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Darányi és a frontharcosok.
A Vili- országos frontharcos 

találkozónak, amelyen, olasz, 
nemet, osztrák és bolgár kül
döttségek is résztvetlek, fi
gyelemreméltó tanulságai van 
nak. Ez a táborozás a fegyel
mezett kemény volt katonák, 
a véres frontok egykori hősei
nek seregszemléje volt, amely 
bizonyságot tett arról, hogy a 
magyar erő és érték éppen 
úgy megállja a helyet a pol
gári életben, mint ahogy ki
váló volt a harctereken.

Az egész magyar társada
lom rokon«zenvvel és hálás 
figyelemmel kisérte a csatate
rek régi harcosainak találko
zóját, tanácskozását és megér
téssel fogadta kívánságaik fel
sorolását. Mert mit kivannak 
a frontharcosok ? Azt, amit 
mindannyian. A keresztény 
nemzeti gondolat minden vo
nalon való győzelmét, azt hogy 
kenyere, munkája, szociális és 
kulturális jóléte legyen ebben 
az országban minden dolgozó 
magyarnak. S ami ezenfelül 
lehet hála és elismerés a nagy 
áldozatért, amellyel fiatal ere
jüket, vérüket, egészségüket 
adták, az amúgy is benne él 
a magyar szivekben.

Benne él a magyar közvé
leményben annak a tudata, 
hogy a frontharcost megkü
lönböztetett tisztelet illeti meg 
és mindenekelőtt ennek a tisz
teletnek és hálának kézzelfog
ható realitása. Realitás, ami 
kenyeret s ha lehet jobb ke
nyeret jelent. A nemzet aka
rata ez és a nemzet akaratát 
valósitja meg a nemzeti kor
mány, amikor Darányi Kálmán 
miniszterelnök programbeszé- 
deböl kitünőleg egyik első kö
telességeként napirendre tűzi, 
törvénybe iktatja a fronthar- 
costörvényt. És hogy ez nem
csak program, Ígéret, azt bi
zonyítja az a tény is, hogy 
foglalkozott már vele Gömbös 
G úla és hogy Darányi Kál
mán a minap bejelentette, hogy 
i. frontharcostörvénytervezet 
az egyes minisztériumokon be
lül már a [feldolgozás stádiu
mában van".

A frontharcosok e találkozója 
ismét a világ elé tárta azt a 
komoly es kiegyensúlyozott 
rendet, amelyben ez a meg
gyötört, megcsonkított ország 
él nemzeti kormányaink józan 
irányítása mellett. Akármerre 
nézünk, mindenütt találhatunk 
a hivatalos karhatalmon, a sor
beli katonaságon kívül fegyve- 

I rés alakulatokat, amelyek szem- 
1 bénáknak egymással, sőt nem 
egyszer az államhatalommal is. 
Nálunk nincs erről szó. Mert 
nincs rá szükség. Pedig nálunk 
a legkisebb a hadsereg lét
száma. De erős, fegyelmezett, 
valóban az egész nemzet sze- 
mefénye, amelyre büszkén és 
bizalommal tekint pártkülönb
ség nélkül minden magyar.

A mi frontharcosaink a bé
ke, a munka, a rend katonái, 
dolgos polgárok, tekintélytisz
telők és tekintélyt parancsolok, 
akik a maguk fegyelmezett 
soraikkal, öntudatos tamaszai 
az alkotmányos, törvényes 
rendnek. Itt még a gondolata 
sem merült fel annak, hogy a 
tisztes frontharcos egyenruha 
mellé fegyvert is szerezzenek, 
itt a Duna medence központ
jában frontharcos polgártársa
ink legerősebb fegyvere a mé
lyen átérzett nacionalista gon
dolat. A keresztény nemzeti 
világnézet átfogó ereje, amely 
egyetlen egyetlen nagy tá
borba gyűjti a munkást és a 
polgárt, ha frontharcos volt, 
ha nem.

És a mostani impozáns front
harcos találkozó e nagy nem
zeti gondolat erejének és erő
södésének volt a bizonyitéka. 
A rend és fegyelem, nyuga
lom és bizakodás szemléje 
volt, amelyen komoly elisme
réssel nyugtázta a frontharcos
társadalom, hogy a jogos ér
dekeik intézményes védelmét 
jelentő frontharcos törvényt 
megalkotja a Darányi kor
mány.

