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EAJA-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

O r. K H É Z V LEHEL
Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK ■.

Negyedévre helyben és vidéken . 6 P
Egy hónapra „ „ . 2 P

A drágaság.
A drágaság emelkedése nem 

olyan mérvű, hogy vészjeleket 
kellene adni, de eppen olyan 
hiba volna a drágaság előtt 
szemet hunyni.

Megállapítható ugyanis, hogy 
a drágaság növekedése nem 
valami rendkívüli esemény, 
természeti csapás, s ehhez 
hasonlók következménye, ha
nem bizonyos rendszeresség
gel, mondhatnék törvényszerű
séggel következik az általános 
nemzetközi gazdasági viszo
nyokból.

Ha kormányozni annyit tesz, 
mint előrelátni, akkor feltét
lenül szükséges a növekvő 
drágasággal számolni.

Legjobban érzik természe
tesen a drágaságot, a kisfizetésű 
tisztviselők s ma már valóban 
elérkezett az ideje annak, hogy 
nagyobb bajoknak elejét veen
dő, a nagyszámú kistisztvise
lők fogyasztóképességét fenn
tartsák, és a drágaság növe
kedésével arányban álló javí
tást biztosítsunk számukra.

Az első lépes ebben az 
irányban a IX—X. fizetési osz
tályba sorozott tisztviselőknél 
lenne kívánatos, még pedig 
akként, hogy ezek vissza kap
nák a legutolsó fizetésreduk
ciónál eszközölt levonásokat.

Ismerjük a szokványos költ
ségvetési kifogásokat, de ép
pen abban áll az előrelátás 
művészete, hogy meg tud bir
kózni ezekkel a problémák
kal.

Közeledik a karácsony: az 
volna a kistisztviselők számára 
a legszebb karácsonyi aján
dék, ha visszaadnák nékik a 
legutolsó fizetés redukciókat.

Mussolini hatalmas beszéde 
európai visszhangot keltett.

Dr. Darányi Kálmán miniszterelnök és a Revíziós Liga üdvözlő sürgönyei a Dúcéhoz.
Mussolini hatalmas beszéde, 

mely nyilt és egyenes kiállás 
volt a magyarság igaza mellett, 
világszerte nagy feltűnést kel
tett. A Mussolini mögött álló 
nyolcmillió szurony meggondo
lást parancsoló rengetegével 
azt üzeni: békét 1 De igazsá
gos békét. Emellett a béke 
mellett azonban ott cseng a 
megtépázott Magyarország örök 
igazsága, hogy

addig, amíg nem teljesítik

Elkészültek a Zichy-házak építkezési 
munkálatai.

Mint ismeretes, Baja város tör
vényhatósága gróf Z'chy Gyula ka
locsai érsek föpásztori jubileuma al
kalmából 10000 pengőt szavazott 
meg három ház felépítésére, mely 
háaak a jubiláló főpászlor nevéről 
nyertek elnevezést.

A bárom házat a város a Buda-

Elmenekült a vörös kormány 
Madridból.

A nemzeti csapatok
megkezdték Madrid ostromét.

A nemzetiek légirajának bombázása 
leírhatatlan pánikot idézeti elő. Az 
előnyomuló hadoszlopoknak sikerült 
elvágni a spanyol főváios vasúti 
összeköttetését.

Az egész madridi kormány Kata

| Magyarország békés kívánsá
gait nem lehet a Duna me

dence helyzetét rendezni.
A Duce beszéde általános 

örömet keltett az egész or
szágban.

Visszhangjaként dr. Darányi 
Kálmán miniszterelnök üdvöz
lő táviratot intézett az olasz 
kormány fejéhez, de távirati
lag üdvözölte a Dúcét a Re
víziós Liga is.

A világsajtó Mussolini be- |

pesti-utón a Hengermalom mel’ett, a 
csávolyi és vaskuli vámházak mén 
tén fel is építette

és mint értesültünk az épít
kezési munkálatok befejezést 

nyertek.
Az utóbbi napok esőzései a belső 

léniába menekült és magukkal vit
ték, — a jelentések szerint, — a 
spanyol nemzeti bank egész arany
készletét.

