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BÍRÓ LÁSZLÓ

Végezzék ki a 
hazugságokért.

Az emberiség megbékélé
sének utjaban nehány hazug
ság áll; ezeket a hazugságo
kat ki kell végezni.

Igaz, hogy ezekből a hazug
ságokból sokan élnek; de 
mert épen ezek az emberiség 
boldogulásának kerékkötői, 
nem kell őket sajnálni.

Maga a népszövetségi intéz
mény, a mostani szervezeté
ben sem egyéb, mint a kény
szerbékék s érthetetlenséget 
biztosiló intézmény; sokan 
élnek is belőle; de miután 
puszta létezése is akadálya a 
nemzetek megértésének, hazug
ság s ezért el kell törölni.

De vannak a nemzetek éle
teben is hazugságok, melye
ket meg kell szüntetni.

Ilyen hazugság Jugoszlávi
ában az az állandóan hirde
tett tétel, hogy a területi ha
tárok revíziója háború 
nem képzelhető el.

Ebből a szélső szerb 
nalizmusból is sokan 
Szerbiában; de mert

nélkül

nacto- 
élnek 
ez a 

hazugság Szerbiára is nagyon 
veszedelmes, ki kell ezt a ha 
zug-'ágot ott is végezni.

Ki kell végezni pedig azért, 
mert a háborúnak a folytonos 
emlegetése nem ijeszt meg 
senkit; nem különösen ben 
nünket magyarokat, akik nagy- 
rabecsüljük ugyan a szerbek 
katonai erényeit, de azért nem 
félünk tőlük.

De nem adunk erre az 
ijesztgetésre semmit, mert a 
bajai háromszög kiürítése előtt 
is mondogatták a szerbek, 
maga az egyik kormánybiztos 
is, hogy a szerbek csak fegy
veres erőnek engedve adják

ki a kezükből az egyszer el- j ték.
foglalt területeket és a nagyba- Mussolini milánói beszédé- 
talmak san remói halaroza- , ben kivégzett egy csomó nem
fának engedve mégis kiüritet | zetközi hazugságot, most a

A jövő pénteken Budapestre érkezik 
Cianó gróf.

külügyminiszter látogatást tesz Bécs 
ben,

majd a hét végén Budapestre 
is ellátogat.

A kormányzó római látogatását
még ez. évben viszonozzák Buda

A kormányzó lérvbtvétl római 
útja a közérdeklődés homlokterébe 
lépett. Utazása nemcsak idehaza, 
de a velünk barátságos érzelmű ál 
lamokban is váratlan ölömet keltett.

A jövő hét elején Cianó gróf olasz

Széleskörű vizsgálattal megállapították, hogy 
Bácsmegyében nem volt gyermekparalizis.
Vitéz Bajsay Ernő alispán intézkedései a téli munkanélküliség enyhítésére.

Meleg visszhangot kelteti Bács- 
bodiog vármegye közigazgatási ölé 
sén vitéz dr. Bajsay Ernő alispán 
bejei ntése, hogy a téli munkánál 
küliség enyhítésére ifjú Willmann 
János megyebizottsági Ing, földbir 
tokán 150, esetleg 200 munkásnak 
hét -ken át rnegé hetest biztosítanak

Egy bajai ügyy < á kellemeseit kalandja az erőszakot 
„főiskolás" képügynökke* a bevert ablakoktól 

a rendőrőrszobáig.
Kellemetlen kalandban vull része 

tegnap délután dr. Wuity Miksa 
bajai ügyednek. A Szentistvánon 
lakó ügyvéd lakásának irodájába öt 
óra körül beállított egy elegánsan 
öltözött fiatalember, aki magát főis
kolai hallgatónak és művésznek val
lotta és különféle festményeket ki 
nált eladás céljából.