— Csehszlovákia - Magyaror
szág 5:2 (2:2). Európa kupa mér
kőzés. — Budapest—Prága 5:1 (1:0).

„85! maradsz, dacolva idöveS. elmúlással, 
hogy hkdetője légy századod at a 

nemzeti hivatását teljesítő diadalmas 
akaratnak**...

Baja város Seleplezte világneves fiának Jelhy Andrásnak 
szobrát.

Az iskolák, egyesületek, intézmé
nyek és hatóságok küldöttségeinek 
részvételével mintegy kétezer főnyi 
hatalmas embertömeg ünnepelte 
Baja város világneves szülöttének 
Jelky Andrásnak emlékezetét. Se
gített az. ünnep szépségéhez az idő 
is ; szinte favasziasan enyhe és nap
sütéses volt az október legszebb 
napja. A szobortéren felmagasodó 
két zászló a nemzeti szinü és a vá
ros kék sárga lobogója már messzi
ről hirdette az ünnepséget, a szobor 
kórül félkörben árvalányhajas cser
készek, a tanonciskola IV. Károly 

I V'?ai)ifár.nk fiai állottak feszes vi- 
: gyázzban, a talapzaton a kék-sárga 
i lepelbe burkolt bronzalak mellett 
i díszruháé városi hajdúk helyezked 
' tek el. És csillogott a napsütésben 

a rendőri isztok és a kivezényelt 
diszsz.akasz fényes sisakja,

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
és dr. Tordai Ányos reálgimnáziumi 
igazgi tó, tanügyi főtanácsossal az 
élen az egyházi és társadalmi elő
kelőségek számottevő tábora demons
trált az ünnep méltóságához. Zász
ló alatt vonuit fel a Legényegylet, 
az Ipartestülel a tanonciskola és 
végül feltűnt a szabóiparosok igen 
méltóságteljes és öntudatosan felso
rakozó népes gárdája, hatalmas ba
bérkoszorúval és a szabómesterek 
céhládájával.

Delre Gyula karnagy vezetésével 
a tanonciskola a Hiszekegyet éne
kelte, utána kürtjelzés közben le
hűlt a bronzszoborról a lepel.

Nagyon hatásos része volt az ün
nepnek vitéz Hódsághy Béla 

I Jelky költeményének ismertetése. A 
I tömör, nemesveretü értékes verset 

Pallós József mély átérzéssel sza
valta. Gyönyörködve hallgatta a 
közönség a polgári fiúiskola fegyel
mezett szép énekkarál; Scultéty An
dor karnagy, igazgatóhelyettes diri 
gáláiévá 1 énekelték: Szomorúan szól 
a magyar nóta.

Dr. Mojzes János városi közigaz 
gatási gyakornok mondotta az ün
nepi heszédet. Meglepetés volt a 
fiatal szónok felkészültsége és mon

danivalójának pompás stílusba for
máit gazdag és mély tartalma. Me- 
gafonon messzire hallatszó beszé
dének lendületes és talán legérté
kesebb szakasza a mával a mai ifjú
ság kenyér válságával foglalkozó ak
tus volt.

„Ne szegyeid, te iskolázott ma
gyar ifjúság, amig van két erős ka
rod, a durva munkában lehullott 
verejtéked ; ne dugd el kérgesedni 
kezdő tenyered; az a verejték az a 
kérges tenyér téged kálváriás hőssé 
avat, az a verejték lesz méltóvá 
történelmi korok vértanú fiatalsá
gához".

A szobor felé fordulva lendüle
tesen fejezi be beszédét : „Te azon
ban itt maradsz, dacolva idővel el
múlással, hogy hirdetője légy szá
zadokon át annak a gondolatnak, 
hogy az elhivatottságnak, a diadal
mas akaratnak nem keli a fényes 
bölcső, az a pótból, a senkiből is 
kiemel, eget kér, és nincs az a kis
hitűség, nincs az a pokol, ami meg
akadályozhatná abban hogy nem- 
zetépitö hivatását teljesítse".

