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A római út.
Mussolini milánói beszéde még 

mindig erősen foglalkoztatja nem
csak Európa hivatalos kőiéit, de 
miként a külföldi lapok hasábjain 
visszatükrözik, közvéleményét is.

Különös figyelmet keltett a ma
gyar közvélemény körében Musso
lini beszédeitek az a része, amely
ben u<alt aria, hogy az olasz nép 
szimpátiája mar a közel jövőben 
ünnepélyes formában fog irányunk
ban megnyil .tkozni.

Ha összefoglaljuk azokat a kül
politikai jelentőségű lényeket, anie 
lyek a Kormányzó Ür római útját 
meg lőzik, nyugodtan állithatiuk, 
hogy az. lelkes s gondosan összeál 
litott piogram alapján za|lik le. No 
vemb jr hó 11 én és 12 én Becsben 
fontos tárgyalásokra ül össze a ró 
mai egyezményt aláíró három állam 
külügyminisztere és nemcsak gaz 
d'sigi kérdésekre fog kiterjedni a 
három külügyminiszter tanácskozása, 
hanem az időközben felvetődött 
európai problémára is.

A béC’i tanácskozások után szí
vesen látott vendégként étkezik hoz 
zánk Ctano olasz külügyminiszter, 
aki budapesti programja után visz 
saautazik Rómába s ekkor meg 
lehet állapítani a nagyjelentőségű 
római utazás pontos terminusát

A magyar nemzet mérséklettel, 
de érthető várakozással tekinthet a 
római u elé, mert érdeklődése fo
kozását olyan körülmények erősí
tik, mint amilyen például Mussolini 
milánói beszéde volt. Ebben nyíltan
es féiremagyarázhatallanul a revízió 
mull) italian szftksége mellett tett 
hitet a Dúc**, hangoztatván, hogy 
addig nem lesz béke a Duna me
dencéjében, amíg Magyarországnak 
igi/ságot nem szolgáltatnak

R *mél|ük és rendületlenül hiszünk 
abbtn, hogy a magyar igazság prob- 

léniái; tehin’et. b.n a duna: álla
mok megegyezésre fognak jutni. 
Ennek uliál egyengetni és nem aka
dályozni kelt, A kisanlant államai 
körében nagy riadalmat kebelt Mus 
sulini mi’ánói beszédének az. a ré

BaiMt iirmepiik Bajg és a vármegye
vitézei dr. vitéz Bajsay im@ alispánt, tb. vitézi 

székkamtánnyá t@rftént kinevezése alkalmából.
Vasárnap este 8 órakor a 

Központi Szálló nagytermében 
ünnepi bankettre ülnek össze 
Baja és a megye vitézéi. A 
vitézek

ez alkalommal ünnepük vitéz
dr. Bajsav Ernő alispánt.

kit csak a legutóbbi napokban 
nevezett ki a Vitézi Főkapi

Dr. Sebéber Béla főrendiházi tag és dr. Reményi-
Schneltor Lajos országgyűlési képviselő a jövő hét 

szombatján Bajára érkeznek.
E Nép bankettet rendez tiszteletükre a Központiban.

A jövő hét szombatján, 14 én 
Bajára érkezik dr. Schóber Béla 
es dr. Reményi Sch'ieller Lajos a 
város országgyűlési képviselője

A Nép ez alkalommal a Köz 
ponti Szálló nagytermében páti va
csorát rendez, melyen megfognak 
jelenni dr. Fernbach Bálint főispán, 
mint a megyei pártszervez t elnöke, 
vitéz, dr. Bajsay Ernő alispán és dr.

Madridban a pánik egyre foko 
zódik, melyet az élelmiszerhiány is 
nagyban elősegít. A rem/eti csípi 
tok már behatoltak Madrid külvá
rosaiba. A n-nrz i csapatok min
denütt fölényes győzelmet arattak 

sze, amelyben a magyar igazság 
, mellett tört lándzsát. Pedig a kis 
i antantnak semmi oka sincs a liado-

zásra, ha a józan észtöl vezérelve 
i megbarátkozik azzal a gondolattal, 
‘ amely feltartózbatallan iramban elő

tányság tb. vitézi székkapi
tánnyá.

