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EmÍA-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
FERENC1EK-TERE 2 SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: 

o !. fiHEZV LEHEL
Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELÖFIZEltSt ÁRAK:

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

Ma délután utazik 
Horthy Miklós 
kormányzó és 

Etiférete Rómába.

Egyhangúlag vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt 
választották meg a Frontharcos Szövetség 
bajai főcsoportjának elnökévé

Horthy Miklós k ormányzó 
és felesége ma délután utazik 
Rómába. A kormányzói pár
ral utazik Darányi Kálmán 
miniszterelnök, Kánya Kálmán 
külügyminiszter, Vértessy Sán
dor a kabinetiroda főnöke, 
Keresztes-Fischer Lajos tábor
nok, a katonai iroda főnöke, 
gróf Csáky István a külügy
miniszter kabinetfőnöke és 
gróf Teleki Gyula követségi 
titkár.

A búcsúztatáson a pálya
udvaron a kormány tagjain 
kivíil jelen lesznek a Nép tag
jai is Ivády Béla vezetésével.

Dr. Mikecz Ödön 
belügyi államtitkár 
Czegléd képviselője.

Tegnap hirdette ki dr. Ben- 
kö Lajos választási elnök a 
ceglédi városháza erkélyéről 
dr. Mikecz Ödön belügyi ál
lamtitkárt Cegléd város egy
hangúlag megválasztott képvi
selőjének. A mandátumot 11 
órakor nyújtották át a város
házán dr. Mikecz Ödönnek, 
akit dr. Sárkány Gyula pol
gármester üdvözölt. Dr. Mikecz 
Ödön válaszában köszönetét 
mondott a bizalomért.
Ezután Dobos Lajos pártelnök 
felolvasta Darányi Kálmán 
miniszterelnök, Kozma Miklós 
belügyminiszter c'i Ivády Béla 
a Nép országos pártelnökének 
üdvözlő táviratait. Dr. Mikecz 
Ödönt a megjelentek hosszan
tartó ünneplésben részesítették.

Társelnök Farkas Andor ny. alezredes lett 128 szavazattal. — Vitéz Bessenyői 
Miklósra összesen 38 szavazat esett. — A hivatalos lista jelöltjei kerültek ki 
győztesen a választási küzdelemből

Tegnap délután tartotta meg a 
Fion'hircos Szövetség b»j<ii főcso
portja tisztújító közgyűlését a Köz
ponti Szálló nagytermében. A köz
gyűlés iránt nagy érdeklődés nyil 
vánult meg, úgyhogy a nagyterem 
zsúfolásig megtelt.

Dr. Major József vezelőliszt kí
séretében helyet foglaltak az elnök
ségi asztalnál Voicsek Oltó az. Or
szágos Kö/ponl kiküldöttje és vitéz 
Illés Béla ny. ezredes.

Dr. Major József megnyitva a 
közgyűlést, üdvözli a megjelentekéi, 
majd átadta az. elnökséget Voicsek 
Olló központi LiküIdö11 uek.

Voicsek Olló miután tolmácsolta 
az 0 szagos elnökség üdvözletét, 
sor kerüli a zárószámadások és költ
ségvetések beterjesztésére, melyeket 
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vett

Most a közgyűlés legfontosabb 
pontjára kerüli a sor, a tisztit jitásra.

A központi kiküldött a választás 
megélése előtt hosszabb beszédben 
fejtette ki a Szövetség működését 
és szerepét melyet betölt, majd az 
országos elnökség nevében köszö
netét mondott a lemondott vezető 
ségnek és üdvözölte vtéz Ülés Bélát

Elkészült a frontharcos 
törvény.

B-s/éde további során bejelen 
tette, hogy a frontharcos törvény 
elkészüli

A kormány, — mint mondotta 
— a mai keretek között a 
megalkotásnál, talán túl is 

lépte a lehetőségeket

| és a törvény sok szegény bajfárs
| könnyéi fogja felszát itani.

