IV.

Darányi Kálmán,
A Darányi kormány megalaku
lása a szükséghez képest gyors
tempóban, minden irányban teljes
megelégedésre történt. A közvéle
mény jogos várakozással tekint az
uj kormány működése elé, mert
Darányi Kálmán személye nemcsak
a legközvetlenebbül vett politikai
körök elöli, de a nép legszélesebb
rétegeiben is jólismert. Tudjuk róla,
hogy kiváló, közéleti munkában ma
radandó alkotásokat létrehozott csa
lád sarja, de ő maga is számtalan
jelét adta annak, hogy nem retten
vissza a legnehezebb problémák
megoldásától sem. A földmivelésügyi miniszteri székben csak nem
régiben alkotta meg a telepítésről
szóló törvényjavaslatot, megelőzően
pedig a hitbizományi reformot. Mind
olyan nagyjelentőségű problémák
voltak ezek, amelyekhez eddig alig
mertek nyúlni. Nem is szólunk most
azokról a reformokról, amelyek meg
alkotása szintén az ő nevéhez, fű
ződik s amelyek mindegyike igen
széles néprétegek érdekeit segíti elő.
Ilyen például a bortörvény megal
kotása, a paprikarendelet, stb.
Nem az a cél vezet most bennün
ket, hogy jellemezzük Darányi Kál
mánt felelősségteljes pozíciójának
elfoglalásakor, hanem általában ér
zékeltetni kívánjuk azt a bizalmi
hangulatot, amely kormányalakítá
sát a közvélemény köréből kiséri.
Erre a bizalomra Darányi Kálmán
kormánya teljes mértékben érdemes.
Szinte azt mondhatnánk, hogy a
néhai nagy miniszterelnök lesújtóan
szomorú betegség ideje alatt már
nagymértékben próbára tétetett Da
rányi Kálmán közéleti rátermettsége.
Úgyszólván a tavaszi hónapok óta
ténylegesen ő vált az ország minist
terelnöke. Ez alatt az idő alatt, tu
lajdonítsuk akár a nyári szünet
csendjének, akár a pártok között
létrejött Treuga Deinek, — olyan
békés és nyugodt légkör alakult ki
a magyar közéletben, amely biztos
bázisa lehet az elközelgő zavartalan
munkának. A pártok köréből —
ezt el kell ismerni — mindezideig
a megértés és a miniszterelnök sze
mélye iránt bizalom hangját halljuk
kicsendülni. Ezt Darányi Kálmán
maga is ápolni kívánja h gondolko
dásának, minden meslerkéllségtől
mentes, őszinte kifejezéseként azzal

mutatta meg, hogy amikor a Nem
zeti Egység Pártján belül bizal inat
tudott nyerni kormánya számára,
érintkezésbe lépett a többi polgári
pártok vezetőivel is, hogy mégis
merve azok gondolkodását, ameny
nyíre lehet, lecsiszolják azokat az
érdes felületeket, amelyek a pártok
közötti esetleges összeütközéskor
csak akadályokat s nehézségeket és
legtöbbször talán elkerülhető viszá
lyokat eredményeznek. Ezeknek á
viszályoknak pedig csak a magyar
nemzet egyetemessége látná a karát.
Darányi Kálmánt úgy ismerjük,
hogy nem barátja a sok beszédnek
Nála a szó nem a gondolat és a
mondanivaló palástolására való. Ha
ő nyilatkozatot tesz, azt jól meg
rágja s ha talán kissé szárazabban
is hangzik, amit mond, annak ura
marad. Egész gondolkodása alkot
mányosan érző ember lelkűidét i

