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Magyar 
szivekhez,

Magyarország legelső Nagyasszo
nya, a Főméltóságu kormányzóné, 
mint minden évben, az idén is ko 
pogtat a tehetősebb magyarok irgal
masságának, megértő felebaráti sze- 
retetének és nemzeti lelkiismereté
nek kapuján. Adományokat kér a 
tél küszöbén azoknak a szerencsét
len, elesett magyar testvéreknek ré 
szére, akiket a mostoha sors meg
fosztott a kenyértől, a kenyérkere
set lehetőségétől. Az élet elesettjeit, 
köztük aggokat és gyermekeket 
ment meg immár esztendők óta a 
nyoUJpr nyomasztó súlyától Horthy 
Miklósné akciója. És a mentésnek 
ez a módszere, amelyet ez az ak
ció alkalmaz, azért is áldásos és igy 
minden támogatásra érdemes, mert 
az irgalmasság testi cselekedeteit 
azokkal szemben is gyakorolni tudja, 
akiket szemérmes koldusoknak ne 
vejrünk és akik a legtöbbet szenve 
dik, mert nem merik reszkető ke
züket alamizsnáért kinyújtani.

A legelső magyar Nagyasszony 
akciója ezeket a kezeket is megta
lálja ! Az ő akciójával szemben tel
jes bizalommal viseltetik mindeki, 
aki szükséget szenved és aki igazán 
rászorul tehetősebb embertársai ado
mányaira.

És ilyenek az ország minden vá
rosában és minden falujában talál
hatók. De találhatók — hála Isten
nek — mindenhol olyanok is, akik
nek anyrgi helyzete lehetővé teszi 
azt, hogy adakozzanak, kogy segít
senek könnyeket felszántani, az élet 
legnehezebb terhét, a nyomort el
viselhetővé tenni.

Találjon ezeknél mindenhol és 
mindenkor nyitott ajtókra, meleg 
szivekre a legelső magyar Nagyasz- 
szony nyomorenyhitő jobbjának ko
pogtatása I Adjon mindenki annyit 
és azt, amit adhat. Mert nemzet
mentő akció is az, amelynek élén 
Horthy Miklósné áll Szolgálja a lel
kek békességét I Amikor elsimítja a 
gond barázdáit a homlokokról, élteti 
azt a tudatot, hogy ennek az or
szágnak nincsenek kitagadottjai, a 
magyar hazának, mindnyájunk édes
anyjának, nincsenek mostohagyer
mekei. É* ez a tudat egyik hatal
mas pillére az állam belső rendjé
nek nyugalmának is.

Nemcsak felebaráti kötelességét 
teljesíti tehát mindenki, aki ennek 
a nyomorenyhitő akciónak tehetsé
géhez mérten segítségére siet, nem
csak embertársaival, magyar testvé

Jobboldal és baloldal.
Mióta parlamenti é et van Ma

gyarországon, mindig volt jobboldal 
baloldal.

Mindig meg volt ez a megkülön
böztetés a pártok között, csak ép
pen az értelme változott meg ennek 
a megjelölésnek.

Valamikor magyar vidéken a kor
mánypártot hivták jobb pártnak ; 
az ellenzékiek pedig, főként a 48- 
asok balpártiaknak nevezték magu
kat ; a kormánypárt, a szabadelvű 
párt, a liberális párt volt a jobb
párt.

Híres szélbali képviselő volt va
lamikor a nagy közbeszóló gróf Ká
rolyi Gyula. A szélső bal volt a 
legszélsőbb habsburg ellenes nem
zeti csoport.

Ma azután úgy fordult a világ 
kereke, hogy a liberális pártokból — 
baloldaliság lett.

Annyira lényegessé vált ez a meg
különböztetés manapság, hogy az 
olyan pártokon kívül álló államférfi,

A Bajai Levente Egyesület 
megválasztotta első tisztikarát.

