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Az ország közvéleményé 
meg mindig annak a nyomasz
tó gyásznak a hatása alatt áll, 
melyet Gömbös Gyula minisz
terelnök halála okozott.

Egyéni tragédiája, hogy a 
nemzetközi helyzet most kezd 
tisztulni ; a gazdasági háború 
közeledik a vegéhez ; a kibon
takozás, a gazdasági élet ter
mészetes törvényeinek megfe
lelő állapot most kezd 
kulní s mindezt nem 
megérni.

De bizonyos az is, 
munkatársai : a jelenlegi 
net miniszterelnöke és minisz
terei éppen úgy részesei a 
kedvezőbb helyzet kialakulá
sának, mint volt Gömbös Gyula 
miniszterelnök, amikor még 
munkaereje teljében volt.

A gyász kábulatából magá
hoz térő közönség megosztja 
most figyelmét a bel- és kül
politikai kérdések között.

A belpolitikában mindenki 
a kormány bemutatkozását és 
Darányi Kálmán miniszterelnök 
programjai várja.

Egy bizonyos : Darányi Kál
mán «vasakaratu ember, aki 
ura idegeinek és elgondolásait 
végre fogja hajlani.

Külpolitikailag óriási jelen
tőségű esemény az angol, fran
cia, amerikai valularögzitő 
egyezmény megkötése.

Talán nem túlozunk, ha ezt 
a lépest tartjuk a világbéké
hez. vezető eddig legnagyobb 
jelentőségű lépésnek.

A gazdasági verseny volt 
alapjában a világháború oka ; 
a békekötések a fegyveres 
mérkőzést zárták csak le, a 
gazdasági háború folyt tovább 
■' ennek leghatékonyabb esz
köze volt a valutával, a pénz 
értékével való manipuláció.

Éllek is vele egymással szem
ben a világhatalmak ; de most 
végre rájöttek, hogy a pénz 

i lékének folytonos változta- 
’-'si időleges, átmeneti előnyt 
jelenthet ugyan, de többet 
semmi esetre sem.

Anglia, Franciaország és

hofjy 
kabi-

Amerika valutarögzilő megál
lapodást kötöttek, ami olyan 
óriási gazdasági területen, min' 
ennek a három nagyhatalom
nak a birodalma, értékállóvá 
tette a pénzt.

Természetesen idő keli hoz 
zá, mig ennek 
egyezménynek hatásai teljesen 
kibontakoznak; de bizonyos 
hogy kihatással lesz az érték
állandóság a kisebb államokra 
is. Lehetővé válik a kalkulá-

a pénzügyi

Elmenekült Madridéi .tena elnök 
és a kormán&Wok családiak 

kormánycsapatok ellentáma
dást kíséreltek meg, de visz- 
szaverték őket. Ovideoban a 
helyzet válságosra fordult.

A szevillai rádió jelentése 
szerint Madridban a szélső 
baloldali elemek szigorú fel
ügyelet alatt tartják a kormány 
tagjait, nehogy ezek elmene
külhessenek a fővárosból.

Az albacetei néplörvényszék 
27 embert halálraítélt, mert 
július 19 én lövöldö ni kezd
tek egy vonalra, amelyen kor
mánypárti csapatokat szállí
tottak.

Spanyolországban a kor
mányt a hadiállapot nagy nyug 
talansággal tölti el. Az ese
mények gyors vajúdása látható 
fejvesztettséget okoz.

Giral volt spanyol minisz
terelnök és Azana köztársa
sági elnök felesége a Veiti 
Cinco de Mayo nevű argentin 
hajóra menekült. Azana elnök 
már régebben a hajóra me
nekült.

A rádióállomás híradása sze
rint a nemzetiek megközelí
tették Aranjuezt és bombáz 
ták a város pályaudvarát. A

Nagy felháborodás Németország
ban Thorez kommunista képviselő 
Hitlert becsmérlő beszéde miatt.
Ism-rph’S, hogy a francia kőin 

mii ni sin párt a N *met Biiodalommal 
határos Elzász Lotharingiában 200 
népgviilést akart tartani. A Blum 
kormány csupán 10 népgyíilés meg 
tartását engedélyezte de ezen a liz 
gyűlésen is oly n események tör 
lénlek, amely most élénken foglal- 
ko/laljik a világ közvéleményéi.