mutatja. Az ősi magyar alkotmány
nagy védelmezőt s bizonyára tovább
fejlesztőt nyert benne.
Darányi Kálmánban igen szeren
csés módon találkozik a józan hig
gadtság, a problémák bölcs mérle
gelése és az eitántorithatatlan hatá
rozottság. Ezzel magyarázható az az
általános,
mondhatnánk minden
irányból megnyilatkozó bizalom,
amely az ö kormányalakítását ki
séri. Erre a bizalomra Darányi Kál
mán joggal építhet s hozzáfoghat
azoknak a problémáknak megoldá
sához, amelyek az elhunyt nagy
miniszterelnök hagyatékaként az ő
vállára nehezednek. Ezek között
még számos gazdasági, szociális és
népegészségügyi reform vár meg
oldásra. Ezeknek a reformoknak a
megalkotása Darányi Kálmán névéhes fog fűződni s ismerve az ő
egyéniségét, oltalommal teszi le a
nemzet az ő kezébe sorsának irá
nyítását.

Kozma Miklós belügyminiszter nyilatkozata
a főispán-változásokról.
A főispáni karban várható
változásokkal kapcsolatban az
utóbbi napokban különböző
hírek jelentek meg a sajtóban.
Kérdésünkre Kozma Miklós
belügyminiszter a következő
ket jelentette ki :
— A főispáni karban vár-

ható változásokról szóló hírek
mind légbőlkapottak Ebben a
kérdésben még semmiféle tár
gyalás nem folyt ; sem a mi
niszterelnök úr, sem én ezzel
a kérdéssel még nem foglal
koztam.

Darányi Kálmán kormányának
bemutatkozása a Nemzeti Egység
Pártjában.
Dr. Darányi Kálmán Magyaror
szág uj miniszterelnöke csütörtökön
este kormányával együtt megjelent
a Nemzeti Egység párfhelyiségében,
ahol a párt képviselőházi és főren
diházi tagjai teljes számban fogad
ták.
A párlgyülést Ivády Béla nyugal
mázott miniszter, a Nemzeti Egység
pártjának országos elnöke nyitotta
meg. Kegyelettel emlékezett meg
néhai Gömbös Gytl’a miniszterel
nökről, a párt megalapítójáról.
Majd Üdvözölte dr. Darányi Kál
mán miniszterelnököt, aki Gömbös
Gyula miniszterelnöknek éveken át

munkatársa és fél éven át az or
szágos politikát önállóan vezető
helyettese is volt.
Az a hatalmas tapsvihar és dörgő
éljenzés, mely a miniszterelnököt és
kormányát úgy a terembe való be
lépésükkor, mint Ivády Béla üd
vözlő beszéd* nyomán fogadta, bi
zonyítéka annak a korlátlan biza
lomnak, mellyel a Nemzeti Egység
egész. Pátija Darányi Kálmán mi
niszterelnök és kormánya iránt vi
seltetik.
A kormány végleges megalaku
lása veget vetett azoknak a szerte
len találgatásoknak és fanlazmagó
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riáknak, melyek a fővárosi és vi
déki ellenzéki lapok hasábjain napról-napra megjelentek.
Kétségtelen, hogy a hosszú nyári
vakáció, Gömbös Gyula miniszter
elnök hosszas betegsége, az uj kor
mány alakulásával mindig járó iz
galmak, visszahatással vannak a
pártéletre, amit az ellenzéki lapok
igen jól tudnak kamatoztatni; egyegy minden komoly szándék nélkül
elejtett szó szárnyat kap s végül
mint valami nagy politikai szenzá
ció kerül a lapok hasábjaira, hogy
azután végül is kiderüljön, hogy
komolytalan kacsa az egész.
Ilyenkor kibújnak a titkos politi
kai vezérek „miniszterein ők jelöltek";
megírják hosszasan mit követelnek
az uj miniszterelnöktől; ez alatt azt
kell érteni, hogy mit tennének ők,
ha véletlenül miniszterelnökök len
nének.
Szegény valóságos miniszterelnök
törheti azután a fejét, hogy miként
tud a sok elhangzott kívánságnak
eleget tenni.
Ám most vége a találgatásoknak;
dr. Darányi Kálmán miniszterelnök
megjelent a Nemzeti Egység Pártjá
ban, ahol a képviselők, főrendek és
főispánok együttese tüntető meleg
séggel fogadta.
Dr. Darányi Kálmán beszédében
kifejezetten és aláhuzoltan annak
szükségességét hangsúlyozta, hogy
„az a világnézet, amelynek
jegyében ez a párt alakult**
„áthassa minden cselekvé
sünket.**