Szombaton este tartotta a város 
háza közgyűlési termében alakuló 
közgyűlését a bajai Levente Egye
sület. A közgyűlésen dr. Puskás 
Dezső polgármesterhelyettes elnö
költ, aki megnyitóbeszédében vá 
zolta a levente egyesületek újjá 
szervezésének szükségességéi, hogy 
a leventék az uj egyesületben a 
testedzés minden ágában, saját tét 
gzésük szerint, szakcsoportokba tő 
mörülve fejleszthessék képességei
ket. Az egyesület a sporteszközök 
beszerzése végett alapító és pártoló 
tagsági helyeket létesít, de az OTT. 
Ígéretét is bírja az alakuló egyesü 
let, hogy a sporteszközök részbeni 
beszerzésére vagy természetbeni, 
vagy pénzbeli segélyt kap.

Az alakuló közgyűlés tetszéssel 
fogadta dr. Puskás Dezső szavait, 
majd utána dr. Nyiraty Zsombor 
fogalmazó olvasta fel az egyesület 

reivel szemben gyakorol jótékony 
ságoí, hanem hazáját is szolgálja 
minden fillérrel, ameylet az irgal
masság oltáréra áldozatként letesz.

mint Bethlen István gróf is szüksé 
gesnek látta hangsúlyozni, hogy 
magát jobboldali pártállásu ember
nek tartja és tartotta is mindig.

A jobboldaliságnak sokféle árnya
lata van; legszebb értelmezést adott 
Németh Imre országgyűlési képvi
selő a Protestáns Deákszövetség 
szombati matinéján.

A jobboldaliság főkövetelménye
ként azt hirdette és hirdeti, hogy 
az „keresztényien szociális és ma
gyarul európai" legyen.

Két nagy gondolat, mely a val
lásos élet mélyítését feltételezi anél
kül, hogy a felekezet érdekképvi
seleti szervvé váljon egyrészt, más
részt pedig kizárja a faji túlzásokat, 
faji gondolat szélsőségeit.

A gomolygó világnézeti ellenté
tek közölt az évszázados magyar 
hagyományoknak megfelelő szemlé
let, mely egy táborba tudja tömöri 
teni mindazokat, akik a meg nem 
■alkuvó nemzeti alapon állanak.

alapszabályait, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott.

A tisztikar megválasztása során 
elnök lett dr. Puskás Dezső helyet
tes polgármester, alelnökök dr. 
Gonczlik Kálmán, Kovács Antal, 
Flóra Sándor, Rumbach István, dr. 
Nicolaus Béla, Diera Benő és Loógó 
Pál, főtitkár dr. Nyiraty Zsombor, 
I. jegyző dr. Jávor Pál, II. jegyző 
dr. Szalai József, gazda dr. Jaszlics 
Endre, pénz’árnok Csermák Kálmán, 
ellenőr Gróf József, ügyész dr. Par- 
csetich József, orvos dr. Pencz Jó
zsef, könyvtáros dr. Hertelendy Ist
ván. A választmány rendes tagjai 
lettek Békéi Jeromos, Nagy Lajos, 
Roósz Gyula, Dénes Antal, Magossy 
András, dr. Barcsai Iván, dr. Fehér 
Tibor, Tátrai Lajos, Nacsa Gyula, 
Veréb Antal, Horváth Ferenc, Do
bosi István. Póttagok Kiss Kálmán, 
Karbuczki Béla, Mayer József, Hau-

■er Oltó, Markó Sándor, Fábik Ist
ván. Számvizsgáló bizottság tagjai 
vitéz Aba Zoltán, dr. Tuba Imre, 
Csapiáros Béla. Póttagok Kiss 
György, Kámán Lajos.

A megválasztott sportbizottság 
elnöke dr. Bernhart Sándor tiszti 
főügyész lett. Alelnök Kovács Antal 
igazgató, főtitkár vitéz Keszthelyi 
Orbán tanító, titkár Dévényi J zsef.

Uj nevek a bajai 
Mansz elnöksé

gében.
Tegnap délután tartotta meg 
az egyesület az idei közgyű

lését.
Özv. Szommcr Józsefoé elnökié- 

sével tegnap délután 4 órakor tar
totta meg ezidei rendes közgyűlését 
a Mansz bajai csoportja. A benső
séges hangulatú közgyűlésen dr. 
Bor bíró Ferencné polgárinéíteföével 
az élen megjelent Baja előkelő asz- 
szonytársadalma s a nöegyletek el
nöksége.