Ezután a baj átsias egységről és
I fegyelemtől beszélt, mely nem tűr 

meg széthúzást. E helyről fordulok, 
— mondotta emelkedett hangon, — 
Baja társadalmához, hogy a Szövet
séget támogatva adjon erőt ahhoz, 
nehogy a spmyol események fejű 
két itthon is felüthessék.

Ha nem ismertünk különbsé
get bajtárs és bajtárs között 
a fronton, annái kevésbbé 
ismerhetünk különbséget ide

haza.
Majd bejelentette, hogy uj tiszti

kar megválasztó ára kerül a sor és 
a kijelölő bizottságba tagokul dr. 
Flótián Gézát, dr. Milassin Jenőt 
és Hernádi Józsefet delegálta.

Egy kis vihar.
Ebben a pillanatban egy hang 

süvít át a termen.
— Delegáljanak tagot a másik 

táborból is.
-— Micsoda másik tábor ?
— Hol van itt másik tábor? — 

hangzik a terem mind n oldalárral, 
majd Voicsek Ottó áll fel ismét.

— Itt nincsen és nem is lehet 
másik tábor, — mondja erélyes hau 
gon. Üt csak egység van és egység 
lehet. Itt nem lehet pártokra sza
kadva esetleges érdekekért küzdeni

Voicsek Ottó szavait taps fogadja.

Elrendelik a titkos sza
vazást.

A kijelölő bizottság munkájának 
időtartamára a közgyűlést felfüg
gesztik. Eközben vitéz Szabó Gábor 

70 aláírással ellátott indítványt jut
tat az elnökséghez, melyben a tit
kos szavazás elrendelését kéri.

A közgyűlést újból megnyitva 
rövid vita kerekedik a titkos válasz
tás elrendelése körül, végül is Voi
csek Ottó a titkos szavazást elren
delte és választási elnökül dr. Fischer 
Jakót, tagjaiul pedig dr. Fischl Fe
rencet és vitéz Rapcsány Ltvánt 
kéri fel.

Hat óra körül fejeződött be a 
válás-tás, melynek eredményét a 
közgyűlés lelkes éljenzése közben 
hirdették ki.

Elnök : vitéz dr. Bajsay Ernő. 
Társelnök: Farkas Andor ny. 

alezredes.
Leadtak összesen 167 szavazatot. 

Elnök lett : vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán 167 szavazattal Társelnök 
Farkas Andor ny. alezredes 128 

I szavazattal ; (vitéz Bessenyői Miklós
ra összesen 38 szavazat esett.) Al- 
elnökök Hadanich Béla Mflr. állo
másfőnök 119, Szécsényi Imre hajó
ácsmester 127 Titkárok Ács Nagy 
Zoltán forg. adóhivatali főnök 127, 
Nyári Géza ny. alhadnagy 126. 
Pénztáros Csihás János forg. adó
hivatali tisztviselő 167. Ellenőrök 
Bodrogi Jenő mechanikus 127, 
Schleisz Ferenc magántisztviselő 
127 Inlézőbizotlsági tagok dr Ortay 
József tanfelügyelő 124, D -tre Gyula 
tanító 167, Kelen Andor kereskedő 
167, vitéz Zombola István cipész
mester 122, Kovács Antal iskola
igazgató 117, Maros Miklós pénz
ügyi titkár 167. Póttagok Kovács 
Bencze Albert nyomdatulajdonos,

Jó meleg matlassé „MARS44
leányka

pongyolák érkeztek!
gyermek-kocsik
gyári lerakata, eredeti árakon I

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.) 
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REINHARDT DIVATCSARNOK 
áthelyezte üzletét a régi üzlete melleti házba 

Vörösmarty-utca 6 szám alól 4 SZálH alá.
Arnold J >.sef raktárnok, lkotily 
Anlal vendéglős, Grünfelder Albert 
földbirtokos 127—127. Számvizsgá 
lók dr. Erdődy Ernő pü. titkár 127, 
Rózsa Dezső nyomdaiul*jdonos 128, 
Szepes József végrehajtó 167. Pót 
tagok Berger Károly fodrászmester 
és Békési István hentesmester 127.