Az ügyved sajnálkozva kijelen
tette, hogy nincs szüksége képekte 
ég váita, hogy látogatója eltávozzék; 

a cikória ültetéseknél. Az alispán 
a főbirák utján utasította az érde
kelt községeket, hogy gazdasági és 
napszámos munkásokat toborozza
nak a vármegyéből a kérdéses mun 
kálalok végzésére

A népegészségüggyel kapcsolatban 
közmegnyugvással találkozott az a

ez azonban erre egyáltalában nem 
mutí tolt hajlandóságot. Már három 
szór is távozásra szólította, de az. 
ügynök nem mozdult. Dr. Wuity 
erre türelmét veszítve ismét figyel
meztette, hogy hagyja el a lakását, 
nincs itt semmi keresni valója. A 
főiskolás ügynök visszaf- lvlt :

— De igenis v.in itt keresni va
lóm — és a következő pillán’tban 
neki ugrott a meglep -tt dr. Wuity 
uak és torkon ragadta Ebben a 

szerbeken a sor; ne emleges
sék a revízió ellen a háborút, 

i mert úgysem ad rá senki sem- 
1 mit.

pesten olasz részi öl és mint hirlik
Umberto olasztrónörökösmég 
december folyamán előkelő 

kísérettel 
az olasz király nevében Budapesten 
viszonozni fogja a kormányzó láto
gatását.

felvilágosítása, hogy széleskői Ü vizs
gálat alapján megállapították : nem 
volt Bácskában gyermekparalizis.

Javultak valamivel a megyei adó
befizetések is. Pótadóból 38270, 
útadóból 1748 és útépítési hozzájá
rulásból 815 pengővel több folyt 
be, mint a múlt év hasonló idősza
kában.

percben lépett be a másik szobából 
az ügyvéd tanilónövendék leánya, 
aki a kiáltozásra lett figyelmes és a 
dulakodók közé vetette maya!, de 
a harcias ügynök még akkor sem 
tágított.

Szei
ügyvédnek az 
Meny hét t nevű 
a nekidühődött 
telepítették.

Dr. Wuity a

rencsére a zajt meghallotta az 
udvaron tartózkodó 

öccse, Lesietett és 
ügynököt az uIcára

maija részéről ezzel

én, csütörtökön reggel nyitiuk |
a régi helyen, újjá alakított

divatvzletunket
FISCHER PÁL RT. Baja, Br. Eötvös-utca 2.
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Pulóvert Olcsón Kalapot
Harisnyát nCINKIAOIIT 1 n s e t
Combinét iCSsNoAityi Nyakkendőt

RetíkSIt divatcsarnokból. KO^t^Űt
le is zárta volna a váratlan incidenst, 
de a bősz müvészügynök bosszúja 
bán beverte az utcán az ügyvéd 
házán >k ablakait is, közben észre
vette, hogy a kalapját a Lakásban 
feleltette. Visszament érte, de az 
abhkügy után a házigazda átadta a 
közben előhívott rendőrnek.

A rendőrségen kid-rült, hogy 
Medgyesi László 25 vés budapesti 
illetőségű munkanélkülivel azonos a 
verekedő hajlamú álművész, aki 
•lőzetseri a plébániára is ellátoga
tott é. hí Loógó Pál plébános nem 
lép lel azonnal a legerélyesebben, 
ott is hasonló jelenetet i ögtönöz.

Összeszurkáltak egy 
napszámost a hát

monostori határban.
Hurtony József 26 éves bát- 

monostori napszámost a ha
tárban munkástársaival történt 
szóváltás után összeszurkáltak.

Hurtonyt súlyos állapotban 
a mentők szállították a köz
kórházba.

A csendőrség a vizsgálatot 
megindította.

Borközraktárak és 
borpincék 

létesítésit kéri a megye ag
rártársadalma a földmivelés- 

iigyi kormánytól.
Az agrártársadalmat közéb ől érin

tő fontos kérdésbon szólalt fel a 
m. gv - közigazgatási bizot ságának 
ülésén Medveczky Károly gazdasági 
főtanácsos A szöllő és must tér 
mástöbbletével előálló katasztrofális 
helyzetet a hordóhiányt telte szóvá 
és borközraklárak feláililásál sür
gette.