A kinevezés nagy értékét 
az adja, hogy vitéz dr. Bajsay 
alispán a második tb. vitézi 
székkapitány az országban. 
Mint vitéznek, de főként, mint 
a megye alispánjának hervad
hatatlan érdemei vannak, hogy 
melegen érző szivével és baj-

Borbiró Ferenc polgármester is
i\ vacsora keretében dr. Remé

nyi Schneller Lijos orsz. gyűlési 
képviselő nyilatkozni fog az idő 
szerű politikai helyzettől.

A Nép helyi szervezetének érde
me, hogy alkalmat nyújt ez alka
lommal elsői?ben dr Schóber Béla 
főrendiházi tagnak, hogy Baja város 
közönségével és a pirts/ervezet tag

Madrid utolsó órái
és a foglyok és h Holtak között 70 
orvos szovjeitiszt és katona v n 
A vörös kormány vég--ő ketseg.be 
esésében u:ból átaliku t. A nemzeti 
csapatok előnyomulása feltarlózha- 
tatlanul halad előre és Madrid nap

térbe ho' eddig visszaszoiitolt esz
méket.

A római ut, amely finn pélyes 
formák között fog lezajlani, Európa 
egyik legnagyobb jelen’ősegü liül 
politikai eseménye lesz.

társias lelkűidével a megye 
391 vitézének saját székház 
építését vette tervbe, de azon
felül is, a vitézi gondolat lel
kes és törhetetlen előharcosa.

Vitéz dr, Bajsay Ernő tb. 
vitézi székkapitányt a bankett 
keretében a vitézi rend meleg 
ünneplésben fogja részesíteni.

jaival a közvetlen érintkezést felve
hesse. De a pártszervezetnek kö
szönhető az is, hogy a város főrend
jét és országgyűlési képviselőjét 
együttesen üdvözölheti falai között.

A párt vacsora iránt máris élénk 
érdeklődés nyilvánul meg. Az első 
hírre több zázan jelentették be 
azon részvételüket. A vacsora de
monstratív megmozdulása lesz a 
pártnak.

i jai meg vannak számlálva.
Madridban egyebekben éhséglá 

zadás van kitörőben és a lakosság 
egvre másra tartja tüntető felvonu
lásait a kormány ellen, követelve 
Madrid feladását.

5 .én, csütörtökön megnyitottuk
a régi helyen, újjá alakított

PIVATUZLETUNKET
FISCHER PÁL RT. Baja, Br. Eötvös-utca 2.

ketseg.be


HovPmWur 7,

Pulóvert Olcsón Kalapot
Harisnyát nEiiiuiiBnT Intet
CombiMt ttCSlInflKfllI Nyakkendőt

j RStíkÜlt divatcsarnokból. KOtfÜt

Az autó a magyar 
közlekedés rendjében.

Gróf Teleki Jánosnak a Maieosz elnökvczérigazgatójának 
cikke a magyar autófuvarozás rendszerbefoglalásáról.

Gróf Teleki János a Mateosz el 
nökvezérigazgatója az egyik köz
gazdasági lapban hosszabb cikket 
irt a magyar autófuvaiozás rend
szerb foglalásáról. A közérdeklő
désre szamot tartó cikk kivonatát 
alább adjuk.

fi rzánk közlekedéspolitikája,amely 
szerves része az állam mindenkori 
gazd o.'^politikájának, m g fel nein 
ismert és jogaiba nem helyezett tu
domány.

Nagy Magyarország tökéletes föld 
rajzi egységet kép- zett, ennek kö 
vetkeztében vasul hálózata sugár 
alakban épült ki, — Budapest köz 
ponttal --a vidéki gócpontoknak 
egymással való összekötésére azon
ban kellő súlyt nem helyeztek.

Hí most Csonka-Magyarországot 
nézzük, foly k állal három részre 
szakított hatalmas síkságot látunk.