Az Országos Nagytanács kikíil 
dőltje dr. Flórián Géza lett 128 
szavazattal.

A másik lista jelöltjei 40—40 sza
vazatot kaptak.

Vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán székfoglalója.

Az eredmény kihirdetése után 
küldöttség hívta meg vitéz dr. Baj 
say Ernő alispánt és Farkas Andor 
ny. alezredest, akiket a közgyűlés 
tagjai megérkezésükkor felállva nagy 
tapssal és éljenzéssel fogadtak, majd 
a megválasztott tisztikar fogadalom 
tétele után vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán tartotta meg székfoglalóját.

— Kedves Bajlársaim I U>jy a 
m.gam, mint társelnöktársam és az 
egész, tisztikar nevében hálásán kö
szönöm a megtisztelő bizalmat. Ezt 
a megtiszteltetést nem kértem, erre 
úgy kértek fel és mikor elvállaltam 
én is és társelnöktársam is kijelen
tettük : mi dolgozni akarunk. Prog 
ramom, hogy bajlársaimat arra kér
jem; tanuljunk meg összetartani. Ne 
nézzük azt, ki melyik csoportba 
tartozik.

— A munkám oda fog irányulni, 
hogy a vitézek és a frontharcosok 
között kaposolalot teremts k. Itt 
ebben a megyében az az. elképze
lésem, hogy a legelső lépésnek kell 
lenni a frontharcosok tömörítésének 
(T ips. Éljenzés.) Ezzel kapcsolatosan 
azt kérem, hogyha külsőleg is erőt 
akarunk adni tömörülésünknek, öll
sünk formaruhát. Hiszen ekkor fog
juk elérni a szükséges átütő erőt.

Majd lelkes éljenzés közben fisz 
telet éli elnöknek javasolja megvá 
lasztani vitéz. Hódsághv Bélát, aki 
hat éven át állott a Frontharcosok 
bajai főcsoportjának élén.

Az alispán után vitéz Illés Béla 
ny. ezredes szólalt fel, aki a front 
harcosok további szervezkedését sür
gette.

Még Mester Kálmán és dr. Major 
József szólaltak fel, az előbbi az 
országos elnök gróf TakácIrTolvaj 
József, mig az utóbbi az országos 
alelnök Kertész Elemér sürgönyileg 
való üdvözlését javasolta, mely ja 
vasiatokat a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott.

Vitéz dr. Baj.*ay Ernő alispán el- A közgyűlést vacsora követte a 
nők a közgyűlést ezután berekesz- Közponlibr n. 
tette. —

Ünnepélyes keretek közhit nyitották meg 
a Bajai iparművészeti Társaság szegedi 

kiállítását.
Vasárnap délben 12 órakor 

nyílt nteg Szegeden a Vitézi 
Székház nagytermében a Bajai 
Iparművészeti Társaság repre
zentatív kiállítása.

A délszaki növényekkel fel
díszített nagyterem zászlódiszt 
öltött. A terem egyik oldalán 
Baja város színeit, a másik 
oldalon Szeged színeit látjuk 
és a terem művészi elrende- 

; zésben pazar gyűjteményét 
adja az Iparművészeti Társa
ság alkotásainak. A díszítés 

I igazán lenyűgöző pompáját 
i Szeged városa rendezte.

Pontban 12 órakor a kiál- 
litó művészek élén dr. Puskás

Megjavítja a pesti államépitészeti hivatal 
az autó és kocsi forgalom rémutját 

a Sükösd és Szentistván közötti műutat.
Az utrendezés a város foltozott interveniálásának 

eredménye.
A megyei és városi közigazgatási | 

bizottságok ülésein nem egy ízben 
tették szóvá a Szentistván és Sü
kösd közötti müut tarthatatlan ál
lapotát. Az autó és kocsi forgalom 
nak valóságos réme ez a különben 
rendkívül forgalmas útszakasz, mely 
kiváltképen a szentistváni főútvonal, 
a Szentistván király-utón lakók szá
mára ingyen és tömegével szolgál
tatja a tüdővész bacillusait.

