hogy az uj mi 
nisz.íerelnök Gömbös Gyula minisz
terelnök kabinetjét veszi át.

Olyan időket élünk, amikor ári- 
gadozó politikai irányvonal a lég 
nagyobb veszedelmeket rejtheti .ma
gában; belpolitikáiig úgy, mint kü- 
lönöskepen külpolitikailag

Az olasz, német, osztrák és len
gyel államfők képviselői nemcsak a 
bajtársnak. adták meg a végtiszles- 
séget a temetésen, hanem abhan az 
irányban is orientálódók, hogy az 
eddigi politikai irányi : a Róma, 

Berlin, Bécs, Budapest, Varsó ten
gelyvonalat nem fenyegiti-e vala
milyen törés ?

Az az impozáns, felejthetetlen 
gyász, mely Gömbös Gyula minisz 
terelnök temetésén megnyilatkozott, 
megnyugtatóan halott a külföldi ha
talmak képviselőire nemcsak a múl
tat illetően, de a jövőre vonatko
zóan is.

A múltra vonatkozóan igazolta, 
hogy Gömbös Gyula népi politikája 
valóban a népben gyökerezett; a 
jövőre vonatkozóan pedig bizony
ságul szolgált ama tétel igazságára, 
hogy Ma,;ya i országon csak az ti

Bácsbodrog vármegye részvétele 
Oombös Ws mimsiterelüök 

temetésén.
Csonka vármegye, a maga 

csonkaságához és Budapesttől 
való távolságához képest igen 
impozáns módon vette ki ré
szét az országos gyászból.

Apatini Fernbach Bálint dr. 
a főispánok között . haladt a 
menetben ; a törvényhatóságok 
csoportjában vitéz dr. Bajsay 
Ernő alispán vezette a több 
megyei törvényhatósági bizott
sági tagból álló küldötlsigét.

A Nemzeti Egység Pártjá
nak gyászfátyolos zászlóerdő 
alatt haladó tízezres küldöttsé
gében Abauj és Baranyatne-

Nem teljes még a minisz
teri liszta.

Darányi Kálmán miniszter
elnök már a miniszteri tárcák 
legnagyobb részének betöltése 
tárgyában döntött.

Feltűnést keltett Som.kulhy 
földmivelésügyi miniszter tá
vozása. Ezt Gömbös Gyula 
miniszterelnök temetésével 
kapcsolatban tett azon intéz
kedésével hozzák kapcsolatba, 
hogy a szolgálati szabályzatra 

nemzeti népi politika érvényesülhet, 
mely Gömbös Gyula megboldogult 
miniszterelnök leikéből fakadt. Lé- 
lekbeli osztályosa volt ennek a né
pért való politikának Darányi Kál
mán földmivelésügyi miniszter, aki 
most ime örökébe lépett.

Dr. Darányi Kálmán miniszter
elnök Magyarország két nagy állam- 
féi fiának szellemi hagyatékát örö
költe : Gömbös Gyuláét és Darányi 
Ignácét.

Káprázik a szemünk, szikrázik a 
lelkünk, drága, szép magyar nevek. 
Jól csengenek, szívesen hallja a ma
gyar fül.

Nagy tisztelettel és bizalommal 
köszöntjük az uj miniszterelnököt, 
mint nemzeti, krisztusi, felebaráti 
szeretet jegyében fogant népi poli
tikának folytatóját.

gyék után rögtön Baja és 
jBácsbodrog vármegye küldött
sége következett.

A küldöttségben Bajáról 
heten, a megyéből hatvanhé
ten és a csávolyi Move lövész
csapata hatvankét, taggal vet
tek részt a temetésen.

A bácsmegyeiek az alkot
mány utca sarkán a földmive
lésügyi minisztérium járdáján 
kaptak helyet ; a csávolyi lö
vészcsapatot velük szemben, 
a Curia alkotmány uccai jár
dáján helyezték el.

hivatkozva nem járult hozzá 
ahhoz, hogy Gömbös Gyula 
miniszterelnököt ágyutalpakon 
vigyék utolsó útjára.

Kétségtelené hagy úgy, a ki- 
séret, mjnt a-sorfalat álló száz
ezrek lelkében a csalódottság 
bizonyos érzését ’ kellette a 
halottaskocsi; mindenki az 
ágyutalpakat várta, annál is 
inkább, mert Németországban 

is ágyutalpakon szállították 
Gömbös Gyulát a ravatalról a 
pályaudvarra.