Egyes kommunista szónokok, kü
lönösen Tliorez és C ickáin kommu
nista vezérek éles szavakkal támad
ták Hitler kancellárt és minősüllé 
tetleii kifejezésekkel illették a biro
dalmi államfői.

Az ügynek diplomáciai folytatása 

ció ; megkezdik az államok az 
elzárkózási politika leépítését; 
megindul a kereskedelem s 
helyreáll a nemzetközi gazda
sági élei egészséges vérkerin
gése ; ami nélkül nem lehet 
nyugalom, nem lehet biztos 
béke, nem lehet rend és nem 
lehet mindennapi kenyér.

Ez az érték rögzítő megegye 
zés most már teljesen kizárja 
a gondolatát is annak, hogy 
nálunk a pénz aranyfedezeté
nek leszállítására kerüljön a 
sor ; a vállalkozás, kalkuláció, 
hitelélet fejlődhetik tovább s a 
jobb jövőt mar teljes bizalom
mal várhatjuk.

is lett, mert a német kormány !■ r- 
mészetszerüen jegyzékben lillako 
zott a kommunisták mocskolódásai 
ellen.

Neuralh külügyminiszter a sirass 
burgi kommuni la tüntet, s hírének 
beérkezte után haladéktalanul uta
sította Németország párizsi ügyvi
vőjét, hogy a francia kormánynál a 
leghatározottabb formában tiltakoz
zék Thorez képviselőnek, a francia 
kommuni'lapárt főtitkárának Hitler 
vezért és kancellárt, valamint a né 
inét népet súlyosan becsmérlő kije
lentés* i mi dl.

Az Echo d Paris szerint a fran

ci i ^ormány a diplomáéi i fellé
pésié valószínűiig a-zt fogia vála
szidői, hogy nem áll módjában a 
gyülekezési jogot és a szólásszabad
ságot korlátoznia.

Az. Oeuvre azt Írja, hogy az első 
alkalom, hogy a berlini kormány 

'‘beavatkozik francia belső ügyekbe, 
éppen azért ennek a ténynek igen 
nagy jelentősége van.

Forsler. párizsi német ügyvivő a 
külügyijiinisztéiium figyelmét fel
hívta a vasárnapi elzászi kommu 
nista tüntetésekre és különösen azt 
kifogásolja, hogy a^ban a terem
ben, ahol Thorez kommunista vezér 
b. szédí t elmondta, egy n; gy Hitler- 
karíkaturát helyezlek el.

ijjjint fi ancia körökben mondják, 
a pémet ügyvivő által felemlített 
tények sajtótörvénynek az idegen 
államfők elleni sértésről szóló ren
delkezéseibe ütköznek. Az ügy foly
tatása csak az lehet, hogy a pá
rizsi német nagykövetség eljárást 
indít a strassburgi gyűlés rendezői 
ellen.

Az IpaitestüSet 
felhívása a Jeihy 
ünnepségen való 

részvéteire.
A Bajai Ipart* süliét Elöljárósága 

elhatározta, hogy a Baja szülötte 
Jelky András szabó segéd, vasár
nap d. u. 3 ólakor tartandó szobor
leleplezési ünnepségén a város ipa
rosságával testületileg vesz részt.

Az Elnökség ezúton is felhívja 
az összes bajai iparosokat, hogy 
minél nagyobb számban jel* lenjé
nek meg az ünnepségen. Az ipa
rosság az Iparteslület székházéból, 
saját zászlaja alatt vonul ki a szó 
borhoz. Gyülekezés ideje d u. 2 
órakor az iparteslület székhazában.

Elnökség.

ahol szintén nagy 
lüdővészvsek, a 

I üdőbeh* ggondozó 
haláro la el. Ha
di Fekete Imre

Kiskunhalason tüdőbeteg
gondozót építenek.