Felzugolt a taps, majd a szobor 
megkoszorúzása következeit ezután. 
A szabó aéh koszorúját id. Hauser 
István elnök, az Iparleslületét Du
nai Frigyes alelnök, a Legényegyle
tét Bánhidi Imre, a tanonciskoláét 
ifj. Hauser István, a városnak, azaz 
az iparos szülők városi közigazga
tás szolgálatában álló gyermekeinek 
koszorúját dr. Jávor Mihály köz
igazgatási gyakornok helyezte el 
talpraesett rövid beszéd kíséretében.

A Bujái Daloskor Sas József kar
nagyai az élén a Szózat eléneklé- 
sé vei-adott méltó befejezést a szép 
és zökkenők nélkül megrendezett 
ünnepségnek.

Az ünnepség végeztével még órá
kon át népes volt a Mátyás király
tér. A város legkülönbözőbb részei 
bői egymásután érkeztek az érdek
lődők, akik látni akarták a kalan
dos életű és világnevt'8 baj J szabó
legény szoborarcát.
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Megvalósulás előtt a gyenge tüdejü 
gyermekek iskolája.

Dr Borbiró Polgármester pénte
ken este 6 órára jórészt a kisg5 il
lés tagjaiból és a jótékonysági tár
sadalmi egyesületek vérzőitől álló 
értekezletet hívott össze, melynek 
egyetlen tárgya a gyenge tüdejü 
gyei inekek számára olyan iskola 
felállítása volt, mely egyben mint 
üdülőiéit p a gyermekek egészségé
nek a teljes helyreállítását is szol
gálná.

Dr. Boibiró Ferenc polgármester 
b- j-lentette, hogy a Gyermekvédő 
Liga hajlandó — egyenlőre három 
évre — évi ötezer pengővel támo
gatni az üdülőtelepet és képező is
kolát, ha Baja város közönsége is 
legalább ugyanekkora összeggel hoz
zájárul az iskola fentartásához.

A tavalyi tuberkolotikus kiállítás 
sok tanulsággal szolgált s minden 
okunk megvan arra, hogy az iskola 
felállítását teljes erőnkkel elősegít
sük.

Már a köUségvetési javaslat meg
emlékezett arról a nagylelkű aján 
latról, mellyel vitéz Bessenyői Mik
lós vezátigazgató, a Bójái Lövész
egylet elnöke, az Egylet székházát 
húsz évre az üdülő iskola céljaira 
felajánlotta.

Az ötezer pengő azonban magá- 
banvéve <em lesz elég, mert a fel
ajánlott épületet át kell alakítani, 
ami bele fog kei ülni tizenötezer 
pengöb--; ezen összeg — 4 százalé
kos kamilla! számítva — lényegé
ben megfelel húsz éven ál évi 1031 
pengő bérösszegnek,

A beruházás ugyancsak bele ke
rül majd 15000 pengőbe, az évi 
feblartás pedig 12 000 pengőire.

Feltételezve, hogy az iskola veze
tésére az állam nevezi ki a tanítót 
— amire vonatkozóan igeret van — 
a fenti költségvetés alapián lehet
ségessé válik 80 szegénysorsu gyen
ge tüdejü gyermeknek az üdülőte
lepen való iskoláztatása, aminek vá
ros egészségügyi szempontból ha 
las/lhatatlan jelentősége van.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
a/után részletesen ismertette azokat 
a módozatokat, amelyeknek segé 
lyével részben az Ínség ikcio,- rész 
ben az ebédeltetés!, részben a ru 
haakció bizonyos mértékű igénybe 
vételével részben társadalmi akció
val a fennt részletezett összeget elő 
lehet teremteni anélkül, hogy az 
akciók eredelirendeltetésüklől lénye
ges en elvonatnának.

tuberkólózisf, mint 
a vele szemben való 
hangsúly a megelő.-

A társad ilotn áldozatkészségét 
egyszer s mindenkorra úgy gondolja 
a polgármester igénybe venni, hogy 
a város lehetős polgárai közül sz.áz- 
hatvanan egyenként ölvén pengő
vel ágyalapitványt tennének ; évi 
ezerkettőszáz pengőt pedig a nagyobb 
intézmények : pénzintézetek, gyárak 
vállalnának. Ez irányban már puha- 
tolódolt is a polgármester s az utat 
járhatónak tartja.