Milyen is a Moór-féle 
kétmanuálos 

zongora, a jövő 
zongorája?

Első híradásunk, hogy Winifred 
Christie, az angol születésű zongo
raművésznő október 19 én mutatja 
be a Liszt Körben férjének, a kecs
keméti születésű Moór Emánuel 

1 zongora és zeneszerzőnek korszak- 
| alkotó találmányát, a kétmanuálos 

zongorát, ölj' nagy érdeklődést kel
tett, hogy egymásután kapjuk a kér- 

j déseket, milyen is ez az újszerű 
l hangszer, melyei a külföldön a „jö- 
I vő zongorájának** neveznek ? Meg

kértük a szakszerű válaszadására 
Karig Emil zeneiskolai igazgatót, 
aki íovidén az alábbiakban istner- 

j teli a Moór féle zongorát :
Moór Emánuel nevét a külföldön 

jobban ismerik, mint itthon, hazá
jában. Régóta foglalkozott a ketma- 
nuálos zongora problémájával, mig 
végül 1928 bán a hirts Rechsfein- 

| gvárral elkészítette annak tökéletes 
példányát. A hangszeren két ma- 

i nuál (Klaviatúra) van egymás fölé- 
I helyezve, amelyek közül az. alsó 

a rendes zongoraklavialura, a felső 
j prdig egy oktávval magasabbra van 
j hangolva. Az alsó manuál hangter

jedelme A2—c5, a felsőé, amely az 
alsónak c4 hangja felett megszűnik, 
At—c5 ; öt pedálja van, kellő a 
rendes, egy „una corda" pedál, ket
tő pedig kopulázó, kettőző, összekö
tő pedál, amely a két klaviatúra 
egymás fölött lévő billentyűit egy
szerre szólaltatja meg, azaz az alsó 
klaviatúrán megütött hanggal annak 
az oktávja szólal meg a felső ma- 
nuálon, miáltal oktárfularnok lega- 
lán, staccatón a legnagyobb köny- 
nyedséggel játszhatók.

Ilyen módon megkönnyíti a nagy 
fogások, nagy ugrások, a két kéz 
keresztezését kívánó p sszázsok já- 

;tékák fokozza ^..zongora- dinamikai 
skalpját, h^qgs^iu.-lehetőségeit. Új
szerű, kromatikus gliszandóhatások 
is elérhetők ezen a hangszeren ez
által, Imgy egy gomb nyomására a 
fekete billentyűk egy szintre hozha
tók a fehérekkel. Általában ezen
kívül egész sor tehetőséget kinál az
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Pulóvert olcsón Kalapot
Harisnyát 
Combinét REINHARDT Inget

Nyakkendőt
Retikiilt divatcsarnokból. Keztyüt

eredeti szisztéma szerint kombinált 
hurrendszer.

Az olvasott berlini, párisi, londoni, 
newyotki, kritikák a legnagyobb 
elismeréssel szólnak a magyar láng 
elme e csodálatos találmányáról és 
legnagyobb művészéről, Winifred 
Chirstieről. így azután a zeneked
velő közönségnek egy gyönyörű mü- 
soru és érdekes zongoraest élveze
tében lesz része.

Késlelteti az útépíté
sekéi a sok esőzés.

Az államépitészeti hivatal a gara 
— györgypusztai közút 3 kilométe
res szakaszának építései megkezdte, 
azonban a?, állandó nagy esőzések 
az útépítés befejezését igen késlel
tetik. Megkezdték a baja—szerem- 
lei közúton levő csatornahíd pillé
rei '■ k próbaterhelését is; itt ugyan 
csak megakasztja a munkában a 
továbbjutást a sok eső. A próba
terhelés idejére, mint' gv 12 napra 
a forgalmit ideiglenesen kompköz 
lekedéssel bonyolítják le.

Hollandiában éneke! 
Kishonthy József.
Kishonthy József, a tehetséges 

bajai származású énekművész, mind 
töt bet és többet vendégszerepel a 
külföldi nigy városok színpadain.

A művész, most arról értesíti a 
Baja Bácska olvasóit, hogy október 
1 óta Hollandiában éneke' és p dig 
Amst. i d .inban, ahol minden fellé- 
p. s t na.íy érd. klód s és meleg 
siker ri. Előzetesen megállapi-
telt ko ícertsz.ámai r.i< lklt a közön
ség a magyar dalokat, különösen 
népdalokat hallgatja valóságos ra
jongással. „A magyar muzsika fa
vorit itten — írja Kishonthy, a kö 
zönség rajong a m gyár zenéért. 
Olyan boldog vagyok ilyenkor s 
nem érzem magamat egy. dűl."