A nyári időszakban ezen a vo
nalon a házak szellőztetéséről alig j 

Figyelem I Üzletáthelyezés! Figyelem!

A nagvéidemü közönség szives tudomására hozom, hogy 
Üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-He üzletbe, Báló
Eötvös József ut 2. szám alá helyeztem át. Egyb u 
dalom a n. é. vevőkö^.önségemmel, hogy ujonan uH>an 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban van közismert szolid áraimmal vevőközönsége 1 
igényeit a legteljesebb méilékben kielégíteni. Telefon 2*3.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2 93.

Dezső helyettes polgármester 
üdvözölte a megnyitáson meg
jelent előkelő közönséget és a 
város képviseletében megjelent 
dr. Tóth Béla helyettes pol
gármestert.

Dr, Tóth Béla h. polgár
mester válaszában örömmel 
üdvözölte a szomszédos határ
város művészeit és a kiállítást 
megnyitotta.

A kiállító művészek mind
annyian, — Szommer Géza és 
Sassy Gyula kivételével, — 
megjelentek a megnyitáson. A 
megjelent közönség nagy élve
zettel szemlélte a kiállítás 
anyagát.

(ehet szó, mert az úgynevezett friss 
levegővel percek alatt több centi
méteres porréteg is árad a lakásokba. 
A közönség emiatt számtalan ízben 
panaszt emelt, de minden eredmény 
nélkül.

A pesti államépilészeli hivatal, 
melynek hatáskörébe tartozik az 
ptvonal, most mégis megjavítja ezt 
a szakaszt. Egyelőre csak négy cen
tis terítést kap az útvonal, amivel 
két esztendőre valamivel elfogad
hatóbb állapotba kerül. A kavics 

hordást már nagy tempóban esz
közük; a burkolást és a hengerlést 
is még a tél beálltáig elvégzik.

Az ut ideiglenes megjavítása a 
város fokozott sürgetésére történik 
meg s Ígéretet kapott a város arra 
is, hogy nehány év múlva az útvo
nal generál átrendezésére is sor 
kerül, amit az állam ezidöszerint a 
megfelelő anyagi fedezet hiányában 
nem tud biztosítani.

A város faiskoláiból 
hatezer facsemetét ültetnek 

szét az utak és majorok 
fásítására.

Nagyarányú fásítási programba 
kezdett a város gazdasági hivatala. 
A néhány esztendővel ezelőtt lefoly
tatott faiskola ültetések során kiter
melt fafölösleggel az utak és majo
rok területeit fásilják.

A szükséges ritkítással mintegy 
hatezer darab akáccsemete szaba
dult fel, amit a Csávolyi ut és a 
Máléházi puszta majorjainak fásítá
sára hisználnak fel Még a tél be
állta előtt befejezik ezeket a nagy 
tempóban megkezdett faültetéseket, 
ezenkívül befejezik a város belső 
területén a már régebbi faültetések
nél a szükséges utánpótlási munká
kat.

Nagyobb pótültetéseket kell vé
gezni a Szentjános utón is, amit 
egyidőben eszközölnek a IGmarás- 
dunán a lejárók élősövényezésével. 
A fásításokat, ha csak az esetleges 
abnormís idő nem jön közbe — 
még a tél beállta előtt legnagyobb- 
részben befejezik.