Bácskában bot pince rendszer nem 
lévén, a szöllőtermelök, mivel a 
külföldről rendelt hordók vauimén 
tesitása későn történt meg, nem 
tudták h szöllől és mustot értékesí
teni. Kelebián a szöllő ára 2, a 
must? 5 fillérre zuhant. A devalvá
ciós események beszüntették a must 
és bor kíil'öldi forgalmát, ami a 
termelőknek nagy vesztességet je
lent. Szükség van borpiucék, bor 
közraktárak felállítására, de szövet
kezeti jelleg nélkül.

Dr. Marschall Ferenc föld mivelés- 
ügyi államtitkár és a minisztérium 
borászati osztályának vezetője meg 
Ígérték a borpincék, azaz borköz

raktárak létesítéséi, amire leginkább I Károly indítványát, hogy az állarn- 
B:ic;almáson és Jánoshalmán van | tói a borközraktárak és pincék mi
szükség. I előbbi felállítását kérje a vármegye.

A bizottság elfogadta Medveczky j —

A megyei vágóhidak kérdésének 
rendezését jelentette be a közigaz
gatás; bizottság ülésén az alispán.

Az állatorvosi jelentéshez a megye 
közigazgatási bizottságának ülésén 
Medveczky Károly gazdasági főta
nácsos szólt hozzá, aki beszédében 
szóvátette, hogy a Jánoshalmái és 
mélykúti vágóhidak nem felelnek 
meg az egészségügyi követelmé
nyeknek és azok átépítésre szorul
nak.

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán a 
felszólalásra adott válaszában kije 
pntette, hogy

Sokat evett a vőlegény - 
a menyasszony felbontotta 

az eljegyzést.
Párját ritkító perben hozott Íté

letet a kecskeméti törvényszék pol- 
gáii fellebbviteli tanácsa.

Egy fővárosi tisztviselő hosszabb 
ideig udvarolt egy jómódú izsáki lány
nak. Az udvarlásból eljegyzés lett, a 
boldog vőlegény a vikendjeil állan
dóan Izsákon töltötte. Már az es 
küvő kitűzéséről beszéltek, amikor 
a vőlegény levelet kapott menyasz- 

I szonyától.
A menyasszony a levélben beje 

leniélte, hogy eljegyzését felbontja. 
Elhalálozását meg is indokolta.

— Maga annyit eszik r.áiunk, hogy 
i félek attól, ha férjem Ipsz, mindent 

megeszik. Nem tudom, milyen férj 
lenne abból a vőlegényből, aki 

Figyelem! I Fwaiem!
■ ®

nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogv 
aklem- t november 1-eri a régi Kr8flSZ-íále üzletbe. 8drÓ 
Eötvös lóisef ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu 
dalom h ii. é. vevőköaöuNÓgemmv), hogy újonnan dúsan 
felfiüsrelt raktárommal még fokozottabb mértékből mó 
dómban lesz, közismert SZOlld áraimmal vevőközönségem 
igényeit a legteljesebb méltókban kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszer ész. 

I

örömmel közölheti, hogy a 
bácsalmási és mélykúti vá
góhidak kérdésének rende
zése most van soron.

melyet követni fog a jánoshalmai 
vágóhíd kérdésének rendezése is. Azt 
hiszem, — mondotta az a lispán — 
tavaszra ezen a téren is komoly 
eredményeket jelenthetek.