M i, amikor a világ minden kul- 
turállamában lemondtak arról, hogy 
a közlekedési rendszert újabb száz 
milliókba kerülő vasúthálózat épi 
tésével egészítsék ki

a magyar útépítő politikának 
kellett a magyar közlekedés 
rendszerének fejlesztésében 

szerepet adnunk.

Az. újabb építkezési politika már 
az autó jegyében állapította meg az 
építési programot.

Ebben az újonnan kialakítandó 
közlekedési rendszerben

jelölték ki aztán a MATEOSZ 
szerepét az uj magyar köz

lekedési rendben.
Az újonnan feltárt területeket hozza 

Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KrOUSZ-féle üzletbe, Báró
Eötvös József ut 2. szám alá helyezer ót. Egyben tu 
dalom a n. é. vevőközönségemmel, hot jonnan dúsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert SZOlid áraimmal v-vőközftnségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégitem. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás ékszerész.

a MATEOSZ szerves összefüggésbe 
a meglevő vasúti hálózattal.

Itt van az autónak a közlekedés 
ügyet általánosságban tökéletesítő 
szerepe a vasút mellett.

Magyarország termelési, főleg
mezőgazdasági termelési sa
játosságait is tekintetbe véve, 
igen nagy szerepe van a 

teherautónak.

Nagyon érdekesen illusztrálják a 
helyzetet

a MATEOSZ tagjainak telepü
lési viszonyai.

A nagybirtok-rendszerrel dolgozó du 
nántuli agrártermelésben a Mateosz 
tagjai nem igen találnak foglalkoz
tatási lehetőséget.

I A vasúti rendszert tehát nem
csak fenntartani, hanem kor 
szerűen fejtesztani is kell.

Ennek következtében nem lehet az 
autónak az a feladata, hogy az Ál- 
lamvasutat olyan árucikkeknek elvo
nása val is gyengítse, amelyeket az 
Áll amvasul a gazdasági igényeknek 
megfelelően el tud szállítani.

Mert a MÁV nak é. a MATEOSZ 
nak a kormány állal kontrollált szer 
ződéses viszonya nemcsak a vasút 
és autó egymásközti versenyét sza
bályozza, hanem messzemenő együtt 
működést is ir elő a közforgalom 
helyes lebonyolítása érdekében. Ezt 
az együttműködést

a MATEOSZ—MÁV rendszeres 
járatok

tükrözik a legélesebben vissza. Ezek 
a rendszeres járatok a régi vici- 

náüshálózat szerepét vették át a 
vasúttal nem biró vidékeken.

Négy év óla, amióta a Mateosz 
működik, a kérdést hatalmas lépé 
sekkel vilié előre, 1933 bán 2 mii 
lió, 1934 ben már 9 millió, 1935- 
ben pedig 12 millió kihasznált kocsi
kilóméiért teljesitett és remélhetjük, 
hogy az 1936 os évben

a MATEOSZ áruval megrakott 
autói meg fogják közelíteni 
a 15 millió kocsikilóméter tel

jesítményt.

Kocsijainak és áruinak biztosítása 
által a biztosítási fronton talán Ma
gyarország legnagyobb biztosítottja. 
A MATEOSZ tagjai pedig, azok

Borjúlábbal fenyegette meg 
a haragos csávolyi hentesné a túl

buzgó husfogyasztási ellenőrt.
Csávolyon Barna János hentes és 

mészáros üzletébe beállított Sólymos 
János húsfogyasztás! ellenőr és a 
mészárszékben felakasztott borjúhús 
származása felöl érdeklődött. Az 
üzletben csak a hentesmesler fele
sége ta rtózkodoll, aki kijelentette 
az ellenőr elölt, hogy ő bizony nem 
tud felvilágosítással szolgálni, mert 
nem szokott az ura dolgaiba be
avatkozni

Sólymos eredménynélkül eltávo
zott, de később visszatért, mert min 
denképpen megakarta tudni vájjon 
bejelentett husi mérnek e Barnáék 
vagy sem. Éppen a forgalmasabb 
Vasárnapi nap lévén, az asszony 
sehogy sem örült az ellenőr vissza
tértének s idegességében nem a 
legudvariasabb modorban üdvözölte.