Aláhuzoltan hangsúlyozta a mi
niszterelnök
„a nemzeti egység gondola
tán alapuló keresztény, nem
zeti Magyarországnak**

odaadó szolgálatát.
Politikájának irányvonalául a ha
ladóan konzervatív irányt jelölte
meg, mely azonban nem riad viszsza a korszerű kezdeményezéstől
sem.
Az európaszerle fenyegető destruáló irányzattal szemben az or
szág boldogulását csak
„egy mélyen átérzett, gya
korlati cselekedetekben meg
nyilvánuló népi és nemzeti,
a keresztény erkölcsi gon
dolat alapján álló politika
jegyében tudja elképzelni.**

A gyakorlati politikát illetően be-
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Pulóvert
Harisnyát
Combinét
Retikfllt
je'eulelte a miniszterelnök, hogy a
választójog titkosságának elvi alap
ján áll; az előkészítő páilközi bi
zottságot sürgősen összehívja, de
egyben előkészíti a kormányzói
hatáskör kiterjesztésére és a felső
ház reformjára vonatkozó javasla
tait is.
A párlszervezkedés kérdésében
kijelentette, hogy

olcsón

REINHARDT
divatcsarnokból.

Nyakkendőt

Baja és Szekszárdi után már
Halas is sorra került.

Ma van a Ravasz-est
Baján.

Még mindig nem tudják elfogni az iskolabetörőket.

Lassan országos szenzációvá
növi magát a sorozatos isko
labetörések folytonos megis
métlődése. Baja után Szekszárd, most ismét Kiskunhalas
következett, ahol a bűnszövet
„a szervezkedésre igen nagy
kezet szintén sorrajárta az is
szükség van
kolákat és sikeresen garázdál
s a pártszervezkedés javítására vo kodott anélkül, hogy a nyo
natkozó javaslatok elől nem zárkó mozóhatóságok a
legkisebb
zik el.
adatokkal indulhatnának ke
A külpolitika változatlan marad, resésükre,
A belső rend és nyugalom fen
A legérdekesebb a már ti
tartására irányul minden törekvése zennegyedik városban véghez
nemcsak hatalmi szóvá1, hanem a vitt iskolabetöréseknél, hogy a

gazdasági, társadalmi és közegész
ségügyi téren a széles néprétegek
érdekeit szolgáló népi politika ut
ján is
A miniszterelnök újból hangsú
lyozta, hogy devalvációról szó sem
lehet.
Fokozott kisember és családvé
delmet, a többgyermekes családok
adókedvezményekben részesítését ;
az autarchia leendő leépiiését ; az
agrárgondolat érvényesítését, a meg
kezdett telepítési és iparpolitika
folytatását hirdette a miniszterelnök.
Nagy gondol fordít a kormány a
felekezeti békesség fentartására.
A rendkívül tartalmas, a köz- és
magánjog, a gazdasági, kulturális és
politikai élet minden terét felölelő
részletes programot nagy lelkesedés
sel f 'gjd.ta az egész párt, mely egy
hangú >n mondta ki, hogy dr. Da
rányi Kálmán miniszterelnököt vég
rehajtásában támogatja s a párt ve
zérévé választja.
Ezzel végétért a párt nagygyűlése
8 a párt tagjai vacsorára ültek öszsze, melyen Kornis Gyula házalelnök üdvözölte az uj kormányt.