A közigazgatási bizottság lelkes 
örömmel vette tudomásul az alispán 
válaszát.

i menyasszonyánál vacsorára nyolc 
I darab kirántott húst eszik meg és 

annyira jólakik, hogy nadrágját és 
mellényét ki kell gombo’ni, ha mo
zogni akar

A menyasszony a levélben még 
azt is irta, hogy a vőlegény illette 
oül is viselkedett. A hopponmaradt 
tisztviselő nem hagyta annyiban a 
dolgot. Mivel az eljegyzést a lány 
bontotta fel, a kecskeméti járásbíró
ságnál 800 pengő erejéig keresetet 
indított u leány, illetve annak szü 
lei ellen, Virágszámla, ajándékok, 
utazási költség és borravaló tette 

: volna ezt az összeget.
A járásbiröság a keresettel elula 

sitolla a tisztviselőt. A tárgyaláson

kitűnt az is, hogy a férfi soha nem 
adott borravalót, hanem a kocsist, 
aki a vasútról beszállította, meny
asszonyához utasította. Az is kitűnt, 
hogy a vőlegény 200 pengő köl
csönt kapott menyasszonyától.

A fellebbviteli tanács azután a 
vőlegény részére megítélt 100 pengő 
költséget, mert elintézte menyasszo 
nyának örökbefogadási ügyét, ezzel 
szemben kötelezte az ex vőlegényt 
200 pengő visszafizetésére. A tiszt
viselő így rosszul járt : a 800 pengő 
követelésből 100 pengő tartozás 
lett.

Pythia 
szeretettel és szívesen látja ismerő

seit, barátait Nemzeti-Szálló el
ső emeleti lakásán 11 — 1,

4—7 óra között. El 
hozandó mindazok 

kézírása, akik
nek jellemét, 

érzéseit, 
sorsát

megismerni akarják!

Újabb tíz községre 
mondották ki a me
gyében az anyagi 

felelősséget.
A vármegye közigazgatási bizott

sági ülésén dr. R-idetzky Ágoston 
min tanácsos, pénzügyigazgató elő
terjesztett jelentésében az adóbeíi 
zetések csökkenéséről adott számol. 
Ez év október havában a befizeté
sek összege 341326 pengőt tett ki 
a tavalyi 398.503 pengővel szem
ben, mig az ev első kilenc hónapja, 
az ösizbefi/.etést tekintve javulást 
mutat, mert mig 1935 ben 2 378 547 
pengőt, addig az' idén 2 478 355 
pengőt fizettek be.

Az adóbeíi/rlések hanyatlása, — 
a községek további sorára is szűk 
ségessé teli.* . anyagi felelősség 
kimondását, mert itt is túlhaladták 
a hátralékok az <-lőirt 40 százalé
kot.

A közi >.<7g■. tási bizottság, —idb. 
V|,.marin János felszólalása után, 

— újabb ti/ kö/s^m Jánoshal
mára, Ku'ymárra, Kunbajára, Tom
pára, Csávolyra, Felsőszentivónra, 
Csikériára, Vnskutra, Gorára és Ta 
taházára l<i i« mnndn'lak az anyagi 
felelősségi t.

Nem érd-k leien megemlíteni, 
hogy Mélykút és Kisszál as a me
gye két községe, mely vezet az 
adóbefizetések leién.
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| Gyors- és gépírást tanít !

I
^s előkésül irodai vizsgákra MEGYERI SARA. áll engedélyeiéit

GYORS* ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYA MA ■

I
V*' gépelési munkál és másolást Jelenlkemi bármely Időbon Ili 

lehet: Lnth Kálmán-u. 11\1 sz. alatti iskolahelyiségben. W
D ^=3»«C=212=a» y—•?». “

Pythia különös megérzése 
egy halottról, aki él.

1914 ben vonult hadba Bujáról 
ej|v daliás fiatalember B. S. gazdái 
kod*, az orosz frontra és 1916 bán 
Pod Volociskáról irt utoljára.

Várták, várták lélegzet visszafojtva 
és könnyes szemmel a postát, ott
hon az anya sírva, az apa némán, 
a [utal szép feleség reszkető izga 
lommal — nem jöttek többé a ró
zsaszín lapok. Ejíy napon aztán 
megjött a szomorú értesítés és a 
szép asszony zokogva borult a kis 
bölcső fölé.

De nem akarta elhinni, hogy az 
ő diliás szép ura ne írjon többé. 
Kein akarta elhinni, hogy a kis fia 
árva lett.