Kisk uuhalason, 
számmal vannak 
város vezetősége 
intézet felállítását 
kis polgármestere 
vezetésével megtartott értekezleten 
27 000 pengőt helyezlek kilátásba a 
tüdőbeteggondozó céljaira s az in
tézményt már tavasszal f I akarják 
építeni.
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Elúsztatott érték.
Az elmúlt hetekben a Kaníarás- 

duna torkolatában egy áll tmi kotró 
csikorogva, nyögve ineregette ízt a 
hatalmas iszap anyagot, amit a Duna 
egész nyári magas vízállása ott le
rakott.

Ez a hangulat adott alkalmat arra, 
hogy emlékezzek a kamarásdunai 
uj bevágás keletkezesének történe
tére. Annak idején szakavatott hely 
röl olyan véleményt adok az uj 
torkolatról, hogy a bejárat folyás 
utáni áthelyezése által lényegesen 
kevesebb iszap lerakodás Ies2 a tor 
kóláiban, tehát lényegesen olcsóbbá 
fog kerülni annak fenntartása. Ezt 
a szakvéleményt, amint annak ide 
jén is jeleztem, megdöntötte a való 
ság, mert ennyi kotrással az eredeti 
torkolatot is fenn lehetett volna 
tartani. Ma már nincs helye az 
ilyenfajta polémiának, azonban, mint
ha csak a mull kisértene, megújul 
va látom a régi mulasztások meg
ismétlődését.

Hogy a Kamarásduna torkolatát 
évröl-évre tisztogatni kell, az ért
hető, de hogy az onnan kikerülő 
iszap anyagot mért hordjak a folyó 
Dunába, amikor oly sok rendezet 
len gödrös terület van a Kamarás 
duna szegélyei mögött, az szinte 
érthetetlen. Ez az a megújuló régi 
mulasztás, amit szó nélkül hagyni 
bűn, ez az az elúsztatott érték, ami 
ről a cim beszél. Mit is látunk a 
Kamat ásduna szegélyei mögött, kü 
lönö-en ott, ahol a végi meder volt? 
Hát bizony ott ma már egy hatni 
silallan önvádon képződött, aminek 
hasznai aiig látja a város. Ennek 
az elvadult területnek {eltöltésére 
hasznot hajtóan fel lehelne hasz 
nálni mindazt a drága anyagot, amit 
évről évre minden ok és haszon 
nélkül a folyó Dunába hordanak.

Bár nem ismerem egy ilyen tisz
togatási művelet költségvetését, mégis 
hiszem, hogy megfelelő kotróval a 
kikotort anyag partrarakása nem 
kerülne lényegesen többe, mint an
nak a Dunára való szállítása. Ha a 
kikotort anyagot a kotró közvetlen 
a partra rakja, úgy feleslegessé vál 
nak a sárhordó hajók, feleslegessé 
vál a vontató motoros, de még az 
emberi erőből is kevesebb kell. 
Ezért gondolom, hogy a partraön- 
tés és a Dunára való kihordás kö 
zött nem lehet nagy pénzbeli költ 
ség külömbözet. Ám a lényeg az, 
hogy nálunk a kiemelendő anyagra 
nagy szükség van, úgy a városfej
lesztési mint egészségügyi okból. 

Tudott dolog, hogy ez a városrész 
környezve van egészségtelen, ba- 
cilustermelő pocsolyákkal és ha már 
más mód nincs azok eltüntetésére, 
ezt az alkalmat kellene felhasználni 
arra. A feltöltés által értékes terü
lettel gazdagodna városunk, sőt a 
fürdőváros gondolatnak is használna 
ez.

Volna tehát mód a Kamarásduna

Szembeszállottak a rendőrökké! a híres 
verekedő tompái legények.

Két hires verekedő tompái 
legény julius 26-án az Anná
ba 1 alkalmából nagy mulato
zást rendezett az egyik falu
beli vendéglőben. Csanády 
István és az öccse Csanády 
Antal duhajkodását megsokal- 
lották mások is és értesítették 
a rendőröket.

