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A titkos 
választójog.
Most, hogy közeledik a tit

kos választójog megalkotásá
nak az ideje, az ellenzéki po
litikusok is mindjobban érzik 
a nemzetért való politikai fe
lelősség súlyát s megnyilatko
zásaik közben mindig tesznek 
egy-egy altalános jellegű többé 
kevésbbé dodonai természetű 
kijelentest, melynek lényege 
az, hogy szükség van bizonyos 
korreklivumokra, melyek biz
tosítanak bennünket arról, hogy 
„nem kei ülünk arra a lejtőre, 
melyre Spanyolország jutott.”

Tehát igen a „destruktív" 
elemek parlamentbe jutását 
kell megakadályozni, mondta 
gróf Bethlen István a Deák 
Ferenc Társaság ünnepi vacso
ráján.

De azt is mondotta, hogy 
a mi népünket „bele kell ne
velni az alkotmányos életbe, 
hogy a politikai életre érettek 
legyenek.” „De ez hosszú ne
velési processus.”

Ezt Bethlen István mondotta. 
Neki csak elég parlamenti gya
korlata van. Hihetünk neki. 
De ugyanezt hirdette boldo
gult Gömbös Gyula miniszter
elnök is; ezért fogott hallatlan 
energiával a párszervezéshez, 
s igyekezett a párton belüli 
gazdasági, kulturális, népjóléti, 
női és ifjúsági csoportok tár
sadalmi szervezése és munkája 
utján a szükséges politikai ne
velést is megadni.

Sok száz és ezer intelligens 
ember fáradozott országszerte 
önzetlenül ezer és ezer falu
ban, hogy a zárkozott termé
szetű, a saját érdekeit első 
sorban kultiváló magyar népi 
tömegekbe az altroista érzést, 
a közért való önfeláldozó mun
kát és a szociális áldozatkész
séget belenevelje.

Mindezek lényeges elemei a 
politikai érettségnek és egé
szen bizonyos, hogy a széles 
néprétegek politikai nevelésére 
sem a lapok sem az évente 
kétszer, háromszor tartott be
számolók nem elegendők, ha
nem igen is kell a jól felépí

tett és vezetett politikai szer
vezet.

Titkos választójog csak po
litikailag jól nevelt tömegek
nél zárja ki a veszélyes meg
lepetéseket, melyek nemzeti 

- és gazdasági szempontból je
lenthetnek első sorban vesze
delmet.

Látszik már is, hogy ko- 
j moly ellenzéki államférfiak, 

mint gróf Bethlen István is. a 
megvalósítás küszöbén tépe- 
lödnek és kantélákat keres
nek, mert érzik a felelősséget.

A Nemzeti Egység Pártja 
. jelentős munkát végzett már 
l s a maga részéről nyugodtan 

megy a titkos választójog elé.
Ismeri a következményeket 

is. Tudja jól, hogy a nemet 
kisebbségi gondolat erős ve
szedelmet jelent, de bízik a 
szervezet erejében és a nem 
zethű németségben, hogy na-

Eckhardt ki jelentette vasárnap a baracskai 
I?őrületben, hagy elfogadj® Darányi 

programját.
Eckhardt Tibor vasárnap a nagy

baracskai választókétülelben Mojzes 
János független kisgazdapárti kép 
viselő beszámoló gyűlésén nagyobb 
beszédet mondott.

— őszinte örömmel olvastam — 
mondotta többek közölt — azt a 
progratnbezzédef, amelyet a minisz
terelnök ur elmondott saját parijá
ban és kijelenthetem, hogy annak

Népszavazás esetén a kitantant Sete 
a többi nemzet jóindulatától függ.