Múltak az évek. A fiatal férjet 
elsiratták. Mindszenteken égtek étié 
a gyertyák.

És jött az összeomlás. A szép 
fiatal özvegyet körülvették a kérők. 
Sriilei biztatták. Mire vársz még? 
S/egény urad halott. A fiatal asz- 
szony egyiket a másik után utasí
totta vissza. Elmaradoztak. Csak 
egy férfi, aki évek óla hűségesen 
szerette, tartott ki mellette.

Ekkor hallotta, hogy Szegedre 
éikezelt a hírneves léleklátó grafo 
lóga Pylhie asszony. Elutazott hoz

Nagy az érdeklődés a Felső
városi Olvasókör vasárnapi 

jubileuma iránt

Vasárnap, november 8 án dululán 
4 órakor ünnepli tízesztendős fenn 
állását a Thé.sz Imre plébános ve 
zetésével megalakult Felsővárosi 
Római Katolikus Olvasókör.

A jubileumi disz gyűlés tartalmas 
programja során vitéz Molnár József 
a bajai felsőkereskedelmi iskolák 
igazgatója mondja az ünnepi be 
szédel.

A dis;kÖ7g> ülés után este 8 óra 
kor lát sasvacsora les a Kör helyi 
ség ibn. Mind a jubileumi d'szköz 
gyűlés, mind a vacsora az érdeklő
dés központjában áll. 

zá, elvitte férje kézírásait, fényké
pét.

A bajai asszony igy beszéli el a 
történetet : Pythia kezébe vette a 
legutolsó tábori róz.sasz.inlapot, há
romszor végigsimitolta kezével, az
tán igy szólt :

„Ez a fél fi é|. Várjon Írni fog. 
Hazajön “ A sokat szenvedett, ví
vódó asszony felszabadultan zo
kogott, most már tudta mit kell 
tennie. Hi t és várt.

És ez év elején válóján levelet 
hozott a posta távoli szibériai bé
lyegzővel orosz bélyeggel, ezermért- 
földnyi távolságból keres végtelen 
mezők beláthatatlan síkságok végé
ből — » gy jajszó : „Élek — segít
selek ! Ezer és ezer sínylődik itt, 
nem bírnak hazajutni, segítsetek 
amig lehet 1 ‘

És egy fénykép. Kél beesett arcú 
beteges, sovány szőkehaju férfi. Ez 
lenne a daliás szép magyar gazda ? 
A fiatal férj ? Istenem !

A lázas sietséggel összcszorilott 
fogakkal zokogó asszony megpró
bálta a lehetetlent, régi szerelemmel 
küzdve : Ha minden vagyonom reá 
megy is, de hazahozatom I

És tavaszra itthon hsz a megsi 
ratolt és meghaltnak hitt férj.

HÍREK.
— A megyei gazdasági albi

zottság uj tagja. Dr. Weisz Mik
lós törvényszéki bírónak a bácsal
mási járásbíróság elnökévé történt 
kinevezésével megszűnt gazdasági 
albizottság! tagsága. Helyét, a kir. 
törvényszék elnökének bejelentése 
szerint, dr. Hoffmann Emil törvény 
széki bitó foglalja el.

— Kapolnaszentelés a kiscsá 
volyi temetőben. Mahig Ervin kis 
csávolyi plébános hétfőn szentelte 
fel ünmpélyes keretek közöl a kör
menetben érkezett hívők jelenlété-

— Iir. Istentisitllet. Pénteken 
délután az istentisztelet egynegyed 
5 kor kezdődik.

— Nyugdíjazás. Dr. Haering Ok
táv hercegszántói l özségi orvost sa
ját kérelmére 1936 december első 
jév ■! nyugállományba helyezték.

—• Kinevezés. Dr. Dobos László 
baiai törvényszéki titkárt a kor
mányzó a battonyai járásbirósághoz 
kir, járásbiróvá kinevezte

í Q WT?sá..r--nS» I3» xi

Kiadó
Ozletheiyiség!

I A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnaira a i a d ó !