A Hiszekegy elmondása után Ke- 
rényi Leona felolvasta a múlt év 
működéséről gondosan összeállított 
jegyzőkönyvet, majd az elnöklő 
Szommer Józseíné közvetlen meleg 
szavakban köszöntötte az egyesület 
tagjait és vendégeit.

Bejelenti, hogy a központból ki
küldött Csiky Jánosné közbejött 
akadályok miatt nem jöhetett Bajára.

Tartalmasbeszámolóban emlékezik 
meg az elmúlt esztendő működésé
ről, mely a tevékeny agilis munkás
ság tükörképe.

Megköszöni munkatársai lelke* 
segítségét és azt kéri, hogy a kö
vetkező esztendőben még több ön
tudattal álljanak a Mansz zászlaja 
mögé, mert a terhek nagyobbak, a 
feladatok súlyosabbak leitek.

Most, mikor az egész világ for
rong, nekik asszonyoknak is foko
zottabban kell összefogniok a civi
lizációt, a társadalom békéjét fenye
gető áramlat ellen. Lebegjen a sze
mük előtt a cél, melyért valamennyien 
egyaránt küzdeni akarnak ; az in
teger Magyarország.

Dr. Lantos Károly titkári beszá
molóját Megyeri Sári a Mansz Le
ányclub alelnökének a lányok mun
kásságáról szóló színes ismertetése 
követte.
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divatcsarnokból Keztyüt
A propaganda szakosztály veze

tőjének, dr. Rónai Péternének jelen
téséből kitűnik, hogy a Mansznép- 
konyhán a téli inségakció idején 
33.572 adag ebédet osztottak ki a 
gyermekek között, akiket ünnepek 
idején szeretetcsomagokkal is elhal
moztak.

V. Moldvayné pénztáros jelenté
séből kitűnik, hogy az egyesület 
idei bevétele 1489 kiadása 1533 
pengő volt.

Hámori Henrik bejelentette a 
számvizsgáló bizottság részéről, hogy 
az egyesület vagyonkezelését a vizs
gálat alkalmából rendben alálták.

A közgyűlés minden jelentést el 
fogadott, majd sor kerüli a részleges 
tiszíujitásra.

A betegsége miatt távozó dr. 
Haranghy Lászlóné helyébe a kul
turális és vigalmi szakosztály elnö
kévé Tallián Józsefnél választották ; 
a lemondó dr. Lantos Károly he
lyébe titkárrá választották Karig 
Emilnél, számvizsgáló: dr. Rónai 
Péterné.

A közgyűlés táviratilag üdvözölte 
Torrnay Cecil országos, elnököt.

^ÍÍVA GYÖGY-
■ U&Ut haskötő,

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné 

fűzőkészitő mester 
szalonjában

BAJA. KÁDÁR UTCA 10.SZ.

Kacsák.
Kiskacsák—nagykacsák röppentek 

és röppennek fel naponta az ellen
zéki lapokban ; igy legújabban azt 
a kacsát engedték fel a levegőbe, 
hogy 12 ,,Nep szélső jobboldali" 
képviselő felajánlotta belépését, de 
a kisgazdapárt visszautasította. Ter
mészetesen az egész kitalált mese.

Aminthogy az sem felel meg a 
valóságnak, hogy uj fajvédő pártol 
akarnának az állítólagos diszidensek 
alapítani.

A Nemzeti Egység párt jából senki 
sem akar kilépni. Az egész párt 
egységesen áll Darányi Kálmán mi 
niszterelnök mellett.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Ma tárgyalja a bajai törvényszék a tompái 
gyilkos ügyét.

A bajai törvényszék dr. Linzer
tanácsa ma délelőtt kezdte meg 
nagy érdeklődés mellett a tompái 
gyilkossági bünper tárgyalását.