Sir Róbert Gow#r, az angol alsó 
ház középeurópai csoporljána meg
alapítója és elnöke, Dél Kelet Ang
lia legnagyobb lapjában, a „Chat 
ham, Rochester and Gillingham 
Ob sérvét " ben újabb cikket irt a 
középső Duna kérdésétől, amely 
ben pontról-pontra megcáfolja a 
kisanlant r-rvizióellanes propaganda 
ját. Gower cikkében kimutatja, hogy 
nem a reviaioniztnus, hanem ellen 
keröleg az anlirevizionizmus jelent 
háborús veszélyt. Ha a kisanlant 
oldalén lenne az igazság, akkor 
nem tiltakozna ellene, hogy a vitás 
területek lakossága semleges hatal
mak ellenőrzése alatt nép zavazás 

gyobb baj nem lesz.
A Nemzeti Egység Pártja 

tudja jól, hogy a titkos válasz
tójoggal egybeült parlament
nek fokozottabb reform és szo
ciális tevékenységet kell kifej
teni, mert különben a csaló
dás reakciója el fogja söpörni.

Tudja azt is, hogy erőteljes 
szociális munkát csak pénzzel 
lehet keresztül vinni; pénzt 
pedig csak a vagyonosok erő
sebb megadóztatásával lehet 
előteremteni.
A titkos választójog tehát ok
vetlen adóemelést jelent. Mégis 
vállalja a korszerű reformot, 
bízva párttagjai politikai érett
ségében, mely a túlzóan szél
sőségesek uralomra jutását meg 
fogja akadályozni; az anyagi 
áldozatra pedig a nemzetért 
mindig hajlandók anyagi ere
jükhöz mérten a Nemzeti Egy
ség párttagjai.

minden szavát aláírom. Meg vagyok 
győződve, hogy mindannyian, akik 
ezt a programot olvastuk, elfogad 
juk é.« szó nélkül magunkévá tesz- 
szük. Beszélt azután a titkos vá 
tasztójogról és kijelentette, hogy a 
miniszterelnököt politikájának meg
valósításában segíteni akarják és 

| jóra irányuló szándékaiban segíteni 
! is fogiák.

|. utján döntsön sorsáról. A mai hely
zet mindennél jobban fenyegeti a 
világ békéjét és egyetemes érdek, 
hogy egy semleges bizottság vizs 
gálja meg az igazságot. Egy nép
szövetségi vizsgálat eredménye csakis 
a ijékediktátum módosítása lehet. 
MigvaiorR/ág minden esetre kész a 
népszavazás döntésébe belenyugodni 
és a kisanlant, amelynek l*'c a 
többi nemzet jóindulatától függ, a 
saját étd kében jól tenné, ha szín 
lén belenyugodna Közép-Európa 
legsúlyosabb problémájának békés 
megoldásába, amely most már ha
laszthatatlan.

futókon jár 
ez iskolafosztog^tó 

betörő b'íRütí
A kiskunhalasi cseitdőrség lázas 

hajszát indított az iskolabe'örö bűn
szövetkezet után. A betörők S/ek- 
száid után, azaz két nappal a bajai 

1 betörés után már Kiskunhalason 
! voltak s itt betörlek a központi va- 

la mint a tanyai iskolákba is. A b»- 
j törőkét munka közben megzavarták 
■ a gimnáziumban, mert otthagytak 

tizenegy tolvajkulcsol, amit már nem 
volt idejük elvinni.

A halasi rendőrségnek az a fel
tevése, hogy autós bűnszövetkezet
ről van szó, akiknek kizárólagos 
célja az iskolák kifoszlog lása. Hogy 
a betörők csupán pénzt keresnek, 
azt mutatja az is, hogy rengeteg ér
tékes tárgyat éiinletlenül hagytak, 
közöttük a sport versenydij. k cél
jait szolgáló ezüst serlegeket is. A 
betörök mindössze 14 pengő kész
pénzt tudlak elvinni.

Hitler és Ciano gróf 
berlini tanácskozásai 
a két ország béke
törekvéseit hivatot

tak hangsúlyozni.
Ma délután Berlinbe érkezik Ciano 

gróf olasz külügyminiszter. gróf 
Ciano németországi látogatása poli
tikai jellegű; a külügyminiszter Hit
ler birodalmi kancellárral tárgyal.

Az olasz külügyminiszter találko
zása Hitlerrel és Neurath külügy
miniszterrel a két ország békelörek- 
véseit hivatott kifejezésre juttatni.