Kishonthy Józsefet szerződése ja
nuárig köti Hollandiái'.-! és Amster
damon kívül Kopp nhágában és 
Rotterdamban is fellép. Onnét való 
szimileg az északi all unok felé irá
nyul müvészkörutja, de ez elsősor
ban attól függ, hogy hangi' birja e 
majd az északi kiimát.

I Gyors- és gépírást tanít
Sés előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁ.RA áll. engedélyezel! 

GVORS- ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYAM A.
/[) Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 
V lphet: Havnald utca 19. sz. alatti isholahelyiséi>ben.
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A tisztviselő kérdések 
bolygatása.

Rosenberg Mátyás bizottsági 
tag a megyei közgyűlésen szóvá* 
tette, hogy azelőtt sohasem 
beszéltek a törvényhatósági 
bizottsági gyűléseken a tiszt
viselő kérdésekről ; most meg 
naphosszat másról sem beszél 
az ellenzék.

A közigazgatási bizottságban 
is öt óra hosszat nem beszél
tek másról, mint csak tisztvi

Bácsbokod nem támogatja tovább az 
internátus célokat.

Csütörtökön délelőtt fél 10 óra
kor volt Bácsmegye október 
hónapi rendes kisgyülése a 
főispán elnöklésével. A kis- 

I gyűlés a rendes tárgysoroza
ton kívül négy póttárggyal, 
azonkívül előkészítőben a szom
bati közgyűlés tárgysorával is 
foglalkozott.

A kisgyülés szorosan vett 
: tárgysorának lényegesebb pont

Tizennégy bácskai községre is 
kimondetták sí felelőssé
get a megye közigazgatási bizott

ságának ülésén.
A törvényes rendelkezések 

értelmében az epyes városok 
vagy községek adóhátraléka 
ha meghaladja az ölven szá
zalékot a pénzügyi hatóságok
nak iavasolniok kell az. anyagi 
felelősség kimondását. A szer
dai közigazgatási bizottsági 
ülésen Baja városra nézve 
mondották ki az anyagi fele 
lősséget a nyolcvan százalékos 
adóhátralék miatt.

A helyzet, illetve az adófi
zetés képe Bácskában sem 
sokkai kedvezőbb, mert a me
gye 8 iki közigazgatási bi
zottsági ülésén hasonló hatá

selő kérdésekről. Más fontos 
közigazgatási és közérdekű 
kérdések kell, hogy a köz
gyűlést foglalkoztassák.

Tiltakozik az ellen is, hogy 
az amnesztiával elintézett tiszt
viselő ügyeket is folyton em
legessék, A kormányzó am
nesztiája az ügyeket végle- 
gezte, azokat örökösen hány- 
torgatni nem lehet.

ja alig is volt. Elutasítottak 
három személyi vonatkozású 
felebbezést és jóváhagyták 
Bácsbokod határozatát mely 
szerint a Cisztercita Diákszö
vetség és Délvidéki Otthon 
internálások céljaira eddig 
adott támogatását beszünteti 

I és a községben szükséges kút 
i felállításának költségeire for- 
1 ditja.

rozatot hozlak.
A huszonnégy bácskai köz

ség közül tizennégy községben 
| elrendelték az anyagi felelős- 
| ség kimondását a bíróra és az 
adóügyi jegyzőre illetve a kép
viselőtestületre.

A bajai járás tizenkét köz
sége közül nyolc, a bácsalmási 
járásban nyolc község közül 
hatra mondották ki az anyagi 
felelősséget.

A nagy adóhátralékos köz
ségek : Bácsalmás, Bácsbokod, 
Bácsborsód, .^monostor,Bács- 
madaras, Borola, Csávoly, Dá-
vöd, Hercegszántó, Kelebia, 
Mátételke, Nagybaracska, Rém 
és Szeretnie.

Szeremlén még Bajánál is 
nagyobb az adóhátralék szá
zaléka.

Sorozatos iskoiabe- 
törések voitak Baján 
az elmúlt éjtszaka.