Munkásjutaimazás.
A földmivelésügyi miniszter
Schrott Antal gazdasági cselé
det, aki ötven éve teljesít
ferencrendieknél szolgálatot,
díszoklevéllel és 100 pengő
jutalommal tüntette ki.
A kórházban betegen fekvő
Schrott Antalnak a kórház
ban adta át a jutalmat dr.
Knézy Lehel, a mezőgazdasági
bizottság elnöke és dr. Tuba
József bizottsági jegyző.

Kalapot
Inget

nyomozóhatóságok, de még a
nem hivatalos egyének is könynyen megállapíthatták, hogy
egész primitív betörőkről van
szó, akik kezdetleges szerszá
mokkal dolgoznak ; egyetlen
páncélszekrényt nem tudtak
felnyitni ; a kiszemelt épüle
tekbe csak íiggyel-bajjal tud
tak bejutni és még sem tud
ták őket kézrekeriteni.
A közönség most már egész
érdeklődéssel várja, hol fognak
felbukkanj a tolvajok.

A város kisgyülés© ma tárgyal
az iskola üdülő otthon ügyében.
Baja város vezetősége és a szoci
ális ügyosztály inár régebb idő óla
tervezi egy erdei iskola üdülő ott
hon felállítását.
Népegészségügyi és szoeiális vo
natkozásban is fontos lépés volna
ennek az intézménynek felállítása,
mert szomorú statisztika igizolja,
hogy Baja, miként Bácsmegye is a
tüdővész ellen kemény küzdelmet
folytat és közismert az a tény is,
hogy a nemzetpusztitő betegség ép

pen az iskolás gyermekek egészsé
gét veszélyezteti leginkább.
Hogy idevonatkozólag Baja, mely
nek a szociálpolitikája első helyen
áll, komoly intézkedésre készül, azt
igazolja az az értekezlet, melyet
ma délután 6 órára hivott egybe a
városházára a polgármester. Az
ülés a kisgyülés tagjainak részvé
telével a kistanácsteremben lesz s
tárgya az. iskola üdülő otthon felál
litása és költségeinek biztosítása.

Két hónapi fogházra ítéltek
egy bajai embert, aki ittasan
szembeszállott a rendőrökkel.
Marton József magánzó ba
jai lakos szeptember 15-én
este betért az egyik nyilvános
házba és ott valószínűleg it
tas állapotban renitenskedni
kezdett.
A tulajdonosnő próbálta le
csendesíteni és távozásra bírni,
de mivel ez nem ment rendőrsegítséget kért. Bálint Péter és
Csanády Ferenc rendőrök a
még mindig lázmázó embert
távozásra szólitották, Marton
BC

azonban szembeszállt velük is
és rugdalni kezdte őket. Végül
is erélyes eszközökhöz kellett
folyamodni, hogy az izgága
embert megfékezzék.
Marton József ügyét tegnap
tárgyalta a törvényszék. Ha
tósági közeg elleni erőszak
vétségében mondotta ki bű
nösnek és ezért kéthónapi
fogházra ítélték.
A vádlott fellebbezett.
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Gyors- és gépírást tanít
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA. áll. engedélyezett
gyors- és gépíró tanfolyama.
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben
lehet: Haynald utca 19. sz, alatti iskolahelyiségben.

Keztylit
Ma péneken délután 2 órakor
érkezik városunkba Bácsalmásról dr.
Ravasz László dunamelléki ref. püs
pök, hogy megtartsa hetekkel eze
lőtt közhírré tett előadóestjét, mely
nek tiszta jövedelme az orsz. ref.
szeretetszövelség árvaházai és egyéb
karitatív intézményei javára fog szol
gálni. Előadása elé nagy érdeklő
déssel néz városunk közönsége, hi
szen mindenki jól ismeri az arany
szájú püspök mélyen szántó, bölcs
és álütöerejü előadásait a rádióból.
Tegnapi bácsalmási nagy sikere után,
hisszük itt is a legnagyobb elisme
rést fogja aratni. Erre következtet
hetünk abból a lényből, hogy —
amint halljuk — a jegyek nagy ré
sze már elkelt. Bija vele rokonszen
vező közönsége számára bizonnyára
nagyszerű élmény lesz ez a mai est.
Dr. Ravasz Lászlón kívül egyébként
még két más kiváló szónok is biz
tosítja az est teljes sikerét. És pe
dig : dr. Kiss Ferenc egyetemi pro
fesszor és dr. Papp Béla. Emeli a
fényes műsor számát a városunk
kö/önsége által jól ismert és igen
kedvelt kitűnő énekesnő Vécsey
Dezsőné énekszáma is.