A lapok tudósításaiból is ismere
tes, hogy tompán ez évi augusztus 
30 án Csanády Dániel 28 éves föld- 
mives legény egy korcsmái perpat-

Három évi dologházra ítélték a csávolyi 
kereskedőnek a szegedi Csillag-börtönből 

szabadult tolvaját.
Megírta a Baja Bácska, hogy Csá- 

volyon a nyár folyamán az egyik 
tekintélyes kereskedő üzletébe be
törtek és négyszáz pengő készpénzt 
loptak el.

A csendőrség széleskörű nyomo 
zást indított a tolvaj után s a tet
test sikerült is elfogni Tofei József 
29 éves rovottmubu ember szemé
lyében.

Tofei József alig pár nappal előbb 

Gróf Teleki János örökös törvény 
hatósági bizottsági tagsága

A Független Magyarság le
hozza Kocsis Péter nagyba
racskai kisgazdapártvezérnek 
gróf Teleki János örökös bi
zottsági tagsága ellen beadott 
felebbezését.

Attól a Kocsis Pétertől, aki 
annyira lelkes kisgazdapárti, 
hogy ingyen fuvart adott a 
szegény embereknek, hogy 
búzájukat a csátaljai malomba 
vigyék őröltetni az annak ide
jén Teleki párti baracskai ma
lom helyett, igazán nem lehet

Figyelem I UzletáthelyezéS! Figyelem !

Telefon 3-93.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KrflllSZ-féle üzletbe, Báró

Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom a n, é. vevőkörönségemmel, hogy újonnan datált 
. felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert SZOlitl Araimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2-93,

Teljes tisetelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

várkodásból kifolyólag az utcán 
megtámadta és több késszurással 
megölte haragosát Vancsura Mátyást.

Csanádyt letartóztatták a gyilkos
ság elkövetése után.

Tompán nagy izgalommal várják 
a törvényszéki tárgyalás eredményét.

szabadult a börtönből s kilépését 
mindjárt azzal ünnepelte meg, hogy 
Tompán lopott.

Tofei Józsefet elfogták s a tör
vényszék ma délelőtt tárgyalta bűn
ügyét. A vádlott beismerte, hogy a 
tolvajlást valóban elkövette.

A már háromszor büntetett tol- 
| vájt a törvényszék három évi dolog- 
I házra ítélte. Az ítélet jogerős.

!■
elvárni, hogy rajongjon gróf 
Teleki János örökös bizottsági 
tagságáért, azt alig hisszük, 
hogy akadjon olyan olvasó, aki 
az ezerszer felhánytorgatott 
dolgokat el is olvassa.

Annak a kérdésnek eldön
tésére, hogy ki tett a megyé
nek és a közösségnek nagyobb 
szolgálatokat és ki népszerűbb 
az egész vármegye közönsége 
elölt, egyedül a törvényható
sági bizottság illetékes.

Ezt pedig megmutatta a négy 

nem szavazat ellen leadott 94 
igennel ; ilyen óriási többség
gel állt gróf Teleki János 
mellé.

De nézzük a -népszerűség 
másik oldalát is. A petíció el
döntése előtt csaknem egy fél
évvel felajánlotta a nagyba
racskai kerület az uj válasz
tást, azonban a kisgazdapárt 
nem fogadta el. Tehát nyilván 
érezte, hogy a kerület higgad
tan mérlegelő és Ítélő közön
sége előtt elvesztette népsze
rűségét. A kíváncsiságot ne 
nézzék valahogy fenékig való 
népszerűségnek.

Ami azután a petíciót illeti 
ne felejtsük el, hogy ellenpe- 
tició is volt ; az ellenpetició- 
nak is voltak akceptábilis ada
tai s a közigazgatási bíróság a 
pptició s ellenpetició adatainak 
egybevetésével száz szótöbb
séggel ítélte át a mandátumot; 
tehát nem a györgypusztai né
hány szavazat volt a döntő.

Dehát ez már mind tavalyi 
hó. Kit érdekel ma már ?