Egyéni gyűjtési akció ezek sze
rint a százhat van ágya lapít vány lói 
eltekintve nem volna s a város 
költségvetése sem vétetnék igénybe. 
Dr. Boibiró Ferenc polgármester 
annak hangsúlyozása mellett, hogy 
a terv részleteit is nagy részben 
dr. Alföldv József kórházi főorvos 
dolgozta ki, átadta a szót dr. Al- 
földy József főorvosnak, aki szak
szerűség szempontjából világította 
meg a kérdést.

Ismertette a 
népbetegségei ; 
védekezésnél a 

j 2ésen, a profilaxison van.
A tuberkolitikus fertőzésen min

den gyermek átesik. A cél az, hogy 
ebből az első fertőzésből kigyógyul
va a szervezete annyira megerősöd- 

• ják, hogy a további fertőzésnek el
len tudjon állni. Az iskolás gyer
mekek tuberkolótikus szempontból 
való ellenőrzését és megvizsgálását 
legtökéletesebben dr. Petrányi egye 

1 térni tanár vitte keresztül Szegeden. 
Az ő híjai látogatása alkalmával 

1 adott útmutatásai alapján vizsgálták 
i meg főként dr. Grauaug, dr. Ver- 

sényiné dr. Csoor Andrea és másik 
orvosok közreműködésével is a ba
jai iskolás gyermekeket s megálla 
pitották, hogy Baján 70—80 olyan 
szegénysorsu iskolás gyermek van, 
akik tuberkulotikus fertőzésük miatt 
speciális —- üdülőtelepi — keze
lésre szorulnak.

Az iskolás gyermekek 30 százai 
léka 6—lo éves korukban pozili 
vök a lubeikulozisra s ez az a kor, 
amelyben hónuk alá kell nyúlni, 
nehogy 15—20 éves korukban tel
jes erővel kitörjön rajtuk a betegség.

Ha az üdülő iskola gondolata 
megvalósul, az többét jelent majd a 
város egészségügye szempontjából, 
mint egy ötszázágyas szanatórium.

Az orvosok a maguk részéről 
azzal is elő akarják segíteni az üdülő 
iskola megvalósítását, hogy a szűk- 

séges orvosi teendőket teljesen díj
talanul látják el.

Kérte az inlézrhéby felállítását.
Vitéz dr. Zákányi Andor tiszti 

főorvos előadta, hogy az, iskolai 
egészségügyi vizsgálatok alkalmával 
azt a feltűnő tapasztalatot tették, 
hogy a gyermekek igen nagy része 

tuberkolotikus fertőzés a magasabb 
I osztályokban történik. Az egészsé

ges szülők érdeke is, hogy az erő- 
I sen fertőző gyermekek a többi 

gyermekek közül kikerüljenek, üdü
lőtelepre jussanak, hogy igy maguk

Nem érdekes, de fontos...
A Bácskai Újság „Nem fontos, de 

érdekes" címmel ismét a mi igény
telen személyünkkel foglalkozik s a 
megszokott frázisok tömegét hal
mozza ,,a mindenkori kormányok 
örök szerelméről."

Valami rendszerváltozásról zenél, 
de hogy ez a rendszerváltozás mi 
ben áll, arról egv szót s>m ir.

Dr. Darányi Kálmán miniszterel
nököl a Nemzeti Egység Országos 
Pártja vezérévé választotta ; dr. Da
rányi Kálmán viszont kijelentette, 
hogy kormányzásában a Nemzeti 
Egység Pártjára óhajt támaszkodni 
s a Nemzeti Munkatér szellemében 
működni.

Dr. D irányi Kálmán miniszterei** 
nők és minisztertársai hordják a 
Nemzeti Egység jelvényét, mely a 
jelmondatot szimbolizálja : ,,vállve 
tett munkával a magyar feltárna 
dásért !**

De. Darányi Kálmán miniszter
elnök kijelentette, hogy a párt 
szervezkedését igen fontosnak tartja; 
ezek után igazán nem értjük miféle 
rendszerváltozásról ábrándozik a 
Bácskai Újság.

Persze a Bácskai Újság felelőse 
azt szeretné. híj Vezér halála után 
összes hivei indusözvegyek módjára 
önként vállalnának lüzhalált és át
engednék a teret a Bácskai Újság 
felelősének és vezéreinek.