Meglopta az
ismerőseit egy bajai
asszony.
Aman Lipótné Koch Erzsé
bet felkereste augusztus 9-én
Papp Antalné bajai lakost és
mikor az házát őrizetlenül
hagyta, ellopott több, a kezeügyébe kerülő apróbb tárgyat.
Az asszony nem elégedett meg
a szerzeménnyel, innét elment
Frank Józsefné bajai lakoshoz
és azt is meglopta. A káro
sultak feljelentették az ügyész
ségen Aman Lipótnét, akit a
bajai törvényszék tegnap a
lopások miatt két hónapi fog
házra ítélt. Az ítélet nem jog
erős.
— Gyomor- és bélxavaroknál,

hasüregbeli vérpangásnál, étvágyta
lanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál,
gyomorégésnél, felböfögésnél, szé
dülésnél, homlokfájásnál, hányinger
nél egy-két pohár természetes
..Ferenc József** keserfiviz alaposan
kitisztítja az emésztőulakat.
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III. Lipót belga király:
Belgium semleges marad.
Parist nagydn váratlanul érték és
megdöbbentették a belga államta
8ács eseményei.
[11 Lipót be-lga király az állam
tanács rendkívüli ülésén bejelenti?,
hogy Belgium megszünteti eddigi
szövetségi biztonsági politikáját és
Önálló semlegességi politikát követ.
Lipót király és Belgium magatar
tása Parisban a szenzáció erejével
hatolt és nem csekély nyugtalansá
got váltott.
Francia politikai körökben élén
ken kommentálják a belga eseményt.
A jobboldali t örök szerint Belgi
umot a francia—szovjetorosz szer
ződésben foglalt kölcsönös támoga

Az Ipartestület
felhívása a Jelky
ünnepségen való
részvételre.
A Bajai Ipartestül?! Elöljárósága
elhatározta, hogy a Baja szülötte
Jelky András szabó segéd, vasár
nap d. u. 3 órakor tartandó szobor
leleplezési ünnepségén a város ipa
rosságával testületileg vesz részt.
Az Elnökség ezúton is felhívja
az összes bajai iparosokat, hogy
tninél nagyobb számban jelelenjenek meg az ünnepségen. Az ipa
rosság az Ipartestület szék házából,
saját zászlaja alatt vonul ki a szó
borhoz. Gyülekezés ideje d u. 2
órakor az ipartestület székhazában.
Elnökség.

Újra elítéltek Baján
egy notórius tolvajnöt
A bajai bűnügyi krónikák
ismert alakja Jaquier Sándorné
Csilics O’ga ismét a törvény
szék előtt állott. Jaquierne el
ment egy kovácsmühely előtt
és mivel nem látott bennt
senkit egyéb hiján ellopott egy
vasüllőt. Jaquiernét feljelentet
ték és a törvényszék 14 napi
fogházra Ítélte a tolvajasszonyt
aki hirtelenében maga is aligha
tudná megmondani, hogy ez
már hányadik büntetése.
Az ítélet jogerős.
A Muzeum-körutat
vitéz Gömbös Gyuláról
nevezik el.
A Turul Szövetség összeá vidéki
kerületei kegyeletes gyá9z(innepséggel hódoltak patronusuk Gömbös
Gyula emlékének, a Szövetség fő
vezérsége pedig a vidéki kerületek
delegátusainak bevonásával nagy
választmányi ülést tartott.
Az ülésen Végváry József dr. fö
vezér, országgyűlési képviselő ben•őséges szavakkal emlékezett meg
G Hnbös Gyuláról és arról a szoros