Lehet, hogy a Független 
Magyarság 2936 bán még min
dig erről fog írni. Ami a fe- 
lebbezést illeti, ehhez termé
szetesen mindenkinek joga van. 
Nem látjuk ugyan összhang
ban állónak Eckhardt Tibor 
nagybaracskai békességre intő 
szózatával ; de nehéz is a párt
tagokat fegyelmezni. Megért
jük, mert hát szóbul ért az 
ember. Természetesen a feleb- 
bezésért nem fáj senkinek a 
feje.

A Liszt Ferenc-Kör nov. 3-i 
klasszikus táncestélyének 

műsora:

Műsor : 1. Bölcsődal változatok
kal, Zenéje Miyagi tói Reneé Cha- 
ment átdolgozásába. Yeichi Nimura 
és Lisan Kay.

2. Kardlánc , . . összeállított zene. 
A harcos leborul Istene előtt és 
kéri, hogy a nemsokára eljövendő 
harcban győzelemre segítse. Istene 
megjelenik előtte, a harcos felemel 
kedik és ..eljátsza" a küzdelmet, 
melyből majd győztesként fog kike 
rülni. Yeichi Nimura,

3. Urvasi. Zenéje Ibertöl. Lisan 
Kay.

4. Javanesque. Zenéje Lily Srick- 
laodtől. Hanumannak, a jávaiak 
majom képében megjelenő hadiiste- 
nének tánca. Yeichi Nimura.
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és

5. Cabalislic Danse. Zenéje Ciam- 
pitól. Lisan Kay.

6. Preludium tánc formájában. 
Zenéje Martini-töl. Yeichi Nimura.

7. Impromtu. Zenéje Chopintől. 
Yeichi Nimura és Lisan Kay.

Szünet.
8. „Trippingly on Ihe tongue." 

Zenéje Chabrier löl. (Idézet a ,.Ham
let" böl). Yeichi Nimura és Lisan 
Kay.

9. Nekomata, a macskaszellem. 
Zenéje Aida Astoritól. A feudális 
korszak japánjai titokzatos hatalmat 
tulajdonítottak az egyes állatoknak. 
Sok legendája járja arról, mikép 
rontja és kisérti meg a Gonosz 
macska képében az. embert. Yeiehi 
Nimura.

10. Tlapopotza.Zenéje Tata Nacho 
tói. Indiánok „hegyi himnusza/' 
Lisan Kay.

11. Időtöltés. Zenéje Debussy töl. 
Yeichi Nimura.

12. Földi teremtvények. Zene 
nélkül. A Férfi és az Asszony életre 
ébredve szembetalálják magukat a 
kérlelhetetlen Végzettel. Yeichi Ni 
mura és Lisan Kay.

13. A szél ritmusa, Zenéje Gla- 
zunofftól. Lisan Kay.

14. Danse Galante. Zenéje Mil- 
haudtól. Yeichi Nimura és Lisan 
kay

A zene előadását a „Gramophon 
Company Ltd." (His Masters Voice) 
külön engedélyezte. Az összes tán
cokat Yeichi Nimura kreálta. Eset
leges műsorváltozások fenntartásával.

Akinek a szívműködése 
rendetlen

úgyszintén az, akinél a vérnyomás 
emelkedésének tünetei mutatkoznak, 
úgy érhet el erőlködés nélkül meg
felelő könnyű székelést, ha reggel 
éhgyomorra egy kis pohár termé
szetes „Ferenc József** keserüvizet 
iszik. Szivszakorvosok már régen 
megállapították, hogy a Ferenc József 
víz szivbillenlyühibáknál és szivel- 
zsirosodásnál ts enyhén, biztosan 
és mindig kellemesen hat.

HÍREK.
— Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 

tiszteletbeli vitézi székkapitány. 
Horthy Miklós kormányzó vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispánt a vitézek ér
dekében kifejtett odaadó tevékeny
ségének elismeréséül, tiszteletbeli 
vitézi Székkapitánnyá nevezte ki.

— Mansz teadélubánjai. Az 
idén is programba iktatta a Mansz 
a szokásos pénteki teadélutánjait. 
Az első teadélután november 6 án 
lesz.