B-iján rz elmúlt éjtszaka soroza
tos betöréseket követtek el. A be
török az. iskolák pénztárát szemel
ték ki és egymásután próbálkoztak 
a polgári fiúiskola, a tanonciskolák 
sőt a belvárosi elemi iskola igazga
tói helyiségeiben.

A polgári fiúiskolánál a betörés 
nem járt eredménnyel, mert a Wert- 
heitn pénzszekrény zárját nem tud
ták feltörni.

Az államrendőrség bűnügyi osz
tálya dr. Hollós József tanácsossal 
kiszállt a helyszínre és alapos vizs
gálatot tartott. A kárt ma délelőtt 
még nem tudták megállapítani.

Sarátfiöje lakásán megmér
gezte magát az álmatlanság 
ellen bevett ópiumos orvo- 
sággai egjt bajai asszony.
Bein Jakabné 52 éves bajai lakos 

tegnap délután felkereste egyik is
merősét, akinek állandó álmatlan- 

! ságárói panaszkodott.
Beinné barálnője elmondotta, hogy 

ő is hasonló bajban szenved és most 
orvosi rendeletre ópiumos orvossá
got szed. Felnyitotta az éjjeli szek
rény fiókot s megmutatta az orvos 
ságot vendégének.

A háziasszonyt közben kihívták 
s Beinné ezt az alkalmat arra hasz
nálta fel, hogy az orvosságot meg
itta. Mikor a háziasszony visszatért, 

■ rémülten tapasztalta, hogy barátnője 
ájultan fekszik a földön. Megállapí
totta, hogy az orvosságos üveg tar
talma hiányzik s igy nyomban meg
értette a történteket. A mentők 
Bein Jakabnál a kórházba vitték 
s a gyorsan alkalmazott gyomormo- 
sás szerencsére megelőzte a komo- 

i lyabb bajt.

Péter János —
e^hsl’eaiott.

Igen érdekes alakja a megyei 
törvényhatóságnak Péter János vas
kuli bizottsági tag. Ellenzéki ember, 
ritkán mulasztja el a? alkalmat, hogy 
fel ne szólaljon. Minden esetre ja
vára kell Írnunk, hogy dicséretes 
módon megtanult magyarul.

Egyenlőre még ott tart, ahol a 
kezdő szónokok, hogy hosszadalina- 
san mondja el azt, amit pár perc 
alatt el lehetne mondani

Ezért persze azok a bizottsági 
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tagok, akik a két órás vonattal ha 
za szeretnének utazni nem mindig 
s/ivesen hallgatják. No de az más 
sokat beszélő szónokkal is megesik.

A pénteki közgyűlésen is megtör
tént, hogv jó régóta beszélt már 
Peter János, ö is az agyoncsépelt 
tisztviselői kérdés felhánytorgatásá- 
val igyekezett hangulatot kelteni a 
nyolc főnyi ellenzék között.

Javában beszélt s az egyre emel 
kedő hanghordozásból arra lehetett 
következtetni, hogy ezután követ 
kezik csak a kulmináció, amikor 
felkelt az egyik addig türelmesen 
hallgató közismert bácskai nagybir
tokos, odament a szónokhoz s va
lamit a fülébe súgott.

Erre Péter János azzal a kijelen
téssel, hogy : „jól van, hát ha nem 
akarják hallgatni, akkor leülök." Es 
valóban le is ült.

Megkérdeztük az ülés végén a 
sugdosó bizottsági tagot, vájjon mi 
volt az a varázsszó, mely a szó
áradatot leállította ?

..Elvtárs, nem lehetne ebből va
lamit a következő gyűlésre is hagvni!" 

íme ezért hallgatott el Péter János.

Tanítási vázlatok.
Ezzel a címmel az elemi iskolai 

tanítók használatára rendkívül érté 
kés segédkönyvek II. kiadásai je 
leniek meg. kiváló pedagógiai
munkát több fővárosi és vidéki ta
nító állította össze. A 6 kötetes mű 
ben mindig megtalálható, amire az 
uj tanévtől kezdve minden tanító 
nak szüksége van az osztályonként 
és tantárgyakként óráról órára el
készítendő támlái vázlatok készí
tésénél. A tanítási vázhtok az 
amugyis nagy elfoglaltságu tanító
inknak igt n nagy segítséget jelen
tenek, mert használatuk mellett na
ponta igen rövid jdö alatt játszi 
könnvedrégg- l készíthetik el a kö
telező vázlatokat anélkül, hogy má 
solniok kellene, m rt a könyvek 
újszerű gyakorlati beosztása a ta
nítók egyéni nevelő munkáját nem 
befolyásolják, h.>ncm teljes mérték
ben elősegítik.