Franco tábornok főhadiszállását 
áthelyezte azEscoriai királyip lotába, 
mely már mindössze 30 kilométerre 
van Madridtól. 

szédében az erélyes, pompás 
és nagyszabású politikus meg
nyilatkozását üdvözli, aki a 
legmelegebb barátság hangján 
emlékezett meg Magyarország
ról.

Mi magyarok, akik minden
kor tettnek láttuk és éreztük 
a római birodalmat, e beszéd 
hatása alatt érezzük a nagy 
barát messzenéző tekintetével 
a jobb holnapot.

munkálatok befejezését hátráltatták, 
úgy hogy az első lakók elhelyezése 
rövid halasztást szenved.

A közgyámi hivatal már beter
jesztette gróf Zichy Gyula kalocsai 
érsekhez azok névsorát, akik szá
mításba jöhetnek a házak elfogla
lására.

A külföldi lapjelentések szerint a 
menekülő vörösöket a délfraDciaor- 
szági lakosság nem akarja beengedni, 
a francia kormány rendelkezésének 
ellenére sem, — és a határmenti 
városok polgármesterei ilyen irányú 
tiltakozást is jelentettek Párisba.

j-én, csütörtökön reggel nyitjuk
’ a régi helyen, újjá alakított

divatuzletünket.
FISCHER PÁL RT. Baja, Br. Eötvös-utca 2.
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Pulóvert dicsőn Kalapot

ComMnét 1E IN HA RDT mrakkLdöí

Rét BŰI t divatcsarnokból. Kelteit

Filléres gyón érkezik 
vasárnap Bajára.
Vasam ip, 8 án filléres gyors ét

ke. A Budipestről— Bajára A fillé
res gyors Budapestről 5 30 kor in
dul, Bajára érkezik 9 58 kor. Indu
lás Bajától 20 21 kor, inig Buda
pestre 0 49 órakor érkezik.

Kisgyíii^s és kimgazgaiáj 
bizottsági ülés a megyeházán

Holnap délelőtt 10 ó<; kor tartják 
mg a kisgyülésl, niijd ezt köve. 5 
lég a közigazgatási bizottság ülését 
a m gyeházán.

A kisgyülés tárgysoro alán, mely 
50 pontból áll, öt fvikbti/’és is sze
repel

Az Omke titkára 

Jánoshalmán az országos ki- 
rakóvásároíi helyen a hóna

pos vásárok bevezetéséi 
ajánlotta.

(Saját tudósitónktól.)
A Jánoshalma Kereskedők Egye

sületében nagy érdeklődés mellett 
tartott előadást az elmúlt napokban 
Nádor Jenő az Omke központi tit
kára

Weitzenfeid Vilmos elnöki meg 
nyitója után Nádor Jenő a keres 
kedelem mai helyzetével foglalkozva 
megállapította, hogy a bajtik ere 
dője az, hogy a kereskedők nem 
tekintik egymást szaldótsaknak, ha
nem egymásban a versenytársat lát 
va. önmaguk törik le az árakat es 
mondantk le a tisztességes keres
kedői haszonról.

Emellett természetesen vaunak 
külső bijok is, melyeknek orvos
lása azonban már n m i keres
kedőosztályon áll. Itt találkozik a 
mezőgazdaság, a kereskedelem és a 
kisipar egyöntetűsége. És ez a gyár 
ipar. A gyáripar árai még mindig 
tulmagasak, a mezőgazdasági cik 
kék árához, képest. A gazdasági 
helyzet javulása csak úgy követkéz 
hét be, ha a gyári termékek árát 
arányosan brra a szintre csökken
tik, ahol azok * régi időben állottak.