— Tolvaj a Szent László-utcá
ban. Tegnap délután özv. Schlesiu- 
ger Ignácné bajai lakos jelentette a 
rendőrségen, hogy lakásán tolvajok 
jártak. Szombaton délután, tnaijí ö 
a másik szobában dolgozott, a tol 
vaj az előszoba nyitott szekrényéből 
kivett 12 pengőt s mire utána néz
hetett volna, eltűnt.

— Egyesületi élet. A Felsővé 
rosi Olvasókör elnöksége és vigalmi 
bizottsága szükebbkörü megbeszélő 
ülést tart szerdán este 8 órakor. Az 
ülést a küszöbön álló és november 
8 án délután 4 órára kitűzött jubi
leumi közgyűlés előkészítésére hív
ták össze. Ekkor fogják megállapí
tani az Olvasókör liz éves fennállá
sát ünneplő díszközgyűlés program 
ját.

— Agyvértódulás, szivszorongást 
nehéz légzés, félelemérzel, idegesség< 
fejfájás, lehangollság, álmatlanság! 
álmatlanság, gyengeségi állapotok, 
munkaképtelenség a rendkívül eny
hén haló természetes,,Ferenc József" 
keserű víz használata által igen sok
szor gyorsan megszüntethelők.

SPORT.
BTSE-TSE 3:0 (0:0). j
Játékvezető : Pazaurek.

Kevésszámú közönség előtt (s an
nak is fele bajai volt) került leját
szásra a bajai alosztály rangadója. 
Érdekes volt, hogy a szekszárdi 
diákok is kórusban a bajai csapat 
nak szurkollak. Pazaurek sípjelére 
a két csapat a következő felállítás
ban állt fel: Szőcs—Tadity, Katz—^ 
Kolos, Schulek, Bálint—V. Fekete
kovács, Nemesik, Lehel, Kovács. 
TSE: Mezei—Patakfalvi, Link—, 
Sípos, Hopp, Gyűszű—Váradi, Csen
géi, Mihók, Klölzl, Fekete.

Tapogatóddá játékkal kezdődik a 
mérkőzés, mindkét csapaton látszik, 
hogy nagy tétért folyik a küzdelem. 
Az első negyedórában a TSE a 
többel támadó fél, a 17. percben 
egy kapufa menti csak a Turul há
lóját, de rögtön utána már a TSE 
kapuja előtt adódik veszélyes hely
zet. Ezután a Turul erősít és a 36 
percben Tadity kb. 20 méterről szép 
dugót is lő, de Feketekovács lesen 
van és igy a játékvezető nem érvé-

I nyesiti.
Fordulás után a Turul nagyon 

belefekszik s a 3. percben Fekete 
kovács átcikcakkozik a TSE fede
zetein, sőt a védelmet teljesen ma
gára húzza, a kapus is kijön, ami 
kor lövése emberről a szabadon ál
ló Nemesik elé kerül, aki biztosan 
az üres kapuba helyezi a bőrt. 1:0. 
A dugó? után a Turul védekezésre 
állítja be csapatát, Nemesik is hátra 
húzódik csak a két szélső és Feke
tekovács maradt elöl. A mérkőzés 
kezd kemény lenni s a 8 percben 
Nemesik erősen beleszól Hoppba, 

aki rögtön elégtételt vesz magának, 
amire a játékvezető kiállítja. A 12. 
percben Kovács szalad el a balszé
len, majd bekanyarodik a közép fe
lé, Mezei eléje szalad, de Kovács 
azt is kicselezi és az üres kapuba 
juttatja a labdái. 2:0. A 20. perc
ben Schulek kerül a kiállítás sor 
sóra. Most a TSE újból rákapcsol 
és egy ízben veszélyes is, de ez 
csak szalmaláng és u/ból a Turul 
támadásai élénkülnek. A 25. perc
ben Feketekovácsot Patakfalvi csú
nyán orron találja, aki egynéhány 
pércig kiáll, de hamarosan vissza
tér. A 37. percben Baloghot szök
tetik. aki bekanyarodva lő, lövését 
a kapus kiüli pont Kovács elé, aki 
a mérkőzés legszebb dugójával szer
zi meg a végeredményt, 3:0. A 
Turul megérdemelten győzött. Az 
első félidőben egyenlő erők küzdel
me volt. A° második félidőben a 
Turul nagyobb állóképessége dön
tötte el a mérkőzés sorsát és egyút
tal őszi elsőségét. Jók voltak mind 
kél oldalon a védelem. Kolos, Fekete
kovács, Kovács és Lehel BTSE, il
letve Mihók és Sípos TSE.