Sólymos feljelentette az. ügyész
ségen Barnáékat, akik hatósági kö
zeg ell ení erőszak vétségének vád
jával állottak tegnap a bajai tör
vényszék elölt. Sólymos azt pana
szolta, hogy a kérdéses vasárnapon 
Barnáné, mikor másodszor tért visz- 
sza az üzletbe egy borjúlábbal fo 
gadla az ajtóban s nem tanácsolta 
a közeledést.

Barnáék viszont azt kifogásolták, 
hogy a túlbuzgó ellenőr nemcsak 
megszemlélte a húst, de akárhány 

j Gyors- és séSráltTanit
ffi « előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SARA all. engedélyezel! 
M v»/GV0RS ES GÉPinú TANFOLYAMA.
ffl ó másolást. Jelentkezni bármely időben

g.___ '^TMh ^•'"‘in-ir Il'dsz. alatti isMuhelyisigben.

munkásai, kocsikísérői, a MATEOSZ 
kocsiparkjának a javítása révén al
kalmazott munkások ezrei ; gazda 
sági válság mélypontján a munka
nélkülieknek óriási tömegét juttat
ták kenyérhez és biztosítanak ma 
is biztos megélhetést ezeknek. Ezen
felül az adminisztrációban is jelen 
tékenyszámu tisztviselőt foglalkoztat. 
A MATEOSZ forgalma ma az ál
lamnak halaim .s adó és illt-lékjöve- 
delmet biztosit olyan téren, ahol az 
államnak eddig az országutak ren
dezetlen forgalma idején bevétele 
sohasem volt. A MÁV pedig elke
seredett ellenség helyett megbízható 
szervezett munkatársat kapott.

szór a sétapálcájával is végigkopog
tatta, ami meg a vevőknek nein 
tetszett és akadtak akik emiatt el 
is pártoltak a mészárszéktől.

Dr. Gál Károly ügyész kijelen
tette, hogy Barna Jánossal szemben, 
akinek különben sem volt része a 
történtekben, elejti a vádat.

Barna Jánosnál a vád alapján 20 
pengő pénzbüntetésre ítélték, de az 
Ítélet végrehajtását három évi próba
időre felfüggesztették.

Felhívás a 
háztulajdonosokhoz.

Felhívjuk a háztulajdonosokat, 
hogy az 1937. évre szóló házadó
vallomásokat a városi adóhivatalba 
legkésőbb f. évi november hó 30-ig 
nyújtsák be. Bevallási iv nyomtat
vány darabonként 6 fillérért a vá
rosi adóhivatal 27 számú helyiségé
ben kapható. Aki a házadóbevallást 
a fenti időre nem adja be, az a 
kivetendő adó 5 százalékát birság 
cirnen köteles megfizetni, hacsak 
nem igazolja, hogy a kir. adóhiva
taltól vallomása beadására halasztást 
nyert.

Fizessen elő
a BAJA-bACSKARA.
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új üzletemet
a jelenlegivel szemben. 
(A Városi drogéria mellett,)

Földes Imre
E x c e I s i o r gyártmányok eladási helye.

A Ciszterci Diákszö
vetség ismerkedési 

estje.
A Ciszterci Diákszövetség bajai 

osztályának czidei közgyűlése elha
tározta, hogv az eddigi hangtalan 
jótékonykodó tevékeny kedésén felül, 
mint a Szövetségnek többi osztályai 
is, a barátság ápolása, mélyítése, a 
bajtáisi gondolat ébrentartása, fo 
kozása, egymás megismerése, támo 
datása céljából időnként hangulatos 
összejöveteleket rendez.

Az első kedélyes baráti ismét ke
dést f. évi november hé 12 én, csü- 
töltök este, vacsora után, fél 9 óra
kor tartjuk a Ziech féle éttetemben, 
amelyre öregdiák társainkat szere 
tettel hívjuk és várjuk.