tási kötelezettség birta erie az elha
tározásra.
A b dőld dón pedig úgy véleked
nek, hogy Belgium az, aki meg
semmisítette a biztonság egész rend
szeréi. Általános az a vélemény,
hogy a belga támaszpontok elvesz
tése révén <i katonai erők aránya
Németország javára módosul.
Mindezek ellenére a francia kor
mány, hogy a megdöbbenés* ellen
súlyozza, megnyugtató hangú köz
leményt adott ki. Ebben leszögezi,
hogy Belgium uj politikája még nem
jelenti Franciaország, Anglia és
Belgium között fenálló vezérkari
megállapodások felmondását.
,
bajtársi kapcsolatról, ami Gömbös
Gyulát még halálában is összefogja
a Turul ifjúságával.
Elfogadták dr. Dérczy Ferenc in
dilványát, hogy a Turul Szövetség
keresse meg a Székesfővárosi Köz
munkák Tanácsát és kérelmezze a
Muz.eum körútnak vitéz Gömbös
Gyula körútra való elnevezését. Az
ülés az indítványt egyhangú lelke
sedéssel elfogadta.
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í MELLTARTÓ
1 Czeizler Jenöné !
füzökészitő mester
szalonjában
Baja, KftpftH UTtf 1Q.$r.

‘
|
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- Kutbaesett a kutmester. A
gyei mi gyei Szolád községben Hor
váth János kutmester kutásás köz
ben egy 20 méter mélységű kútba
zuhant. Azonnal meghalt.
A Mansz közgyűlése. A
Mansz bajai csoportja az Országos
Elnökség kiküldöttjének részvételé
vel e hó 25 én délután 4 órai kez
dettel a városháza közgyűlési ter
mében tartja meg közgyűlését. Az
elnökség ezúton is kéri tagjait a
közgyűlésen való részvételre.
— Amerikában
jáiékfegyvereket.

elkobozzak

a

Az American
L-gon végrehijtó bizottsága elren
delte a légió tagjai által használt
játekágyuk és játékfegyverek elkob
zását, mert ezek a játékszerek rö
vid idő alatt kilencvenhárom sebe
sülést okoztak.
|
Szenzációs cikkhez kis tőké
vél képviseletet átadnék. Ajánlatot a
— Holnap választják meg a
Baja-Bácska hírlaphoz kérek.
kalymári segédjegyzát. K»lymír
községben megszervezték a se géd
jegyzői állást. Az újonnan szervezett
állást holnap választás utján töltik
be.

HÍREK

Mi lesz vasárnap?
Vasárnap a Jeiky András szobor
leleplezése miatt n< m lesz Baján
bajnoki mérkőzés. A Bácska kény
lek n volt felcserélni pálya választási
jogát és igy vasúi nap Mohácson
játszik az. MTE ellen. Lévai kapus
el'ihása miatt valószínű ugyanaz a
felállítás 1 sz, mint a Tuiui ellen
v<>lt, egv kis lelkesedéssel elhozhat
ják Mohácsról mind a két pontot,
hac«ak az MTE újonc katonái nem
szerepelhetnek már a csapatban.
A BSE Dombóvárén fog meg
küzdeni a bajnoki pontokéit a VOGE
csapatával. A vasutas csapat lesze
relt katonáival megerősödve veszi
fel a küzdelmet, viszont a BSE
csak tartalékosán (ud kiá'lni s igy
nem nagy remény van győzelemre.
Sz.ekszárdon a jóképysségö bács
almási MOVE t látják vendégül. A
TSE csak győzelem esetén szólhat
bele a bajnokságba. Nagy küzdelem
fog kifejlődni a két egyforma ké
pességű csapat közölt.
Biróküldés : Mohács : Horváth.
Dombo ár : Fürst. Szekszárdi Maros
I .apltilajdonofi:
ttr. U M é Z V líliÉL.