Németország és Olaszország kor
mányzati rendszerének hasonlósága, 
érdekeik egybehangzó volta több 
fontos kérdésben magyarázza, hogy 
egyenes politikai irányvonalat kö
vessenek, amely mentes a parla
menti hangiatokat jellemző idő
szaki változásoktól.

Németországnak és Olaszország 
nak Írja a Giornale d' Italia a béké
ről realista felfogása van, szerintük 
a bekének a nemzotköz.i igazság el
vén az erők és érdekek egyensú
lyén kell alapulnia.

Ez a realizmus követeli most, hogy 
Olaszország és Németország figyel
mesen megvizsgálja az európai hely
zetet elsősorban Lipót belga király 
bejelentését és annak következőié



«kUUr 21,

Pulóvert
Harisnyát 
Combinét 
Retikült

olcsón

divatcsarnokból.

Kalapot Inget 
Nyakkendőt Keztyüt

B

nyeit a locarnoi elv szempontjából 
a spanyolországi eseményeket és az 
Európa {elforgatására törő kommu 
nista propaganda kérdését.

Mind a Jkét nemzet szempontjából 
a másik nagyíontosságu kérdés a 
dunai kérdés, az olasz német gaz
dasági és politikai egyetértés to
vábbfejlesztéséi e

Kormányzói kitüntetést 
kapott a nyugalomba vonuló 

Haimy József h. 
pénzügyigazgató.

Halmy József a bajai pénzügyi- 
gazgalóság h. pénzügyigazgatója, 
pénzügyi tanácsos nyugalomba no 
nulásával egész szolgálati ideje alatt 
hivatásának élő érdemekben gazdag 
főtisziviselő válik meg pályájától. 
Az általánosan tisztelt és közismert 
bajai főtisziviselő nyugalomba lépé 
se nagy vesztessége lesz a pénzügy
igazgatóságnak és kollegiális kör
ben is nagy sajnálkozással találko
zik.

Illetékes fórumtól értesülünk, 
hogy a kormányzó, a távozó fő- 
tisztviselőt szolgálati érdemeinek el 
ismeréséül kitüntetésben részesítette.

A képviselő beszá
moló alatt a forró 
leves halálra égetett 
egy nagybarasskas 

kislányt.
Tragikus szenzációja van Nagy- 

baracskának, Vasárnap délben, ami
kor a kerület képviselője beszámo
lóját tartotta egy nogybaracskai úri 
kislány a hét esztendős Sírok Ildikót 
halálos szerencsétlenség érte. A kis
leányt rövid időre állítólag jegyedül 
maradi a lakásban, szülei a beszá
molót hallgatták, unalmában kiment 
a konyhába a tűzhelyhez s vala
hogy egy vigyázatlan mozdulattal a 
forró levest magára rántotta.

Borzalmas égési sebekkel a löl- 
dön fetrengve találták megrémült 
szülei a velőtrázóan sikoltozó gyér 
mehet. Nyomban orvost hívlak, de 
a gyermeken már nem lehetett s* 
giteni a kis Sírok Ildikó iszonyú 
kínok között pár óra múlva meg
halt.

A szerencsétlen végű kisleányt 
nagy részvét mellett temették el 
Nagybaracskán.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Véres bicskapárbajjal végződött 
a garat mulatozás.

Zuck János garai legény tegnap 
délután ük egyik korcsmában mula
tott. Este fel 6 óra tájban, amikor 
a korcsmát elhagyni készült össze
találkozott Henerári István ’gatai 
legénnyel.

Zuckot Henerári követte az ut
ca ra és csa kha mar éles szóváltás 
támadt a két legény között. Szó 
szót követelt, előkerültek a bicskák 
is és a sötétségben egymásnak esett

1 Nemzeti Mimkakőzpont Bajai 
Csoportjának ismerkedési estje.

A Nemzeti Munkaközpont nem 
régiben alak ült Bajai Csoportja va
sárnap este a Frontharcos Otthon 
bán vacsorával egybekötött baráti 
összejövetelt rendezett, mely egy 
úttal a különböző üzemekben dói 
gozó munkások ismerkedési céljait 
is szolgálta.