Ciszterci öregdiák ismerősét is, 
uki még nem tagja a Szövetségnek, 
hívja magával I

Pythia
grafologa,

szeretettel és szívesen látja 
barátait, ismerőseit Nemzeti- 
Szailoda első emeleti lakásán, 
11—1, 4—7 közt. Elhozandó 
mindazok kézírása, kiknek jel
lemét, érzéseit sorsát megis

merni szeretnék.

— A főispán Budapestre uta
zott. Dr. Fernbach Bálint főispán 
a mai napon Budapestre utazott, 
honnan csak a jövő héten tér visz- 
sza újból Bajára.

— Dr. Alföldy Béla Bácsalmás 
díszpolgára. Dr. Alföldi Bétát a 
bácsalmási heriilet országgyűlési 
képviselőiéj Madaras után, most 
Bácsalmás is díszpolgárává válasz
totta.

— Ki lesz az uj pénzügyigaz- 
flató helyettes. Halmny József 
pénzüg', i.mzgatóhelyetles nyugalom- 
^vonulásával, a volt pénzügyigaz- 
S°ló hely.'tles utódául több név ke- 
rölt forgalomba, igy dr. Tar Ká 
r(>ly p. íj tanácsosé, dr Maros Ká- 
foly pénzügyi titkáré és dr. Bíró 

őrnél p.-, sí p (j tanácsosé. A 
étieken kívül még több név ke- 
röll foig.-.ioniba. Mint értesültünk a

pénzügyminisztérium döntése a kö
zeljövőre várható.

— Bajára érkezett az OTI uj 
ügyvezetője. Mint a Baja Bácska 
annak ideién már megírta, dr. Fa 
bics Jánost az OTI vezetőjét Bajá
ról Veszprémbe helyezték át. Utóda 
dr. Józsa György az OTI győri 
helyettes főnöke lett, aki már meg 
is étkezett Bajára.

~ Vármegyei tisztiértekezlet.
Folyó hó 7 én tartják meg a megye
házán dr. vitéz Bajsay Ernő alis
pán elnöklésével, a járási főszolga
bírók és községi vezelöjegyzők bevo 
násával a vármegyei tiszti értekez
letét. Az értekezletet náditendjén az 
időszerű kérdések megtárgyalása 
szerepel.

— Bágyadt, levert, dolgozni 
képtelen egyéneknél reggel éh
gyomorra egy poher természetes 

Ferenc József** keserüvíz a bél 
mozgást csakhamar megélénkíti, az 
emésztőcsatornában összegyűlt sala
kot kiüríti, a vérkeringést szabaddá 
teszi és a gondolkodó és munka 
képességéi emeli

— Gáspár Jéncs ny. tanárt 
fogja elnökévé választani a Bajai 
DalOSkőr. Mint ismeretes dr. Cserla 
Péter tanácsnok, a Bajai Daloskor 
elnöke tisztségétől lemondott. Az 
ügyeket azonban az uj elnök meg
választásáig tovább vezeti. Mint ér 
tesülünk a Bajai Daloskor uj elnö
kévé Gáspár János ny. tanárt fogja 
megválasztani a Daloskor körgyű- 

: lése.
— Szilvölgyi Miklós a jegyzői 

kar jelöltje Bácsmegye törvény- 
I hatóságába. Szalay Zsigmond vas 

kuli főjegyző halálával megüresedett 
Bácsmegye jegyzői karának érdek
képviseleti tagsága Bácsmegye tör
vényhatóságában. Mint értesültünk, 
a jegyzői kar túlnyomó része Szil- 
völgyi Miklós csávolyi főjegyzőt 
óhajtja bejuttatni Bácsmegye tör 
vényhatóságába.
a jstiűw «* El

Kiadó 
üzlethelyiség ’

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

Köszönetnyilvári itás.

Ezúton mondunk kö
szönetét mindazoknak, 
akik szives részvétükkel 
enyhítettek fájdalmun
kon.

zatalövöi özv. Ágoston Ödönné 
és Fia.

— Ilj aljegyző Tompán. Tallós 
Bálint íelsöszentiváni községi iroda 
tisilet november 26 ári a tompái 
alivgyzöi állásba helyettesítették be.