S/.é'ett még az országos kirakó 
vásárokról, melyeknek helyébe a 
hónapos vásárok bevezetését aján
lotta, melyeken csak helybeli keres
kedők és iparosok vehetnek reszt

Nádor Jenő központi titkár elő 
adását nagy érdeklődés fogadta, 
inelv után a megjelentek lelkes ün
neplésben részesítették az Omke ki
küldöttjét.

Ha megkezdődött a városnál 
a téli r<;emí mségmtmka.

A városházán a léli szellemi in- 
s gmunka program hereiében ma 
hús onhal érettségizőit és főiskolai 
végzettségit fiatalember állolt mun
kába

A városnál a teli szellemi Ínség 
munk.i tehát ’ . . delét vette ma.

Baji ■ -n SWia a nei?® ^folö- 
gusnöva!ci ka ács w előtt Mimolini 
írásából megjósolta hogy az olasz- 
abesszin hábory a Tana-tó körül 

dől el
A grafológiával ismertem meg 

az <'.v,b leket, ezzel jöttek hozzám. 
Amiéta intenziven foglakozom a 
lélek analízisével, látom azt is, hogy 

I az emberek csak sajnálni és sze-
■ rétin valók — mondotta tegnap 
délután Pylhia, az érdekes és meg-

' dÖbbeplöen igaz jóslásaiból ismert
■ híres magyar g-.ifológusnő, aki most 

Baja vendége.
Sr.omory Emilnek a múlt év ka

rácsonya előtt adott inter. :.!< kö 
I zöíte Pylhiának azt a feltűnést keltő 

jóslását, hogy az olasz Jiesszin 
háború a Tana tó kőiül dől <d.

Csupa misztikus és érdekesség , 
mű körül Pylhia személyéi, aki ■ 
jelenleg a Nemzeti Szálló Dunára I 

' néző szárnyának lakója. Az előkelő 
megjelenésű, halk szavú finom te
remtés nagy perspektívákat nyitó 
tudományának alapos ismerete mel
lett. roppant intelligenciájával lepett 
meg leginkább. Egyéni meglátásai, i 

'-asszonyt megértése mögött a dol
gok valóság arcának kutatása és .

Figyelem! ÜzletáthelyezéS! Figyelem!
fl)

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KrUUSZ-lele üzletbe, Báré

Eötvös iftnef ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu 
dalom a n. é. vevőkö*ön.gégemmel, hogy újonnan dllian 
felsierelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz, közismert szolid áraimmal vevőköz.önségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes lisetelettel

Sziklai Márton 
órás-éksterést.

Telefon 2-93.

I

i

A fiatalembmehel az egyes ügyosz
tályokon helyezték el és turnuson 
ként osztják he őket, hogy a tél fo 
Iramán valamennyi szellemi munka- 

I nélküli foglalkozást nyerjen.
j A javadalmazásuk ugyanaz, mint 

az elmúlt esztendőkben volt.

szinte szokatlan éleselméjűség ér
ződik

— • pénz a földi élet vérkerin
gése, d miudenn i fontosabb, hogy 
az éti i-rek higyietvk a magasabb 
rendű dolgokban és szeretni tudja
nak állapította meg a modern 
psichogtafológia tudósa.

Két egymástól különböző ellenié 
tes karakterű írást .állítok eléje. 
Először az egyikről adja meg a 
hajszálpontos jellemzést. Következik 
a másik. Nézi gondolkozva.

Bármennyire külön Írások i®, 
mintha valahogyan testvérek volna 
nak. Mintha egyik az ember volna, 
a másik az álarca . . . Nem, a két 
Írás egy kézfői ered — szögezi le 
végül. És meglepetéssel ismerem el: 
talált.

A kel világérdekesség Musso
lini Hitler Írásáról beszél.

- Leonardo da Vinci írásában 
találtam olyan vonásokat mint Mus 
soliniében. Intuitív ember, érzései 
szinte csalhatatlanok. Megnagyob 

b do t betűiből, megváltozott írásá
ból állapítottam meg az. abesszin 
háború sorsát.