Az esten Jaszlils Béla tanár hosz 
szabb beszédben ismertette a Nem
zeti Munkaközpont rendeltetéséi. 
Szembeállította a marxista szocia
lizmus kizárólagos osztályuralomra 
törekvő nemzetközi jellegével, mely 
— mint az orosz és spanyol pél
dák mutatják —- igen könnyen bol 
sevista uralomhoz vezet, amivel 
szemben a Nemzeti Munkaközpont 
a nemzeti gondolatra helyezi a fő 
súlyt s a munkásokban nem prole
tárokat lát, hanem a szinte egy csa 
ládot képező nemzettestnek egy
mással mindenben egyenrangú test
vérét, akár fizikai, akár szellemi 
munkával keresi meg a kenyerét.

A munkának és tőkének nem 
szabad egymásban ellenséget látni; 
de kell, hogy a tőkét is hassa át a 

Figyelem! UzletáthelmÓSI Figyelem!

I A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KrailSX*f>*le üzletbe, Báró
Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőközőnségemmel, hogy újonnan dlisan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert SZOlíd áraimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton 
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

a kél feldühödött ember. Henerári 
ügyesebb volt, kése mélyen bele 
hatolt Zuck testébe és a jobb tüdőt 
is súlyosan megsebesítette. A tüdö- 
szutéson kívül a szerencsétlen 
Zucknak, aki borzalmas kiálltással 
összeesett az egyik bordája is 
eltörölt.

Igen súlyos állapotban hozták be 
a bajai kórházba.

nemzeti gondolat és lásson a mun
kásban egyenrangú testvért.

A tőke sokkal szervezettebb, nem
zetközi kapcsolatai is erősek; ezek 
ellensúlyozására tömörülni kell a 
munkásságnak, de csakis a nemzeti
gondolat jegyében, hogy a tőkével
való harcaiban 
gárságának —

az egész nemzet pol- 
egyébként minden

ben osztályosának — együttérzését
és támogatását biztosítsa a maga 
számára.

A szociáldemokrácia nem tudta 
megoldani a munkáskérdést, a Nem
zeti Munkaközpontra vár a nagy 
feladat, hogy lépésről lépésre ha
ladva biztosítsa fizikai, szellemi 
munkásnak az emberi méltóságnak 
megfelelő munkát, megbecsülést és 
megélhetést.

A szociális gondolat, térhódításá
nak igazolására hivatkozott a Szent 
István Király akcióra, mely a sze
gény és sokgyermekes családok ré
szére egységes egy szoba konyhás 
lakásokat óhajt a várossal építtetni. 
A munkásság tudja igazolni, hogy 
részletmegoldások nem enyhítenek 

a helyzeten, gyökeres megoldás kí
vánatos. (Hatalmas taps)

Kell, hogy a munkásság erőteljes 
szervezőibe tömörülve hasonló kér
désekben módja legyen kellő suly- 
lyal hallatni szavát.

Végül buzdította a munkásságot, 
hogy nemcsak meghallgalója legyen 
az eszméknek, de egyben haicos 
katonája is, aki mindenütt sikraszáll 
a munkásság nemzeti szervereiéért: 
a Nemzeti Munkaközponlért.

A nagy éljenzéssel fogadott be
széd után dr. Major József ügyvéd, 
a Frontharcos Otthon nevében üd
vözölte a megjelenteket : a munka 
állandó frontharcosait.

A front eltörölte az oszlálykülönb- 
séget a harctereken ; mi harcban 
állunk most is, gazdasági világhábo
rúban és ennek a gazdasági világ
háborúnak igazi frontharcos katonái 
a munkások : fizikai, szellemi mun
kások egyaránt. Kell, hogy közöl
tünk is ugyanaz a bajtársias és test
véries érzés legyen az uralkodó, 
mint a frontokon s akkor győzni 
fogunk.