Csanádyék nem ijedtek meg

Széleskörű nyomozást indítottak 
az iskolabetörök otán, akik Baja 
után már Szekszárdon is jártak.
Bujára érkezeit újabb jelentések 

szerint az iskolabetörő bűnszövet
kezet még négy városban kísérle
tezett, úgyhogy Baja volt a tizedik 
hely, ahol az iskolákban garázdál
kodtak.

A bűnszövetkezet tagja Baja után 
már újabb betörést követtek el és 
pedig a szekszárdi iskolákban, de 
az eredmény itt még a bajainál is 
kedvezőtlenebb volt ; alig 27 pen
gőt tudtak összeszedni.

A feltétlenül rovott múltú egyé
nekből álló betörő társaság első ál
lomáshelye Eger volt. Nyomban 

Baján és Bácska területén a szöllö mellett 
a szilva és a dió hozott különösen jó 
termést, de értékesítésük az alacsony 

árak miatt igen nehéz volt.
A város és a megye közig »zga- | jelentést adott a jele h gi mezőgaz- 

tási bizottsági ülésein Sárii Elek | dasági helyzettől.
gazdasági felügyelő figyelemreméltó I A gazdasági munkálatok közül a

a< 

I .
Iés előkészít irodai vizsgákra MEGYERÍ SÁRA áll. engedélyezett 

gyors- és gépíró tanfolyama.

ía>

Gyors- és gépírást tanít

Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben j 
lehet: Haynald utca 19. sz. alatti iskolahelyiségben. j

környékének gyökeres átalakítására, 
csak a hozzávaló utat kellene meg 
keresni a legilletékesebb miniszté
riumnál. A polgármester ur kivere
kedett már sok szép dolgot a város 
érdekeben, talán ennél a dolognál 
sem lenne meddő a kísérletezés

Ezt reméljük is egy szebb, na
gyobb, boldogabb Buja érdekében.

K. V.

! a karhatalomtól sem, hanem 
szembeszállottak a rendőrök
kel és azokat is megverték.

Az esetnek folytatása lett a 
törvénvszéken és a két vere- 

I kedő Csanádyt egyenként egy- 
egy hónapi elzárásra Ítélték 
hatósági közeg elleni erőszak 

I miatt. Csanády István és An- 
i tál az ítéletbe belenyugodtak.

u'ána Székesfehérvár, Szolnok, Pápa' 
Zalaegerszeg, Tapolca következett. 
Ez'után Nagykanizsára, onnét Mo
hácsra, majd Bajára, legújabban pe
dig Szekszárdra látogatlak. Székes
fehérváron 460, Kaposváron 900 
pengőt sikerült zsákmányolniuk.

A betöréseket alig egy hónap 
alatt követték el, a rendőrségnek 
tehát merészen és igen ügyesen dol
gozó betörő bandával van dolga.

A bűnszövetkezet után lázas haj
szával nyomoz az egész ország 
rendőrsége. 

kukorica törése és betakarítása a 
vármegyében általánosan megkezdő
dött és egyes helyeken már befe
jezést is nyert. A termés jó köze
pesnek Ígérkezik. Ugyancsak befe
jezték a burgonya szedését is, 
amelynek termése ugyancsak jó kö
zepesnek mondható, minősége is 
megfelelő. A répafélék jól fejlődlek, 
cukorrépa szedése a hónap vége 
felé megindult, termésük kielégítő. 
A takarmány neműek közül a mo- 
harok szépen fejlődtek.

A talajmunkálatok közül az őszi 
vetésű növények alá velőszántás 
folyt és néhol már befejezést is 
nyert. Megtörtént az őszi takar
mánykeverékek, repce és rozs el
vetése is. A búza talajelőkészitése 
és csávázása folyik és igen jó vető 
ágyat kap, mivel a sok esőzés por
hanyóvá telte a talajt.