— Az ősi keleti sz.őny gek ara- 
beszkjei jutottak eszembe, mikor 
Beethoven írását megláttam. Olyan 
írás mint az övé, nincsen m g egy. 
Csupa szögek, mint valami egészen 
különös finom cizellált ékszer.

Asszonyokról emlékezik :
— Ismertem Marlene Dittrichet, 

amikor még móléit és bodros szőke, 
kezdő színésznő volt. Berlinben 
Stenberghek, a nagy filmrendezőnek 
felesége hozta hozzám a hármuk 
írását. Ez a két ember annyira 
m ignelikusan vonzza egymást, hogy 
hiába küzd ellene, Marlene Diílrich 
Sternberg áltál lesz naggyá — mon
dottam én. Sternberg valóban < -Ív ált 
feleségétől és Marlene Diltrich va
lóban neki köszönheti három nagy 
világfilmjét.

Politikáról érdeklődöm ;
— Milyen közeli politikai válto

zásokat lát Európában, amely ránk 
is kihatással lesz?

— Ne beszeljünk erről, válaszolt 
kitérően.

Elővesz egy diszkölésü albumot. 
Neves asszonyok, híres férfiak kö
szönő sorait kis emlékirás ait tartal
mazza. Magdolna főhercegnő, Ho 
henlohe hercegné, gróf Andréssy 
Gézáné, Fedák Sári, Gaá! Franciska 
és más asszonyok Írásai sorakoznak 
benn <».

— Ecetemnek legnagyobb élménye 
volt, mikor két évvel ezelőtt a 
kormányzó egy órás aud^nci^n fo- 

' gadott. A fiai írásáról beszé lem és 
Öíőméltósága elismerésit nyilvá
nította . . .

Megtudtam azt is, .hogy Pylhia 
legközelebb Amerikába megy és 
azután kiadja : „Életsorsok az irá- 

, sokon át" című tanulmányát

Helyszíni tárgyalások során 
vizsgálják felül a megye 

községeinek 1937. évi 
költségvetéseit.

A vármegye községeinek 
1937. évi költségvetései beér
keztek a megyeházára. Mint 
értesültünk azokat a számve
vőség már tárgyalásra elő is 
készítette.

A községek költségvetéseit 
a miniszteri bizottság helyszí
nen fogja letárgyalni. A mi
niszteri bizottság december
ben de legkésőbb januárban 
érkezik Bajára.
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J ta- és gépírást tamt

Iés elükéül irodai imsgákro MEGYERI SARA áll engedélyen 
evoas- és gépíró tanfolyama.

I Vállal tfyrIM munkát és másolást. Jvlmtlinni hormrlv időben 
_ ' *’//l Ka/oi in u. tl\t sz. alatti tskolahelyisiiibiin.

A Nőve hajai 
csoportsa íégoltalmii 

e-IÖésdIcilOll 
rendezését 

hatazoita sL
A Move bajai c-op- ríja l< gutóbb 

megtartott választmányi ülésén elha
tározta, hogy az. Országos Logvé 
delini Parancsnoksággal karöltve lé
oltalmi előadásokat fog rendezni

Ma amikor európasz erte a pol
gári lakosság légoltalmi beszerve 
zése folyik, nálunk is elsőrendű 
feladattá váll a polgári lakosság ki 
oktatása. Baján a Move vállalta 
magára a feladatot,

A gyakorlati célt szolgáló előa 
dások megtartására fővárosi előadó 
kai fog felkérni a Move. De az e’.ö 
adásokon kívül a gázvédelem szem 
leltelő bemutatására is sor fog ke 
rüh i filmbemutatók révén, melyet, 
összekapcsolnak a gyakorlati felsze
relési tárgyak bemutatásával,

A Move nemzetni ülő célkitűzé
seibe méltóan illeszkedik bele a 
vállalt felad it.