Nem érdekes, de mégis fontos, 
hogy a Bácskai Újság valami „szub
venciókkal injekciózott roskatag vé 
delemről" ir. 

Gyors- és gépírást tanít
es elokeszil íródni vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezel! 

, G v,°"s’ És GÍPIRÓ tanfolyama.
Vallat gepe es, munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehel: Huynaldulca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.

is meggyógyulván, ne fertőzhessék 
ei ősebben az egészséges gyerme
keket.

Dr. Versenyhié dr. Csoór Andrea, 
dr. Gonczlik Kálmán apátplébános 
dr. Jelich Mihálv és dr. Matnusich 
József hozzászólása után az érte- 
kezlet egyhangúan szükségesn-k 
mondotta ki az üdülőiéit pi iskola 
felállítását s felhatalmazta a polgár
mestert, hogy a Gyermekvédő Li
gához az ötezer pengős évi segély 
elfogadása iránt az átiratot elküldje 
s az üdülőtelepi iskola felállításához 
szükséges előkészületeket megtegye.

Néhány hónap előtt a Bácskai 
Uiság felelős szerkesztője felkereste 
a Nemzeti Egység Pártjának veze
tőségét s ajánlatot tett, hogy a párt 
szüntesse meg a Baja Bácskát, te
gye meg a Bácskai Újságot a párt 
közlönyévé. Mindennek ellenében 
nem kért kevesebbet, minthogy 
adjanak neki havi 360 pengő szub
venciót.

Ennek ellenében a fiatal felelős 
szerkesztő kilátás a helyezte, hogy 
mögötte álló előkelő ellenzéki urak 
jó akaratát is meg tudja nyerni a 
NÉP számára.

íme I így néz ki az az erkölcs- 
biró, aki szubvenció nélkül borzasz
tóan haragszik a rendszerre, de ha
vi 360 pengő ellenében szívesen 
támogatná.

Múltkori közleményünkben csak 
céloztunk erre a 360 pengőre, de 
ugylálszik ez m-m volt elég. Mi is 
folytatjuk maid még a közlemé
nyünket, hogy a rendszerrel szem 
ben elfoglalt ellenséges magatartás 
okaira rámutassunk.

Gyermekkelen 
nyugdíjas házaspár 
INGYEN LAKÁST K AP 
házmesteri leendőkért.
Jelentkezni d. e. 8 —11 ig 
Baja, Petőfi Sándor u 77.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKÁRA.
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zongoraművésznő.
Ünn epi eseménye v n rna a Liszt 

Ferenc Körnek Mi, hétfőn este 9 
órakor lesz a Nemzetiben a nagy 
B/abásu és igen nagy érdeklődéssel 
várt hangverseny, melynek kereté 
ben Winifred Chrislie zongoramű
vésznő mutatkozik be. A zongora 
hivatott és európaszerle ismert vir- 
louza Winifred Chrislie zongora 
művésznő, az angol származású te
hetséges művész, aki valami egé
szen újszerű és érdekes művészi

Meghűlésnél, 
náthaláznál, tói okgyulladásnál, mán- 
dolalobnál, fű katarrusnál, valamint 
idegíájdalmaknál és szaggatásnál na 
ponla fél pohár természetes 
„Ferenc József** keserüviz nagyon 
jót tesz, mert a gyomorbélcsafornát 
alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emésztést 
biztosit. Egyetemi orvoslanárok vé 
leménye werínt a Ferenc József 
viz hatása gyors, kalkmes és meg
bízható, s ezért használata járvá
nyok idején is igen célszerűnek bi 
zooyul.

Közeledik a tél, 
növekedett Baján a 

bűncselekmények száma.

Közeledik a lél, a közbiztonság is 
veszélyeztetettebb. A rendőr hatóság 
munkája Baján, mint ilyenkor álta
lában mindenütt fokozottabb volt az 
elmúlt hónap folyamán, amit élén 
ken bizonyít az a tény, hogy ősz 
szesen száztizennyolc bűnügyben 
dolgoztak. A bűnügyi megkeresések 
száma tizenkilenc, az összes bűn
cselekményeké nyolcvannégy volt. 
Harminckilenc feljelentett tettes kö 
zül kinyomoztak huszoneggyel, elő 
teles letartóztatásban két ember 
volt.