A tanítási vázlatok beszerezhetők 
Gerhard Józs. f szerkesztőnél, Bu 
d pest, Vili. Rigó-utca 4

MegsiüníeSték az eljárárást 
egy tizennyolc évvel ezelőtt 
elkövetett gyilkossággal vá

dolt volt kaiymári lakos: 
Állaga Lőrinc ellen.

Ijien érdekes haiározalot hozott 
ma í> bajai kir. törvényszék Linzer- 
tanácsa.

Két haltéi ezelőtt b-tsugás alap
ján letartóztatta a csendőrség Ala- 
ga Lőrinc 48 éves gazdálkodót, aki 
18 évvel ezelőtt Katymáron künn a 
tanyán feleségét megölte. Eljárás 
ellene lefolytatható nem volt, már 
átsz.ökött Jugoszláviába. A telt el
követése óta 18 év telvén eJ, a cse
lekmény elévült volna, de miután 
a nyomozó levelet évről évre kiad 
ják, a magyar törvények szerint el
évülésnek helye nincs.

A mai tárgyaláson dr. Jelich Mi
hály ügyvéd kérte az eljárás meg 
szüntetéséi, mert az elkövetés helye 
megszállt területen van, ott pedig a 
nyomozóiéval nem joghatályos s 
igy az elévülést meg nem , kadá- 
lyozhiílja.

Ez alapon a kir. törvényszék 
hosszas tanácskozás után az eljá
rást megszüntette s az iratokat a 
jugoszláv hatóságokhoz átteszik.

Állaga Lőrincef, mint akinek két 
napos határátlépési engedélye lejárt, 
hatóságilag adja át a határon.

További sorsáról a jugoszláv ha
tóságok döntenek.

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások,

a máj és az epeutak bántalmai, gyo
mor- és belhurut, aranyeres bajok 
és a végbél megbetegedései esetén 
a természetes „Ferenc József** ke 
serüviz gyorsan és biztosan meg
szünteti a hrsiszervek pangását. 
Sok évi kórházi táp sztalat igazo ja, 
hogy a Ferenc József viz haszná
lata a bélmüködést kitünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása kö
vetkeztében soványitó kúrákra is 
igen alkalmas.
a:

GYÓGY-
rH&O 5 haskötő,

MELLTA RTÓ
Czeizler Jesiöné

íüzőkészitő mester
szalonjában

BAJA, IÍÁBÁR-UTCA 10.SZ.

—- Tisztujitások vármegyén. A 
pénteki kn/gyü'és Lanti-; Gvörgyöt, 

1 megyei főjegyzővé, dr. Vojnich 
Lászlót központi főszolgabíróvá, 
Kokas Józsefet árvaszéki ülnökké, 
dr. Karváz.y Jínost niáiodfőjegy 
zővé, dr. Bánrévi Györgyöt megyei 
aljegyzővé választotta meg Az uj 
tisztviselők nyomban 1.-telük az 
esküt.

— Gázzal rnegfnérgezse magát 
egy mindenes leány. Gyarmati 
Maria mindenes leány az elmúlt éj
szaka Kossuth Lajos utca 9 számú 
szolgálati helyén megmér ge t-’ magát. 
Gyarmati Maria a konyh bari ki 
nyitotta a gázcsapot s a kiömlő 
gáztól eszméletét vesztette. Amikor 
öngyilkossági kísérletét észrevett- k, 
még éleiben volt A mentők a kór
házba vitték.

— Lelopták a cipőket a vas 
kuli tejesasszeny kocsijáról a 
Mészáros Lázár-utcában. H.uzer 
Ferencné vaskuti tejes asszony ma 
délelőtt szokásos tejhordó körútját 
végezte. Kocsija a Mészáros Lázár
utca egvik háza előtt várakozott, 
mig az asszony a tejet bevitte. Ezt 
az alig kél három percnyi idő’ egy 
ügyes tolvaj felhasználta és a kocsi 
fenekére helyezett letakart 2 pár 

' női cipőfelsőrészt ellopta. Az asz 
; szony a rendőrségen jelentette a 

dolgot.

SPORT.
Gyászszalaggal 

játszottak tegnap 
délután a bajai 

futballmérkőzések 
játékosai.