Baján november 6-án 
kezdik az ebek ve
szettség elleni kőte

lező védőoltását
November 5 én, csütörtökön kéz 

dik meg Baján az. ebek veszettség 
elleni kötelező védőoltását. Az ol
tási dij ebenként az. áll itorvosi díj
jal a fertőtlenilési és szérumköltség 
gél együtt 1 30 pengő. A szegény 
ségi bizonyítvánnyal rendelkezők 
költség vissza térit ésben rés o sülnek

Az oltásnál az eb’ula jdonosok 
tartoznak az. ebidó befizetését iga 
zoló nyugtát felmutatni Akik eltit
kolják ebeiket, azokat megbírságol
ják. Az. oltás városrészenként tör 
lénik a következő beosztás*.!I : No 
vember 6 án, pénteken 8—12 óráig 
a Madách Imre utcai óvodában, 
'7 én 8—12 ig az. Állal vásártéren, 
délután 2 5 ig a Közvágóhídon.
November 9-én hétfőn délelőtt 8 -- 
12 ig a Da mjanich utcai óvodában,

i délután 2—5 ig a városi <;i,d-tsági 
! udvaiboi a Patak mcában. Kedden

10 én reggel 8 12 ig S-enlislvánon
| a volt községházán, délután 3— 5 ig 
[ M városi gyepmesíeri telepen törté 
l nik az. oltás.

November 23-án lesz a fe- 
rencieknél Antos Kálmán jó- 

tékcnycélu hangversenye.
A sz' nif.-rencrc di p'ébánia temp

lomai) in november 23 án délután ö 
órakor Antos Kálmán a neves ma
gyar orgonaművész a s gedi foga
dalmi templom karnagya jótékony
célú orgonahangversenyt rendez. Az 
egylúzin vész ti esemény Antos 
Kálmán újabb bajai szereplése meg- 
éideim It érdeklődéssel találkozik. 
A hangversenyt filléres helyárakkal 
rendezik meg.
a «~=í Sz~ » «K~S 2~» ű

Kiadó 
üzlethelyiség !

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos ség 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

Gazdasági cseled és 
gazdasági munkás 
kitüntetési akció.
/\ Földmivelésügyi Miniszter — 

az elmúlt évekhez hasonlóan — az 
1937. évben is pénzbeli jutalmat és 
elismerő oklevelet kivan adomá
nyozni szolgálatuk elismerésekép 
olyan gazdasági cselédek és mun
kások iészére, akik az egyhelyben 
töltött hosszú szolgálat, illetve ma 
gatarlásuk és jóravalóságuk által 
társaik közül kitűntek.

A jutalmazásra javaslatba ho
zandó egyének nevét, lakhelyét, 
személyi adatait, szolgálati viszonyuk 
körülírása mellett legkésőbb f. é. 
december hó 1-ig kell az érdekel
teknek a ÍŐBZolgabirák, illetve a 

varmegyei gazdasági > gyesület elnö
kének utján a főispánhoz. fel|?ri<-sz- 
leni.

HÍREK
A főispán Baján. D> Fern- 

hadi Bálint főispán ma a délutáni 
órákban érkezik Bajára.

— A polgármester térgysPsai 
Budapesten. Dr. Bor kiró Ferenc 
polgármester szerdán és c iiföriö- 
kön a beliigy, pénzügy és vallás 
és közöktől: isiigyi minis: tóriumok 
bari tárgyal a váiosl érdeklő ügyek
ben. E tárgy olásuk keletében dön
tenek végleg a téli inségmunkála- 
tok ügyében is.

— Er. Alföldy Béla orsx. gyű
lési képviselő Madaras község 
díszpolgára. Dr. Alföldy Bélát a 
bácsalmási kerület országgyűlési 
képviselőiét Madaras község dísz
polgárává választotta.