— Dugulás és aranyeres bán- 
talmak, gyomor- és bélzavarok, 
máj’ és lépduzzadás, a has állan 
dó puífadlsága és a rekeszizom 
gyakori fellolódása, hát- és derék
fájás ellen a természetadta 
..Ferenc József" keserüviz, kisebb 
adagokba elosztva, naponta többször 
bevéve, hathatós segítséget nyújt.

— Oklevél meghirdetése. Nagy 
Torma Erzsébet szülésznő oklevelét 
a megye kisgyülésén meghirdették.

— Igazgatói és tanítói változá
sok a megyében. A garaí íp-iros 
lanooo'anfolyarn ig.zg •lójává Tresz 
N.irton plébánost, tanítójává pedig 
Priszliuger Antal ik. ig. tanítót vá
lasztották m“g. — Az erse i Főha
tóság az eltávozol! Pongrácz Mária 
Krizosztoma g-rai el. isk. szerzetes 
tanítónő helyere Koch Maria Win- 
frida szerzetes tanítónőt helyezte 
ál, míg Pohch Mária Euszteila szer
zetes lanitónő a bácshokodi rk. 
elemi iskolához nyert beosztást. — 
A csávolyi rk, elemi iskolához Hor- 
vác/.y Mária tanítónőt választották 
rn g.

— összeesett az utcán. Szelete
János 63 éves dunakömlődi lakás 

I tegnap délután az Erzsébet királyné 
ul 83 számú ház előtt összeesett. A 
mentők szállították kórházba.

— elmúlt hónapban 80 fűre 
emelkedett a természetes sza
porulat a menyében. A megye 
közigazgatási bizottsági ülésén ismer
tetett tisztifőorvosi jelentés beszá 
molt arról, hogy az elmúlt hónap
ban a megye természetes és tiszta 
szaporulata 80 főié emelkedett. A 
fertőző betegségek sorában csak a 
difléria és a vÖrheny mulat némi 
emelkedést.

— Külföldi szállítások a me
gyéből. Az elmúlt hónapban a me
gye területéiől Ausztriába 37 drb 
szar vasmat hál és 302 drb serlést, 
Németországba 20 drb szarvasmar
hát, Csehszlovákiába pedig 319 drb 
sertést szállítottak ki.

Hallgassa meg a legújabb

íádiŐkat BRUSZT-nál!
ORION. PHILIPS. STANDARD és TELEFUNKEN

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
RÁDIÓ—SERVItE!
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Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLÖK 
H Á L L
URISZOBÁKS POLLAK

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.
a <E3

Dr. Vargha Damján pécsi 
egyetemi tanár volt a szónoka 
a gimnázium Szent Imre ünne
pélyének. Nívós ünnepségén áldo
zott tegnap Szent Imre királyfi em
lékezetének a Ciszterci Rend bajai 
III. Béla reálgimnáziumának, Szent 
Alajos Kongregációja A Szent Im
re szettemében neveli öntudatos ma
gyar ifjúság ünnepségén nagyszámú 
közönség jeleni meg s élvezettel hall 
gatla a szép műsort. Az akadályoz 
tatása miatt távollevő Kiihn Sza- 
niszló a pécsi cisztercita gimnázium 
igazgatója helyett dr. Vargha Dani’ 
ján pécsi egyetemi tanár mondotta 
a nagyszabású ünnepi szónoklatot. 
A műsor kiemelkedő száma volt dr. 
Tordai Ányos igazgató tanügyi fő 
tanácsos ,,Szent Imre testamentuma" 
cimii neves költeményének előadása. 
Lovas Andor karnagy vezetésével 
az ifjúsági ének és zenekar igen 
meleg sikert aratott.

— A rémi kisbirók feílebezése 
a fizetésügy miatt. A térni kis 
bírók a képviselő testülettől fizeté
süknek a rendőr öki vei egyenlő ara 
nyu megállapítását kérték A köz
ség elutasította őket s a kisbirók a 
megyében felebbezlek. A kisgyülés 
az eddigi 540 pengőről 600- ra emel 
le a kisbirák fizetését.