A bűncselekményekből kifolyólag, 
beelenfeltek a rendőrségen 3002 
pengő kárt, amiből megtérült 733 
pengő. Halálos baleset egy, nem 
halálos huszonkilenc esetben történt. 
Vo1' ezenkívül két tüzeset, három 
eltűnés, egy öngyilkosság. Az ál 
lamrendörségi kihágások száma 83, 
a közigazgatási kihágásoké 52 volt.

Súlyos tzerenaétlen- 
léget okozott a rémi 
om^guto^ két kocsi 

öttzeütközéie.
f'-z év augusztusában Bereczki 

Sándor jánoshalmi béreslegény Já 
floshídma és Rém között az ország
ion haladt kocsijával. Bereczki 
előző este bálban volt, kimerültén 
hajtotta a lovakat s közben el is 
aludt Ezaladt ugyancsak kocsin 
verni, lőtt vele Hvislar .József rémi 
'hentes, aki későn vette észre, hogy 

I élménnyel szolgál férjének: Moór 
Emánuelrn-k kétmanuálos zongora-

| ián foji bemutatkozni.
| Az estnek a műsora is igen vál 

tozatos és itszdajt, méltó ahhoz a 
művészi felkészültséghez, mely a 
neves művésznő mind* n szereplését 
kiséri és méltó a Liszt Ferenc Kör 
nívójához is mely ismét értékes do
kumentummal igazolja komoly fela
datokra hivatollságát.

Bereczki elaludt s már nem tudott 
kitérni az. összeütközés elől. Be
reczki kocsija nekiment Heislerének, 
a hentes a lovak közé esett és ve
szélyes helyzetében összezúzott ta 
gokkal és kéztöréssel szabadították 
ki. A még mindig alvó Bereczkinek 
semmi baji nem történt.

A s erencséllenségből kifolyólag 
Bereczki a törvényszék elé került 
s ügyét 17 én délelőtt tárgyalta a 
törvényszék dr. Linz- r tanácsa. Re- 
reczki Sándort gondatlanságból oko 
zott súlyos testi sértés \ éhségében 
mondották ki bűnösnek és izén- 
négy napi fogházbüntetésre Ítélték, 
de az ítélet végrehajtását felfüg
gesztették.

GYÓGY- jj 
| HASKÖTŐ, 

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné jj

füzőkészitő mester £
szalonjában

2» ííTTAk «==£:e=3» J==3»h

BAJA, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

hírek
— Halálozás. Barna Gyula nyu

galmazott városi tisztviselő ma reg 
gél Baján hirtelen elhunyt. Holnap 
kedden délután fogják eltemetni.

— Egy kis elszólás. Dr. Mojzes j 
János országgyűlési képviselő nagy
baracskai beszámolóján felszólalt 
Czirják Antal kisgazdapárti képvi
selő is, aki elmondotta, hogy a Du 
nántulon a gazdák tejszövetkezeibe 
tömörültek s 13 fillért fizetnek a 
tenyésztőknek a tej literjéért.

Ezzel szemben Bácskában a pa- 
jeszos zsidók c*ak filléreket adnak 
a gazdáknak a lejért . . . még foly
tatta volna a képviselő ur „liberális" 
izü beszédéi, de igen rángatták a 
kabátját, mire hirtelen más témára 
tért át.

— Leendő anyáknak kellő fi 
gyeimet kell forditaniok arra, hogy I 
bélmüködésük rendben legyet), ami I 
legegyszerűbben a régóla közismert j 
természetes „Ferenc József" kese- 
rüviz használata állal — reggel, éh- i 
gyomorra egy fél pohárral — ér I 
helő el,

— Megrugta a szomszédja lova. 
Tegnap délután Varga Ezekiel szent 
islváni gazda szomszédjával annak 
lóistállójában időzött Vargát egy 
óvatlan pillanatban az egyik ló hóm 
tokon rúgta és súlyosan megsebe 
silette. A kórházba vitték.

SPORT.
Bácska—MTE 1:1.