Hősök gyászünnepe György- 
pusitán. György pusztán a napok 
b m tartották meg a Hősök gyász- 
ünnepét A gyászünnepséget az is
kola nagytermében tartották, a gyász
beszédet Huszár Ernő lelkész mon 
dolla. Szavalatokkal szerepellek: 
Csóka Imre IV. o. I. és Pestality 
Erzsébet VI o t. A lélekemelő ün
nepség a Himnusz eléneklésével 
ért véget.

November 3-án, November 4-én,
November 5-én.

WALLACE BEEHY 
életének legnagyobb szerepében

Garda futárja
Szenzációs kémtörténet a spanyol forradalomból 12 f.

Főszereplők :

Barbara Stanwick, John Boles,
Wallace Beery, Alán Hali, Mona Barrie.

Kiegészítés :

Nyugat india
Kulturfilm.

H-i-r-a-d-ő

Móra Ferenc síremlékének 
felavatása. Móra Ferencnek a nagy
nemi nóriak Szeged város , sírem
lék:/ állított A síremlék fekete már
ványból faragott hatalmas kereszt 
és rajta csak ez áll : Mára. A sír
éra lékel vasárnap hegydetes ünnep
ség kereteken uvuíiak fel. A: <rn- 
lekbcszédel dr. Sza'ay József ny. 
keriilcii rendőrkop'lany, a Dugonics 

, T' ismmg elnöke t flotta.

Pythia 
a világhírű párisi ina 
gyár grafológus fog. d : 
11 1, 4 7 közi Baja, 
Nemzeti S/alió 1 '•tn, 
lakásán. E I h oz a nd ó 
mindazok k é z. i r ás a, 
akiknek j-lkmél, érzé
seit, sorfát megismerni 

szerelnék I

— Ma, kedden este fél 9 óra- 
i kot van a világhírű japán táncmü- 
I veszpár klasszikus estéje a Nemze- 
1 Liben. Néhány jegy még kapható a 
i Wag. >er könyv kereskedésben.

A mai izgalmas élet küz
delmeiben kifáradt egyének, akik 
C'iikm m kivé el nélkül sz.ékszoru- 
la ban, beifájdalmakban és felfúvó
dásban szenvednek, igyanak reg
gelenként egy egy pohár természe
tes „Ferenc József** keserűvizet, 
mert ez az ideális hashajtó összes 
jellemző tulajdonságait egyesíti ma
gában.

Hallgassa meg a legújabb

rádiókat BRUSZT-nái!
ORION. PHILIPS. STANDARD és TELEFUNKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobb^.
RÁDIÓ SERVICE!
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fi MELLTARTÓ j 
- Czeizler Jenőné m 
¥ füzőkészitő mester
! szalonjában

Baja, KADAR UTCA IO.SZ.

x=3» ^=a» n

— Megyeri Sára áll. eng. gyors
éi gépíró iskoláját, Tóth Kálmán 
utca 11/1. sz. fc.lá helyezte át. Tanít 
egységes magyar gyorsírást, vala
mint tizujjas vakirásos gépírást és 
mindkettőből előkészít irodai vizs
gára is. Vállal mindennemű gépe- 
ést és másolási munkát Jelentkezni 
bármikor lehet az iskola helyisé
gében

— írnokválasztás Vaskuton. 
Vaskút község elöljárósága a meg 
üresedett irnoki állásra Welchner 
Ferencet választotta meg.

— Két uj tanerő alkalmazását 
kéri a szentistváni iskolaszék. A 
szentislváni iskolaszék a tanfelügye
lőség utján két uj tanerő alkalma
zását kéri az elemi iskolához, te
kintettel, hogy a II. és IV. osztály 
növendékeinek száma túlhaladta a 
80—80 a# létszámot és igy a tanu
lók megosztása vált szükségessé.
Egy nagyon szíp és f A h Á N 
jótejelő vörös tarka E C II C II 
borjúval együtt eladó. Cím a kia
dóban.

Ma délben bontották fel a 
szegényiskolás gyermekek ruha
szükségletének ellátására beér
kezett ajánlatokat. Ma délben bon
tották fel a városházán a szegény
gyermekek ruhaszükségletének óllá 
tására kiirt pályázatra beérkezett 
ajánlatokat Lapzártakor a szakértő 
bizottság még folytatja tárgyalásait 
az odaítélések felett.