Fizessen elő
a BflJA-BÁCSKÁRfi.

URÁNIA

— A ltomárommegyei Tarján
községben Hartmann Antal gazda

legény összeveszett a húgával, ha
ragjában felkapta húga 9 hónapos
kislányát és a kútba dobta. Mire
kihúzták a kulból, meghalt. Az el
vetemült legényt letartóztatták.
— A bélben keletkező mérgek
által okozott rosszullétnél ?gy két
pohár természetes „Ferenc József”

Október 17-én, szombaton,
Október 18-án, vasárnap.
Október 19-én, hétfőn.
Október 20-án, kedóen,

BULLA

keserüviz gyors és alapos béikiürilő
hatásánál fogva, a legjobb szolgá
latot teszi.
— Szombaton kezdődik a jegy
árusítás a Winifred Chrislie két

manuálos zongorahangversenyre 50
fillértől 2 pengőig lehet jegyet kapni
e rendkívül érdekes és szép hang
versenyre a Wagner könyvkereskereskedésben.
— Kelebiára helyezték dr. Lleli
Pál tb. szolgabirót. A rendörbirói
megbízatást nyert dr. Lieli Pál vár
megyei közigazgatási gyakornokot,
tb. szolgabirót dr. vitéz Bajsay Ernő
alispán Kelebiára helyezte, illetve
az ottani községházára osztotta be
szó Igálattételre.
— Szállítják Bácskából a ser
téseket. Bácskából szép számmal

viszik a sertéseket külföldre. Auszt
riába ismételten kétszázhetvenhat,
Csehszlovákiába nyolcvan darab ser
tést vittek. Olaszországba hetven
két darah, Németországba busz da
rab szarvasmarhát szállítottak.

szenzációs

E L M A

filmszerepe

ÉN VOLTAM!
Főszereplők:
Bulla Elma, Törzs Jenő,
Uray Tivadar, Csortos Gy.,
Kiss Ferenc, Erdélyi Mici,
Vaszary Piri, Boray Lajos,
Gonda György, Szigeti J.

Vigyázat vasárnap 4 előadás.
Fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9.
Híradó.

IM6. október 17.
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Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

I- száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel
Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnald u. 13.

Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

Telefon : 42-

(Sugovica part) Telefon : Í95.

If
É
T £ C
W felt !

Szénkereskedelmi
Részvénytársaság

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a
Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portiandcement

DOROGIsajtühKOKSZ

kőpor

Dunakavics

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

tojásszén
0Oí@0Í diószén

Éjjeli

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.

szolgálatot tart

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

reggel fél 8 óráig él
vasárnap d. u. nyitva

Grünhut és Társa

bTj a

oki. 12-től oki. 19 )9.

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
gyógyszertára

A Máv. menetrend május 15-től:
érkezés
óra p£,rc

Honnan?

Indulás
óra perc

09

Gara

4

40

Hercegszántó

7

25

Ujdombovár

5

19

Gara

20

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

7

32

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

42

Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

9

26

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár. Sárbogárd,
Budapest

13

19

Budapest, Sárbogár.i,
Bátaszék

9

57

Bácsalmás, Kiskunhalas.
Budapest

Í4

01

Budapest, Kiskunhalas,
Bácsalmás

10

05

Baja, Bátaszék, Pécs

/4

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Ujdombovár

/ó

47

Pécs, Bátaszék, Hala

14

15

Hercegszántó

,8

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas,
Budapest. Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpesl, 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

U

08

Bpesl, Sáobegárd

23

49

Budapest

5
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HIRDETÉSEKET FELVESZ
A MYOMDAVÁLLALAT.

Hová?

7

falszigetelő

teljes vadonban bármely állomásra és c unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart).

Bakanek e< Goliberger
könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI
es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.
dl