A szőlőkben a szüretelés általá
nosan megkezdődött a csemegesző
lők szépen értek be, a borszőlőféle
ségek érésé a hónap végi hűvös 
időjárás miatt késett és cukortar
talma emiatt nem teljes mértékben 
alakult ki. /X mus mennyisége álta
lánosságban a tavalyit felülmúlta.

A gyümölcsfélék közül a szilva 
és dió termés jó ; szilva különösen 
sok volt, értékesítése éppen úgy 
mint a must értékesítése is nehéz 
és igen alacsony árak alakultak ki. 
Almatermés gyenge és igen számot
tevő az almamoly kártétele.

Tizenötévi (egyházra Ítélték 
a bestiális apat, aki só
savval megölte egy éves 

gyermekét.

Bo rzalmas rémdráma történt ez 
év elején Dunavecsén. Takács Illés 
fiatal gazda sósavval megölte egy 
éves törvénytelen fiú gyermekét, 
akinek édesanyját Takács szülei 
nem engedték, hogy nőül vegye. A 
fiatal gazda hiába unszolta szüleit, 
osak nem egyeztek bele -’a házas- 

I ságba. Takács ekkor elhatározta, 
hogy megszabadul a gyermektől.

Felkereste Dunavecsén lakó sze
retőjét és amikor az pár percre ma
gára hagyta a gyermekkel, sósavat 
öntött a gyermekbe, aki félórai bor
zalmas kinő után meghalt. Takács 
Illést a büntető törvényszék 10 évi 
fegyházra ítélte. Fellebbezés folytán 
az ügy a Tábla elé került, mely ez 
ítéletet 15 évi fegyházra súlyosbí
totta, Az ítélet nem jogerős.
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Erősen fokozódik a 
hideg időjárás.

\lég csak október közepe felé 
járunk, de a meteorológusok mar 
niii denfelöl olyan értesítéseket kap 
na . hojív a Hideg időjárás fokozó
dására kell számítani. Az elkövet 
kező hetekben nemcsak az őszi köd 
|esz állandó látogatónk az ország
ban, hanem a téli hideg is kiter
jeszti ránk fagyos karjait. Németor
szág egyes helyein 7 fok hideget 
mertek, de a magaslatokon a 10 fok 
fagy sem ritka. Csehszlovákiában is 
5 fok a hideg, sót a déli francia és 
olasz tengerparton is hűvösebbre 
fordult az időjárás. Berlinben le
hullott az első hó. A bajor hegyek
ben már élénken folynak a téli 
sportok. A Harz-hegységben har
madik napja havazik. A csapadék 
mennyisége egész Európában csők 
kent, szárazabb lett a levegő.

Sariach miatt ma 
bezárták a zárda 

polgári leánysskotá- 
jának második 

osztályát.
Baja népegészségügyi viszonyai 

az idén igen kielégitőek voltak. Ko
molyabb aggodalomra okot szolgál
tató járványos betegségről az esz
tendő folyamán egy Ízben sem ér
kezett jelentés a város tisztifőorvosi 
hivatalához.

Az ősz már nem ígérkezik ilyen 
megnyugtatónak. A bajai zárda pol 
gáii leányiskolájának 11. b. osztá
lyában a múlt napokban több sar- 
lachos megbetegedés történt és emi 
att a tisztifőorvosi hivatal ma elren
delte az. örsztály bezárását.

Más iskolákból ezideig nem jelen
tettek semmiféle járványos betegsé 
get és az iskolák őszi egészségügyi 
vizsgálata is kielégítő eredménnyel 
járt.

A tanítás az intézet bezárt osz
tályában egyelőre nyolc napig szü
netel.

Külön bélyeget 
ad ki a posta ezután 
a városok ünnepi he

teire.
Mióta rendszeressé vált a 

nagyobb vidéki városokban 
ünnepi hetek és nagyobb ide
genforgalmi események rende
zése, a magyar városok szö
vetsége azzal is fokozni kí
vánja az ilyen ünnepi hetek 
jelentőségét, hogy az az egyes 
váró* ok az ünnepség tartama 
alatt különleges bélyeget al
kalmazhassanak a postai for
galomban. A terv az, hogy 
minden esztendőben egy város 
kapná meg a magyar királyi 
postától a jogot ilyen ünnepi 
hetet jelképező postabélyeg 
forgalombahozására. A váro

sok készséggel támogatják az 
akciót, amely a legnagyobb 
idegen forgalmi nevezetesség.