— Elmosta az eső a szombati 
állatvásárt. Szombaton volt esedé 
kés Baján az őszi állatvásár, a 
szakadó eső azonban szinte elmosta. 
Felhajtásról, de forgalomról is alig 
lehet beszélni; hosszú esztendők 

óta nem volt Baján ennyire rosszul 
sikerüli vásár. Gazdái cserélt a vá
sáron mindössze harmincöt szarvas- 
marha, ugyanannyi sertés, tizenöt 
ló, hat birka és egy kecske. Szálli 
tás sem külföldre, sem az ország 
területére nem volt.

— Alkoholisták, akik gyomor
hurutban szenvednek, elvesztett 
étvágyukat napi kb 150 gramm 
természetes ,,Ferenc József** kese- 
rüviz használata folytán gyakran 
meglepő rövid idő alatt visszanye 
rik.

— A Gyurkovics lányok elő
adása a Szent Margit Leányklub 
rendezésében. A Szent Margit 
Leányk^ub rendezésében november 
8 án este 8 órakor a Központiban 
színre kerül Herczeg Ferenc vigjá- 
téka a Gyurkovics lányok.

— A Felsővárosi Róm. Kath. 
Olvasókör 10 éves jubileuma. A 
Felsővárosi Róm. Kath. Olvasókör 
vasárnap, — « hó 8 án — ünnepli 
fennállásának 10 éves jubileumát. 
A jubileumot díszközgyűlés kereté
ben ünnepli az Olvasókör. Ünnepi 
szónok vitéz Molnár József áz ál
lami felsőkereskedelmi iskolák igaz
gatója. A díszközgyűlést este 8 óra
kor társasvdcsora követi.

— Összeírják Baja értelmisé
gét. A november 5 i állapotnak 
megfelelően összeírják Baján az ér
telmiségi népességet. Főiskolai vég
zettséggel, érettségivel, vagy ezzel 
egyenrangú képesítéssel bírókra vo 
nalkozik az összeírás: lényege az 
iskolai képesítés, személyi, családi 
adatok feltüntetése és a vagyoni 
viszonyok ismertetése. Az összeírás 
a m. kir. Központi Statisztikai Hi
vatal részére készül.

Ellenzéki népgyülésen.
Szónok; Felemelem a han

gomat, hogy hallják az egész or
szágban . . . Az egyik határtól a 
másikig.. . Kelettől nyugatig, észak- 
tól-délig .. .

Egy hallgató: Hangosab
ban beszéljen, nem értjük .. .

Laptulajdonos:
Or. KN tXV LEHEL.

Fizessen elő
a BAJA-BACSÓRA.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

l? száraz
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 part) Telefon : 195.

M Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| D0R0GI»»2uK0KSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

I OOFOgi tojásszén
í Dorogi diószén
! Kemény ét lágy tűzifa ölben él aprítva.

Grünhut él Társa BAJA — Telefon 160.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 2-tól nov. 9 lg.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

Szobafütéshez:

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

Bőtermésű
vessző eladó. — Jókarban lévő 
sfráfkocsi eladó. Baján, Tóth Kál- 
mán-utca 34.

E|(y szoba |atf áct *lerese'< 
éskonvhás iCSrcCfldl azonnali 
beköltözésre. — Cim a kiadóban.

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLŐK 
HÁLÓK 
URISZOBÁK POLLAK

bútoráruház

SBaja, Kossuth Lajos utca. 
SZOLID ÁRAK!

j|j Kedvező fizetési feltételek,
jlj Elsőrangú anyag és munka garantiával. 
a >==□» : NvniMn'l Rak»r>pk Gnldi-

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb höértékU magyar szén és széntermékek. 

- — = Kérje mindenütt. —

Képviselet: SchŐR ŐS Bajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.