A lelkes beszédet P.-íresevits 
Gyuláné szavalata követte, aki meg
lepő előadó készséggel nagyon ha
tásosan szavalta el dr. Tordai Ányos 
c. főigazgató ..Magyar Harangszó" 
című hazafias költeményét.

A szép szavalatért igen sokáig 
ünnepelték Pelresevits Gyulánét.

Hanák Géza a munkásság nevé
ben szólalt fel s arra buzdította 
munkás testvéreit, hogy egymás 
között ne engedjék soha a viszály
kodást úrrá lenni ; ha félreértések 
támadnak, akár anyagiak, akár 
személyiek, igyekezzenek testvéri 
együttérzéssel elsimítani.

A hazafias érzésű magyar mun
kásság nem fél a támadásoktól, 
bátran áll a nemzeti gondolat mellé. 
(Nagy taps I Úgy van )

Dr. Knézy Lehel a nemzettestet 
egy élő fához hasonlította, melynek 
gyökerei, törzse, ágai, hajtásai, vi
rágai, lev elei más-más célt szolgál
nak, végeredményben azonban min
den egyes résznek a működése az 
egész fa fejlődését és boldogulását 
szolgálja. Ilyen részese a nagy n«m- 
zeltestnek minden dolgozó ember. 
Kell, hogy minden ember tudja és 
érezze, hogy becsületes munkatelje
sítményével nemcsak önérdekeit 
szolgálja^ de a nemzetnek is szol
gálatot lesz. De ugyanez a gondo
lat kell, hogy a munkaadókat is 
áthassa.

A Nemzeti Munkaközpont ennek 
a gondolatnak a jegyében hívja kö
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r.ös táborba a munkásokat. Kell, 
hogy a munkások a szervezkedés 
fontosságát átérezzék, mert nem az 
az ember elhagyatott, akinek sem
mije nincsen, hanem az, akinek seu- 
kije nincs, akihez bajában fordul 
halna.

A Nemzeti Munkaközpont test
véri közösségbe hívja műi.kistest
véreit, hogy senki se érezze elha
gyatottnak magát.

A vacsorát tánc követte, melyen 
a fiatalság kell emesen e szórakozott.

A lisztet a vaskuti 
Szabó-malom, a sze
net Schőn és Bajai 
helybeli cég szállítják 
a bajai kórháznak.
Tegnap délelőtt dr. Puskás Dezső 

h. polgármester vezetésével folytatta 
le ülését a város kórházbizottsága. 
Ezen az ülésen foglalkozott a bi 
zoltság a liszt és szén előállításának 
kérdésével.

A múltban meghirdetett pályázat 
alapján folytatták le a versenytár- 
gvalást. A liszt megrendelést az 
idén is a vaskuti Szabó malom kapta 
meg, mely már a mull években is 
kitűnő, a feltételeknek megfelelő 
liszttel szolgált.

A szénszükségletre beérkezett 
ajánlatok közül a Schőn és Bajai- 
cég ajánlatát fogadták el. A szak
értői vélemény szerint ugyanis a 
cég szállította pécsi szén a legjobb 
minőségű.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kiknél az igen nagy nedű 
dusság mindenféle lünele, mini 
gyors elfáradás, elbágyadás, a telt- 
ség érzete gyakran jelentkezik, fel
tűnően kedvező hatással szokott 
járni, ha három hétig naponta 1 
pohár természetes „Ferenc József* 
keserüvizet isznak.

Tovább terjed a 
sári a eh járvány a 
bajai zárdában.

Az elmúlt napokban adtuk hírül, 
hogy a bijai zárda polgárijának II. 
b osztályát a növendékek között 
előforduló sarlachos megbetegedé
sek miatt nyolc napra lezárták.

Most újabb jelentés érkezett a 
járvány továbbterjedéséről. A vá
ros, illetve a tisztifőorvosi hivatal 
ma elrendelte az iskolában a pol
gári III. b. osztályában a tanítás 
szüneteltetését. Itt két tanuló bete
gedett meg a veszedelmes járvány
ban.