BTSE MTE 8:0 (4:0).
Biró : Móder.

A nemzeti gyász kifejezésére teg 
nap délután a Baján lefolytatott 
futbTilmérközéseken a csapatok 
gyászszalaggal játszottak. Az első 
félidő huszadik percében a biró 
egy perces szünetet rendelt el s eza
latt a íulbalis'.ák feszes vigyázzban, 
a közönség pedig felállás al kalap- 
levéve tisztelgett Gömbös Gyula 
emlékezetének.

A Turul csatársora az uj felállí
tásban nagyon gólképesnek bizo
nyult. Nemesik okosan helyezkedik 
a kapu előtt és lövései félelmete
sek Feketekovács sokat driblizik 
egv.-bként sok szép helyzetet terem
tett Lehel és Kovács is jól játszott, 
cs<k Balogh sitt ki ebből a sorból. 
A fedezetsor legjobb embere Kolos 
volt, de Schulek és Zsivkovils is 
megfelelt. A két hátvéd közül Kalz 
a jobbik. Tadity szokásos faultjai
val tűnt csak ki. Szőcs jó kapus 
nak bizonyult most is.

A mohácsiak legjobb embere az 
I aprótermetü fiatal Werner volt. Né

Kedves Bácsi, Néni és kis pajtások

Tudatom, hogy Baián nagyon 
szeretnek engem, épen ezért öröm
mel értesitek mindenkit, hogy

uktóber hó 11-én, vasárnap és 
uktóber hó 12-én, hétfőn
ismét fellépek legújabb filmemben

Vigyázat, mert vasárnap az előadások
fél 3, fél 5, fél 7 és fél 3 órakor kezdődnek.

A fél 3 órás előadás filléres helyárakkal tartatik meg.

KuiturfiSmek — Hírűéi.

meth kapus a gólok ellenére is jó 
volt, azonkívül Horváth ég Kalmár II. 
játéka erdeinél dicséretet.

A Turul első dugóját Kovács be
adásából a 9 percben Nemesik fe
jeli a hálóba. l:0. A 18 p rcben 
Nemesik lövését a kapus kiöklözi, 
pont Lehel elé, aki nyugodtan be
teszi. 2:0 A 25 percben Nemesik 
hatalmas lövése felső kapufáról be
pattan a halóba 3:0. A 43. percben 
Kovács lövi a negvedik gólt.

Foidulás u'an szép összjájék után 
a 6 percben ismét Nemesik ered
ményes 5:0. A 17. percben egy kis 

| kavarodás az. MTE kapuja előtt, 
Feketekovscs áttolja a labdát az 

' üresen alió Nemesikhez, aki szépen 
beteszi a ha odikat. Mezőnyjáték 
után a 37. percben Nemesik kapás 
lö'ése a hetedik dugót eredményezi. 
Mig a 39. peicben Feketekovács 
dugójával beálli'ia a végerédményt 
8:0. A szögletarány 9:3 a Turul 
javára

l.aptulajdonos :
Or. IJHÍZV LfÉHEL.

Vennék

8 kettő, esetleg három 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis csiiédi házat

S (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cím a kiadóban.
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Fehérló-utca 13. szám.

Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

eladó

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOM^ünouKOKSZ
Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal!

DOfOOI tojásszén 
DÓÍOgi diószén 

Kemény és lágy tűzifa síben és aprítva.

i
8
8
8
8I
8
I
8
jQ-

A Háv. menetrend május 15-től
Érkezés H onnan? Indulás

Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 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

74 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás 10 05 Baja, Báhnfeék/'Pécs

74 09, Ujdombovár 14 26. Bálaszék, Ujdombovár

76 47 Pécs, Bátaszék, Bala 14 15 1 lercegsz.ántó

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

/8 27 Hercegszántó 14 38 v’Gára

78 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49.
Rátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Nvomatolf Bakanelr ép Goldbergcr könyvnyomdájában Raia.

I- 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. 

Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Szénkereskedelmi 
Részvénytársaság

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

V

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunákavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és ■ unaparli rak- 
táiunkból minden mennyiségben házho z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

I

1

reggel fél 8 óráig és 
vásáránp d. u. nyitva 

Okt.12»töl oRf. 19 ÉS-
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
áltassa

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
a nyomdavállalat.

Máté L®í@s 
féríi szabőnai

(Sugovkapari).

és
könyvnyomdája

Baja, Fer@nci3k»tere 2. szám.

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