— Sót loptak. 
fuvaros mélykúti 
lett, hogy n mull 
órakor kocsijával
András-utori Kénytelen volt áruját, 
többek közölt 8 zsák sót is lerakni 
és míg kocsiját előre vontatta és az 
árut u/ból felakarta rakni valaki 7 
zsák sót ellopott.

Bemászott az ablakon és 
pénzt lopott. Özv Pirosovics Jó 
7 séf né Róka u 22 szám alatti lakás 
feljelentést telt a rendőrségen, hogy 
tegnap délután 6 órakor ismeretlen 
tettes bemászott lakásának nyitott 
ablakán és az egyik szobából 40 
pengő készpénzt ellopott. A nyoma 
zás megindult.

— Elhízásnál, szivelzsirosodás 
és májelzsirosodás eseteiben 
gél, délben és este egyharmad 
hál természetes ,,Ferenc 
ke eriiviz — félót óval az 
elölt bevéve — lendkiviil
hátiszei, melynek hatása gyors, biz 
tos és mindig kellemes.

— A bácsbokodi rendőrök ügye 
a megye kisgyülésén. Bácsbohod 
képviselő testületé 1937 tői öt rend
őri állás betöltését határozta el. A 
megye kisgyülése csak egy rendőri 
állási hagyott jóvá, minél több üre
sedés nincs. A kérdéshez hozzászólt 
Schveipert Tamás és aggodalmának 
adott kifejezést a rendőri állomány 
lecsökkentése miatt. Dr. Fernbach 
Bálint főispán kijelentette, hogy na
gyon szívesen pártfogolja Bácsbo 
kod kívánságát a minisztérium előtt, 
ha a község a megye utján kéri az 
állások visszaállítását.

SPORT
Őszi rangadó!

a:

I

Vasárnap délelölt íél 11 órai kéz 
dettel lesz a Nagymányoki S. E.— 
BSE mérkőzés. Fél 1 órakor a 
,,Sái ősi vándordíj'’ két esedékes 
csapata : Tanítóképző—Kisc*ávoly 
játszik. Egynegyed 3 kor a B TSE- 
Bacsalmás i MOVE mérkőzés kerül 
eldöntésre.

Viszmeg Orbán 
lakás feljelentést 

hó 30 dn éjjel 11 
elakadt a Jelhy

l.aplnlajdonoe ;

IH. « H € L V 15?; 6 1.

l! 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: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pnit) Telefon : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

{ D0R0GI*S*!°uK0KSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

I DOrOSI tojásszén
l Dorogi diószén

Kemény es lágy tűxifa ölben és aprítva.Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva

---------------------- --- ---------------------- --------------------- '■------------r

Olcsó tűzifa I

I
I

Éjjele 
szolgálatot tan 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 2 töl nov. 9 ig.

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

Bőtermésü iX'rJ™ 
vessző eladó. — Jókarban lévő 
slráfkocsi eladó. Baján, Tóth Kál
mán-utca 34.

K~y S"'V” keresek
esl-ío.ii h'is azonnali

baköhö.'-ésre. — Cim a kiadóban
lakást

'<»£• 
po- 

József** 
étkezés 
ét tékes

Tuskóía 
szembeni

Keményfa ölenként 
Lágyfa 
Rozsé kötegenként

M Á T Y A 1

hajóállomással 
Dunapaiiról. 
.... 20 P. 
. .13 15 P. 
6 10 fillér.

ndéglö
Dunap.art,

FŰZÖ.nTA
MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné 

füzökészilö mester 
szu lönjábu n

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén'
Pécsi dióbrikett

II
ÍR

yomatolt Bukunek és Goldbcrgcr könyvnyoü.dúj i. a,, lkján.

BUA. KADAR UTCA 10.SZ.

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 

------Kérje mindenütt.------------------------------- —

Képviselet: SchŐA ŐS Bajai
BAJA, Haynatd utca 13. — Telefon 26.