GYÓGY
ÍT MÍOgHASKÖTÖ,
MELLTARTÓ
Caeizler Jenöné

füzőkészitő mester
szalonjában
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Erős, vérbe, kövér emberek 
igyanak naponként, reggel éhgyo 
mórra egy kis pohár természetes 
,,Ferenc József" keserűvizel, mert 
ez rendes gyomor és bélmüködést 
biztosit; számottevően előmozdítja 
az emésztést és kitünően szabá
lyozza vérkeringést. Számos szak
orvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a 
Ferenc József viz használata a bél 
mühödést kitünően szabályozza és 
erélyes elvonó hatása következté
ben soványitó kúrákra is igt-n al 
kalmas.

HÍREK.
— Személyi hír. Dr. Puskád 

Dezső h. polgármester holnap hiva
talosan Budapeslre utazik, ahol né
hány napig fog időzni.

— Tanulmányi segély. Hajnóczy 
Vilmos bajai származású fiatalem
bernek, aki a kecskeméti gazdasági 
iskola növendéke, Bác-megye 75 P 
tanulmányi segélyt szavazóit meg.

— Kiscsávolyban előadták Az 
ördög párnáját. Nagyszámú kö
zönség elölt a Kiscsávolyi Olvasó

I kör műkedvelő gárdája bemutatta 
Tóth Kálmán színmüvét „Az ördög 
párnáját." Az előadást Kender Já
nos rendezte és a szereplőgárda

i megérdemelt sikert aratott.
j — A bajai fogházi krónika. Ba

ján az elmúlt hónapban bűncselek 
mények miatt 84 embert tartóztat
tak le. Ezek közül fegyhózra 1, 
börtönre 15, fogházra 48, elzárásra

[ 2 egyént ítéllek. E'őzetes lefarlóz- 
tatásban volt 14, vizsgálati fogház
ban egy ember ; őrizetben tartottak 
három fiatalkorul.

— A községek ebtartás sza
bályrendelete. A törvényes rendel
kezések értelmében Bacsmegye több 
községében módosították az eblar- 
tási szabályrendeletet. Egyes közsé 
gek változtatni akartak a különböző 
kutyafajtáknál előíróit adó összegén, 
ehhez azonban a vármegye nem 
adta meg a hozzájárulást.

— A dugulást reggel felkeléskor 
1 pohár természetes „Ferenc JÓZSéf" 
keserüviz 2—3 órán belül meg 
szünteti, a gyomor működését elő
mozdítja, az anyagcserét élénkíti, a 
vért felfrissíti s kellemes közérzetet 
és fokozott munkakedvet teremt.

— Külön Mávautót indit vasár
nap a BTSE Szekszárdra. Október 
18 án vasárnap lesz a Bajai TSE. 
és a Tolnamegyei SE. bajnoki fut- 
balmérkőzése Sz.*l szárdon. Erre az 
alkalomra a BTSE külön Mavarl- 
auií járatról gondoskodik. Jelent
kezni lehet dr. Hollós Sándornál, 
valamint a Kossuth Lajos utcában 

> Csermák-féle könyvkeresk dés- 
ben.

— Vonaton és repülőgépen 
vándorolnak délre a fecskék A 
hirtelen beálló hideg meglepett egy 
fecskerajt meglepett egy fecskerajt, 
amely dél felé igyekezett. A meg 
dermedt fecskéket az állatvédő
egyesület gondjaiba vette és vona
lon az olasz halarra, Ventimígliába 
küldte. Olt szabadon eresztették 
őket.

— Palesztina visszatér a békés 
munkához. Végetér az arabok 175 
napos sztrájkja. Az élet lassan kezdi 
visszanyerni régi képét.