— Megszüntette az eljárást a 
bajai törvényszék egy csalási 
ügyben. C 'tatás bűntettének vádjá
val állott legnup a bajai törvény
szék előtt Stiaszny Kálmán buda
pesti lakos, aki Székely Vilmos vil 
lamossági vállalatának üzletszerzője 
volt s Garián Lajos szeremlei gaz 
dálól, mikor annak lakásába a vil 
lányt bevezette, felvett 96 pengőt. 
Sdasznyt feljelentette a cég, de a 
tárgyaláson a vádlott igazolta hű 
lönböző írások segítségével, hogy a 
pénzt, amivel különben is elszámolt, 
felhatalmazás alapján vette ál, 
minthogy pénzbeszedői megbízatási 
is volt. A törvényszék nem látta 
beigazoltunk a vádat és Sliaszny 
Kálmán ellen az eljárást megszün 
lelte.

November 7-én,
November 8-án,
November 9-én,
November 10-én.

Oweghy Ferenc
100arannyal jutalmazott népszínmű ve

A sárga csikó
Szereplők:

Csortos Gyula, Komár Juliska, Kiss Ferenc, 
Simon Marcsa,Hoykó Ferenc, Rózsahegyi K.

Pethes Ferenc és Cselényi József.
Kiegészítés:

Kolostorkertben Téli világ USA-ban
A legszebb zenés film Gyönyörű sporlfilm

H- i-r-a-d-ó

— Bokádon rendezik első elő
adásukat az állástalan középis
kolások. Az állástalan ér ellségizet- 
tek és tanilóképzőt végzettek felse
gélyezésére a: alispán védnöksége 
alatt megalakult csoport e hóbari a 
megye területén megkezdi működé
sét. Első Útjukra, amely 14-éri Bo
bodra és 15 én Mélykutra vezet dr. 
Bajsay Ernő alispán is elkíséri őket. 
Az előadások során dalok, szava
latok imbaré számok és zeneszámok 
kerülnek műsorra.

— Bélrenyheség és kinzó fő
fájások, a máj és az epeulak bán
ialmai, gyomor- és bélhurut, arany
eres bajok és a végbél megbetege
dései esetén a természetes 
,,Ferenc József** keserüviz gyorsan 

I és biztosan megszünteti a hasiszer- 
| vzk pangását.

SPORT.
Mi lesz vasárnap ?
F. hó 8 án egészen újszerű, bu

dapesti stílusban rendezik az áldo
zatkész egvesületek footballmér ő- 
zéseikef. Az újítás abban áll, hogy 
délelőtt fél 11 kor kezdődik és a 
közönség az egyszer megváltott je
gyével akár egyfolylá an, akár ebéd 
idei megszakítással nézheti a mér 
kőzéseket. Ezen merész, de feltétlen 
dicséretre az adta meg az impulzust,
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hogy elsősorban a közönség kényei 
niét szolgálja, mely a bajai footboil 
sport javulásával, folyton fokozódó 
érdeklődést mutat.

A mérkőzések sorrendje : délelőtt 
fél 11 órakor a BSE a Nagymányoki 
SE vei játszik bajnoki mérkőzést 
Ez lesz a nagymányoki csapat első 
b »jai b.jnoki szereplése. Negytd 1 
órakor Kiscsávoly—-Tanítóképző a 
Sáiosi vándordíjéit mérkőzik. Ne
gyed 3 kor pedig a bajnokság élén 
haladó Turul találkozik az újraszer
vezett és jól szereplő Bácsalmási 
MOVE csapatával bajnoki küzde 
lemben. A várható esélyekről lapunk 
legközclí bbi számában foglalkozunk 
ha a csapatösszeállítások nyilvánva
lóvá válnak.

Játékvezető küld'S a vasárnapi 
bajnoki mérkőzésekre : RSE—NSE: 
Firánvi. RTSE-B. MOVE: 
DVOGE-TSE: Fenyő.

Kombinált szobák nagy választéka!

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Láng'.