Minthogy a sarlach a legfertőzőbb 

és a legsúlyosabb gyerme kbelegsé 
gek egyike, a helyzet koránt sem 
megnyugtató.

A járvány továbbterjedésének 
megelőzésér** a szülők és gyerme
keik érdekeben is célszerű voina 
talán, ha a népes intézetben a ta
nítást ideiglenesen beszüntetnék.

HÍREK.
— Vasárnap az érsekföpásztor 

szenteli fel a mátételkei templo
mot. Mátélelkc újonnan épült szép 
templomának felszenteiese vasárnap, 
október 25-én ünnepélyes keretek 
között fog végbemenni. A szente
lésre Mátételkére érkezik gróf Zichy 
Gyula kalocsai és bácsi érsek s a 
szente'ési szertartásokat fényes se
gédlettel a főpásztor fogia végezni. 
Az ünnepségnek nagyszabású prog
ramja lesz.

— Két bácskai községben gyer- 
mekbénulásos megbetegedések 
történtek. Bácskában ismét fel
ütötte fejét a gyermekbetegségek 

j legveszedelmesebbike : a bénulás. 
Legelőször Szegeden és Átok há zán 
találkoztak M igyarorországon a 
szörnyű gyermekkorral, most pedig 
Katymárról és Madarasról jelente
nek újabb bénulásos esetet. A ha
tóságok szigorú intézkedéssel igye
keznek elejét venni a járványnak. ,

— Megválasztották a katymári 
segédjegyzőt. Katymáron előzetes 
nagy érdeklődés mellett megtörtént 
a segédjegyzöi állás betöltés. A pá
lyázók közül Vermes Gábort válasz
tották meg segédjegyzőnek.

— Találtak egy szemüveget és l 
gyapjusálat. Tulajdonosa kellő iga
zolás mellett az államrendőrség 52. 
számú bel yiségében a hivatalos órák 
alatt vegye át.

— Dugulás és aranyeres bán- 
tál mák, gyomor és bélzavarok, 
máj és lépduzzadás, a has állan
dó puffadtsága és a rekeszizom gya
kori feltolódása, hát- és derékfájás 
ellen a /ermésze/ad/a „FerencJÓZÍfif** 
keserüviz, kisebb adagokba elosztva, 
naponta többször bevéve, hathatós 
segítséget nyújt

— Menetrendváltozás. A szo
kásos őszi-téli menetrendváltozás 
már életbelépeti, igy tehát a • uona 
tok most már „téli" menetrend sze
rint közlekednek úgy az Államvasu- 
ták, mint a Győr soproni és más 
magánvasutak vonalain. Ezeket az 
uj menetrendeket tartalmazza a na
pokban megjelent közismert ZÖLD 
MENETREND, amely ez alkalom
mal is igen célszerű utakban, fehér 
papiroson szépen, könnyen olvas
ható nagy számokkal nyomva, ol
csó 60 filléres áron került forgalom
ba. Könyvkereskedésekben és trafi
kokban kapható. Az egypengős 

VASÚTI ÚTMUTATÓ néhány nap 
múlva ugyancsak forgalomba ke
rül.

SPORT.
A bajai alosztály bajnoks^gi 

állása :
1 BTSE 5 4 — 1 15 6 8
2 DVOGE 6 4 — 2 10:1 8
3 TSE 5 2 2 1 20:8 6
4 NSE 5 3 — 2 18:7 6
5 MOVE 4 1 2 1 8:6 4
6 Bíc.ka 5 2 __ 3 7:20 4
7 MTE 5 1 1 3 6:16 3
8 BSE 5 1 1 3 9:15 3
9 BMTE T ö r ö 1 V e
BTSE--BMTE és DVOGE—BMTE 

mérkőzések 0:0 gólaránnyal lett 
igazolva.