MTE—BSE 1:0.
Egyenlő erők küzdelme, amely

ből az otthon játszó MTE Varga 
góljával került ki győztesen. Jók 
voltak: Németh és Varga MTE il
letve Kulcsár és Szkupi.

NSE-M0VE 7:2.
Az első félidőben még bírta az 

URÁNIA
Október 24-én,
Október 25-én,
Október 26-án.

RÖKK MARIKA
Legbájosabb legsikerültebbb sze
repe mint grpfkisasszony

A koldusdiák
Milliós világfilm — Max Pfeiffer 
produkció. — Szereposztás:

Fritz Kampers. Harry Hardt, 
Ida Wüst, Carola llöhn, Rökh 
Marika, Berthold Ebbecke, Joe 
Heesters, Ernst Behmer.

Vasárnapi előadások:
fél 3, fél 5, fél 7, fél 9-kor

H-j-r-a-^d-ő

iramot, de szünet után összeroppan 
és az NSE csatárai most már egy
másután szerzik a dugókat. Góllö
vők: Pálfi (4), Iglódi (2) és Orosz 
illetve Géczy (2). Jók : Beimli, Pál 
fi és Iglódi NSE, Dörner, Kovásznai 
és Géczy Move

Ferencváros—Szeged 1:1.
Hungária—Er-So. 10:0.

Újpest—haladás 7:1. 
Nemzeti—Kispest 4:2.

III. kér. F. C. — Budafyk 2:2. 
Elektromos—Bocskai 2:1.
Phőbus—Budai 11 2:1.

I .apfulajdonoR :
i»i. OlZV LEHEL.

Intelligens urak és hölgyek 
velvételnek fix vagy ju
talékra állandóra. Jelent
kezés 12—fél 2 ig min
den nap.

Mészáros Lázár u. 9 Bartók 4. ajtó.

A
Ficsher alapítványi-házban

2 teljes HÁLÓSZOBA
1 n.íy ÁLLÓTÜKÖR 
régi FÜGGÖNYÖK és 

KÉPEK

eladók!
Felvilágosítást ad:
SC’HEER ADOLF 

gondnok.



4 baja-bacska 1936. október 27.

Jókarban levő ajtók, 
ablakok

2 darab kétszárnyas ajtó
2 darab spalettás ablak

I- száraz

a:

eladó
Fehérló-utca 13. szám.

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: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI-o-KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén
Dorogi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva.

'l

Grünhut és Társa B A J A. C-^Teíelorua

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés
óra perc

------
7

7

7

7

9

13

14

14

09

25

32

40

26

19

09

27

48

58

41

08

Gara

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

Ujdombovár

Pécs, Rátaszék, Baja

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

5

5

8

14

14

15

18

23

23

42

15

26

15

19

55

49

H • o V á ?

Hercegszántó

Gara 
Bátaszék, 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
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria
Bátaszék, Ujdombovár,

Budapest

If E Kft T E C Szénkeretkedelmi V CK I E3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettet,
kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsörenndü gázkokszot. 

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és üzemek részére 
kitűnő minőségben. Eladás nagyban és kicsinyben házhoz szállítva.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

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

■ okt. 26-tOI nov. 2 ig.
GYARMATI EMIL 

Or. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

--- " __
HIRDETÉSEKET FELVESZ 

A nyomdavállalat.

TI

,í

i

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart).

Bakanek Gsldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdáiéban Baia.
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