& Sajaá
Levente Egyesület 

segélykérése.
A Raj i Levente Egyesület 250 

pengő segély kiutalását leérte a vá 
toslói, hogy ökölvívó levet,téit a 
Magv,írországi Ifjúsági bajnokságára 
benevezhesse. Mint éltesül!Üuk a 
segélyt a Levente Egyesült! meg 
fogja kapni, eddig tiért kiváló ér d- 
menyei alapján.

Nyujtökortáttal és mászó- 
rudakkal szerelik fel az 

iskolákat.
A város a közeljövőb’n az ö^s/.'8 

elemi iskolák udvaraiba a gyakorló 
leventéknek az atlétikában v»ló ki 
képzésére nv ujlókorlátokat és tr.á- 
szóiudakat szerel fel

MOZI.
Sárga csikó 

premier: szombaton.
A régi N‘ p zinházzal meghall a 

magyar népszínmű Va/jon azl je
len i <> A sárga csikó megjelenése 
filmen, hegy most a moziban fel
támad? Harcsak azt jelentené, mert 
Csepreghy Ferenc híres népszínmű

POLLAK
bútoráruház

vének ez a filmváltozata a legbizta
tóbb jeleit mutatja annak, mennyi
vel mélyebb és dusabb falója van 
fUmüvészetünknek a népszínműben 
őszintén örülhetünk I hál, hogy A 
sárga csikó ilyen jól sikerült, bed 
vés és művészi terméke a magyar 
filmgyártásnak. Ebben igen sok ér 
derne van Pásztor Bélának, a tea 
dozőnek; sikerült neki életszerűség
gel, igazi levegővel megtölteni a na 
gyón is romantikus, nagyon is szín- 
padszerii mesét. Kiss Ferenc jár a 
szereplők elén, akitől még nem lát 
tünk annyira mélyenjáró emberáb 
rázolásf, mint itt. Csorlos Gyula 
komor er eje, egyszer iisége igen jól 
érvényesül, meglepően biztos, köny- 
nved és természetes alakítás Hoykó 
Feiencné, nem meglepő viszont, 
hogy Rózsahegyi Kálmán ezúttal is 
csupa aranyos, magyar derű, zamat. 
Az összes eddigi magyar filmek 
egyik legjobb, legmeghalóbb figurá
ját Simon Marosának köszönheti a 
fim, nagyon szépen énekel Cselényi 
József, mellettük pedig Makláry 
Zoltán, Palay Ferenc, Gárdonyi 
Lajos Hinnék fel kitűnő epiródala- 
hitásokkal.

Laptulajdonos :

O». UN ÍZ* l. Éltet.

Olcsó tűzifa!
i hajóállomással 
ni Dunaparlról. 
int .... 20 P.

. .13—15 P. 
nt 6-10 fillér.

Y A I vendéglő 
Dunapart.

GYÓGY
S HASKÖTŐ,

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

füzőkészilő mester 
szalonjában

6áss

B IS, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

r száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként
HfeZHÜZ SZÉLUTVA 

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

OS

j Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGis^ai^OKSZ
ÍFütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

0@í@®Í tojásszén
I Borsói diószén
| Kemény es lágy tűzifa ölben ét aprítva.

I
| Grünhut és Társa ja

n

Éjjeli 

szolgáiigt tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. ti. nyitva 
nov. 2-tól njv. 9 ig.

Dr. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára

11 1111 „tfcwrl 11 ilTr33ffl !l111TrrriCTnTíl i1 flmraffifl 111 I s® I RlMiHiíl 11 IHmSáiII I IlirfrCírnn 11 IUnCSiiII 11 íffiföffiíllinirrfaM,.:

Szobafütéshez:
Pécsi koksz

I Pécsi tojásszén
: Pécsi tlióbrikett urokmentet)

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

■ E Kérje mindenütt. —- - ~

Képviselet: SchÖB éS Bajai 
BUJA, Haynaltl-utca 13. — Telefon 26.

KlWIiWI'WCÍ miMIHMMIlffiHIMIIMiM■

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET
helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy a n o t f.