A Bácska az első félidőben ál 
landó fölény melleit játszott, táma- 
mad sail részint a jól működő mo 
hác i védelem verte vissza, részint 
a Bácska csatárok rontották a leg
jobb helyzeteket. Az első gólt a 
Bácska szer i, Tettinger 25 méteres 
csavart lövését a kapus beejli a 
hálóba. A mohácsi jobbszélsőt szök
tetik és beadását Németh a hálóba 
juttatja l.’l. A II félidő 30 percé
ben a bíró 11 est Ítél az MTE ellen, 
Slang áll neki a labdának, de az 
MTE intézője berohan, s messze el
rúgja a labdát, csapatát pedig levo
nulásra szólítja fel. Erre a közön
ség berohan a pályára, a bírót és 
a bajai játékosokat közrefogják, ülik 
rúgják, sőt a birót az egyik mohá
csi játékos hátulról íejbevágla és 
Matost az egész pályán végigüldöz- 
t ék.

DVOGE-BSE 3:2.

Az első félidőben a DVOGE 2:0 
vezetéssel fordul Szedlacsek és So

URÁNIA
Október 17-én, szombaton.
Október 10-án, vasárnap.
Október 19-én, hétfőn,
Október 20-án, kedden,

B 0 L L A E L M A 
szenzációs filmszerepe 

ÉN VOLTAMI
Főszereplők :

Bull® Törzs Jenő,
Uray Tivadar, Csortas Gy., 
Kiss Ferenc, Erdáiyi Mici, 
Vaszary Piri, Boray Lajos, 
Gonda György, Szigeti J.

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

Híradó.

mogyi góljával. Szünet ulán a BSE 
feljavul és Szkupi góljával javít. 2:1. 
A 32 percben Somogyi újból ered
ményes 3:1. Majd rí 34 percben 
Szkiipi beá’lilja ;■ végeredményt 3:2. 
Frazont a biro az első félidőben ki
állító.

TSE MÜVE 1:1.

— Szerda estig tehet jelent* 
kérni a szekszárdi kirándulásra. 
A HTSE vá-árnap deli 12 óra kor 
MÁV - ÚT jármokat indii a Köz 
p l- ii Szálló elő! Visszaérkezés es
te 9 makor. Útiköltség 2 50 P. Je 
ier.l!-.i-zni szerda estig lehet Cser
mák fióküzletben és Kutas pér.ztár- 
nokr-ál Bajai Takarékpénz’ár.

Tiszteletiéi érles tjük a

f6NŰF<nÜLÍLÍR
vá-á rló k öz. oiségéI, hogy 
ezentúl a Főnix gallérok 
mosatása és vásárlása 
miatt k i z á r ó I a g ;

KOS Sv'~ LAJOS

Arany János utca 2 sz. 
mosodához forduljanak. 
Vállalatunk csakisebben 
az esetben nyuj'ia a vá 
sárló közönségnek az or
szágosan bevált öt évi 
garanciával ellátott gal
lércserét.

FŐNIX gaílűrkeresltedelini 
és karbantartási k. f. t.

Budapest. V. Nádor u. 20.
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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

DOROOI^KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

BOíOOÍ tojásszén 
0OF@9Í diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.

(zrűnhut és Társa bTj a "-'"ttuo”

A Máv. menetrend május 15-től:
&rkezé6

Honnan? Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gora

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest

40
Budapest, Kiskunhalas.

42
Bácsalmás. Kiskunhala.-

Bácsalmás 5 Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd.

Budapest

13 19
Budapest. Sárbogárd, Bácsalmás, Kiskunhalas

Bátaszék 9 57 Budapest

14 01
Budapest. Kiskunhalas.

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bálaszék, Ujdombovár
16 47 Pécs, Rálaszek, Baja 14 15 Hercegszántó
18 03 Gara 14 19

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpe.st, Kiskun halas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs.

18 Bátaszék, Pécs,
Bátaszék 55 Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas

23 55
Bácsalmás, Kiskunhalas

Bácsalmás. Csikéria Budapest. Csikéria

23 08 Bpe.st, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár, 

Budapest

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. Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

If É T £ C Szénkeretkedelmi
V I bd Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Eiieh 
szolgálatot tart 

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

okt. 19-töl okt. 26 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
a NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugcvicapart).

Bakanek é> Sul^berger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