— Ercsiben egy utca a Dunába 
CSUSzik. A Dunamentén levő Er
csiben egy egész ulci lassan a Du 
nába csúszik. A geológusok meg
állapítása szerint 200 000 pengő kel 
lene a földcsuszamlás megállítására. 
Erre azonban nincsen fedezet és 
most a község a bajbajutott szegény 
embereknek 500 pengő segélyt 
utalt ki.

— Szenzációs cikkhez kis löké
vel képviseletei átadnék. Ajánlatot a 
Baja Bácska hírlaphoz kérek.

ÜJKÁNÍA
s >==3»

Október 14-én, szerdán,
Október 15-én Csütörtökön.

Másfélmillió márkás világdiadalu film !

H A N S ALBERS 
színészi pályafutásának letfgrandiózusabb alakítása :

SAV0Y HOTEL
217

Bűnügyi történet három szerelmes nő körül

K i s é r ö f i 1 m:

Varázs lövölde
zenés film és

FOX Híradó.

— angol kormány november 
4-től kezdve a vas és acélárukra 
uj behozatali vámtételt állapított 
meg, amely az áru értékének 20 
százaléka. Ez a nagymértékű vám
emelés nyilván a leértékelt valutájú 
államok olcsóbb termelésével szem
ben akarja biztosit mi a védelmet 
az angol nehéziparnak.

— Érdemrend a pontos adófi
zetőnek. Az akroni (USA) pénzügyi 
hatóságok elhatározták, hogy szép 
« /üst érdemrenddel tűntetnek ki 
mind* n polgárt, aki adóját ponto
san befizeti. Az ötletnek óriási si
kere volt, A rendelet kibocsátása 
után tömegesen jelentkezteztek ak- 
roniak adófizetésére.

— a bclsevizmus ellen. Innitzer 
bécsi hercegérsek drámai beszéd
ben hívja fel a világ figyelmét a 
bolseviz.mus veszedelmére és a sok
sok szociális igazságtalanságra.

— Elmegyógyintézetbe került a 
nyíregyházi OTI-orvos. Dr. Tury 
Lajos 46 é es nyíregyházi OTI ren
delő főorvos hosszabb idővel ezelőtt 
eltűnt, úgyhogy az OTI hivatalos 
felhívásban szólította fel jelentke
zési e.
Dr. Tury azonban nem hivatalában 
hanem a főkapitányság orvosi hiva
talában jelentkezett és kérte vizs
gálj ilc meg idegállapotát. A rendőr
orvosi vizsgálat az. OTI orvosnál 
olyan súlyos idegbetegséget állapí
tott meg, hogy elszállították a lipót- 
mezei elmegyógyintézetbe.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

I- száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, töigy-. szil- és lágyfa q ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiasel Sándor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

gf É ’f’ IS f3 Szénkereíkedelmi 
W ia K S fe S Részvénytársaság

Hajai fiókja. FersncieEí-terH 2. Telefon: 52.

OOBGk a«SI
Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén 
0örO9Í diószén 

Kemény ss íágr tüxiffa ölben ú ap^iva.
I
í

I
8 a-

R íiáv. menetrend máiws 15-től:

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú mtlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és • unapatli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

GíüeM és Tárni

Éjjeli 
szolgálatát tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
okt. 12-től oki. 19 tg.

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Érkezés 
óra ívre
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23 41

Bpe-4, Kísk iirilmlas
Ujdombovár. Pécs,

Bátaszék

Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23

47

55

55

23. 08 Bpest, Sárbogárd 23 49

I Iercegszánló

Gara
Bát.iszék, 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 

Bálaszék. Pécs, 
Sárbogárd. Budapest 

Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria 

Bátaszék, Ujdombovár.
Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVALLALAT.

ruháit
csináltassa

Máté Lajos
férfi szabónál

(SugovkaparO.

Bakanek * 6®Iáberger
könyvnyomdája

Baja, ?erencieis-tere 2. szám..

NYOMTATVÁNYOK
PLflKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
NhromatoH Bakanek Goldberger könyvnyomdájában Raja,