ökölvívás.
BSE-BTK 11:5

Hosszú szünet után végre újból 
szoritóban láttuk a BSE boxgárdá- 
ját Az eredmény, amit a kiváló 
vendégcsapattal szemben elérték bi
zonyítja, hogy a „nagy pihenő" alatt 
komoly tréningek folytak, és az 
utánpóllásos gárda ismét országos 
hírű lesz. Eredmények: Kurek— 
Karászi (BTK) győz Karászi. Vö
rös—Reinilz (BTK) döntetlen. Ta- 
dity—Monfera (BTK) győz Tadity. 
Dobler—Csapogya (BTK) győz 

URÁNIA
Október 17-én, szombaton,
Október 18-án, vasárnap, >
Október 19-én, hétfőn,
Október 20-án, kedden, i

BULLA ELM A 
szenzációs filmszerepe 

ÉN VOLTAM!
Főszereplők :

Bulla Sima, Törzs Jenő,
Ursy Tivadar, Csortos Gy., 
Kiss Ferenc, Erdélyi Mici, 
Vaszary Piri, Boray Lajos,
Gonda György. Szigeti J. |

Vigyáz t vasárnap 4 előadás.
Fél 3, fel 5, fél 7 és fél 9.

Híradó.

Dobler. Kubalov—Kalleneker (BTK) 
győz Kubalov. Nyirati—Kindornai 
(BTK) győz Nyirati. Rác—Erdős 
(BTK) győz Erdős. Légi (Stieber) 
— Bittora (BTK) győz Légi. Vég
eredmény 11.5 BSE javára.

Meg kell még említenünk a be
mutatón szereplő Bartát is aki 
nagyszerű kihajlásaival és egyene
seivel komoly boxlehelségnek ígér
kezik. S.

Sárosi vándordíjak ifjúsági 
b<in"' i mérkőzések szerepelnek va 
sárn p piogramjáu Délután fel 2 
órakor Kiscsávoly—Felső áros, d u. 
egynegyed 4 órakor pedig Tanonc
iskola—Tanítóképző mérkőzés sze
repel a műsoron. A mérkőzési 30 
és 10 filléres propaganda helyárak- 
kil rendezi meg a Testnevelési Ta
nács.

Laphilajdonow ;
0 r. K K É Z V l 5 H í L

FŰZŐÜL
MELLTARTÓ
Czeízler Jenöné 

füzőkészitő mester 
szalonjában

B3JA, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

Gyors- és gépírást tanít
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll engedélyezel! 

gyors- és gépíró
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehet: Haynald utca 19. sz. alatti iskolahelyiségben.



október 20.4

Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

eladő .
Fehérló-utca 13. szám.

I2 száraz

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

apritóSt akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZALUTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

■ ■■

í
| Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a M

DOROGI^KOKSI I
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

I DOF@gl tojásszén j
S Dorogi diószén I

| Kemésy és lágy tUxiffa ölben és apritva. $ 
5 

! €rünhut é? Társa B A J A C—R TeleUftnn’160n L

A Máv. manetread május 15-től:

Ny«áaH BfllMRok 6k Geldberger

Érkezés
Honnan? Indulás

U óvá?óra perc óra Pl'rt

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest

7 40
Budapest, Kiskuiilitilaa, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest, Sarbogío .1, 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/4 01
Budapest. Kiskunba Ina,

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Uidombovát 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Bu|a 14 15 Hercegszántó

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

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 48 Bpesl, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécis, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kislcunhala* 
Báasalmas, Csikéria 23 55

Bácsalmás. K skunhalas. 
Budapest, Csikéria

23 08 Bpesl, Sárbogárd 23 49
Bátaszék. Ujdombovár,

Budapest

|f É ül T E C Szénkereskedetme 
W !» lí i E 3 Részvénytársaság 

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

hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portiandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparii rak
tárunkból minden mennyiségben h á z. h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

EjjeH 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit
okt. 19-től okt. 26 iy.

Gr. GEIRINGE^ JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A fOOMDAVÁLLALAT.

csináltassa
Máté Lajos 

férfi szabónál 
(Sugovicapart).

Bakanek *( 6©idberger
könyvnyomdája

Sala, trendek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRÓDAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Ic6nv*>nvoindáiáb«n Baia.