Szerdán tárgyalja a 
kir. törvényszék a 

rabbi ügyet.
Ismeretes az a harc, mely a 

bajai Izr. Hitközség és rabbija 
dr. Péner közölt kitört és amely 
dr. Péner Miklós nyugdíjazá
sával végződött. Dr. Péner 
Miklós ez ügyből kifolyólag 
bűnügyi feljelentést is tett, 
mely ügyet annak idején, — 
zárt tárgyaláson, — a járásbí
róságon dr. Thurzay Károly 
járásbirósági alelnök tárgyalt 
és a járásbíróság ítéletében, 
az ügyben szereplőket elma
rasztalta. Fellebbezés folytán 
a kir. törvényszék dr. Linzer 
tanácsa egyizben, —ugyancsak 
zárt tárgyaláson, — már tár
gyalta az ügyet, amikor is bi-
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Hallgassa meg a legújabb 

rádiókat BRUSZT-nál!
ORION, PHILIPS, STANDARD és TELEFUNKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobhig. 
RÁDIÓ—SERVICE I

zonyitás kiegészítésre került a 
sor.

A folytatólagos főtárgyalást 
szerdán tartják meg a törvény
széken.
A tárgyalást nagy érdeklődés 
előzi meg, mert mint hírlik, a 
kir. törvényszék ezen a napon 
már Ítéletét is ki fogja hirdetni.

Esen a héten telje
sen elkészül a város 
mérnöki hivatala a 
legmodernebb bajai 
ut építési munkáival

Fokozott tempóban folynak a vá 
roshoz tartozó útépítési munkák A 
bokodi műúton két hengerrel dől 
gozik a mérnöki hivatal. A két ál
lami henger segítségével a 4 km. 
szakasz bazallköves terítését és 
hengerlését megfelelő idő esetén de
cember 10 ig be akarják fejezni.

E/en a héten befejezi a város a 
Szegedi-ut 300 méteres szakaszán 
folyó útépítést, A kiskőkocka bur- 
kolalos műúton a kockák hézagait 
hitűmen kiöntéssel látják el. Ez a 
Baján még ismeretlen teljesen mo
dernrendszerű útépítés poitalanná 
teszi az utat és megkönnyíti a tisz
tántartását, ami az álLtvásárok for
galma szempontjából is fontos kö
rülmény.

— Makacs székrekedés, vas- 
tagbélkattarus, puffadás, vértorló
dás, anyagcserezavarok, sárgaság, 
aranyeres csomók, csipőfájés ese
teiben a természetes,,Ferenc József** 
keserüviz — reggel és este egy egy 
kis pohárral bevéve — rendkívül 
becses háziszer.

Temető-utca 14. szám alatti 
hizlalótelep 
KIADÓ,

kizárólag uradalmi szimultánozott sertés falkák 
hizlalására.

Feltételek megtudhatók és megtekintési engedély 
kapható a

Bajai Kereskedelmi és Iparbankban.

Hl KEK.
MEGJEGYEZZÜK , . .

Többirányból hallunk panaszt, 
hogy a Zichy Bódog tér egyik 
előkelő üzletében, ahol pedig a 
forgalom nap-nap mellett elég 
jelentős és a vendégek hol 
kisebb, hol több időt szoktak 
eltölteni, az alkalmazottak le
szoktak a köszöntésről, sőt 
már nem egy összetűzés is 
volt, a nem épen udvarias 
hanghotdozás miatt. Betetőzte 
ezt aztán egy nem régi esel, 
amikor két kiszolgáló alkalma
zott a már üres helyiségben 
tartózkodva, az oda belépőkre 

. ügyet sem vetve, még csak 
tekintetükre sem méltatva, lo 
vább tevékenykedtek . . . Az 
illetők természetesen kikeltek 
az eljárás ellen és azonnal tá
voztak. Azt hisszük a cég tu
lajdonosának teszünk szolgá 
latot, amikor ezt megjegyez
zük . . .

— Befejezték az ipari mentfi- 
eióadáSOkat. Az iparügyi miniszter 
rendeletire a kir. kerületi ipái fel
ügyelőség a Vármegyék és Városok 
Országos Mentőegyesületének közre
működésével a bajai gyárak és üze
mek a'kalmazotlai részére szomba
ton és vasárnap rendezte meg az 
ipari mentő előadásokat a polgári 
fiúiskolában.

— A Bácska S. E. vacsorája. 
Az őszi bajnoki fordulóban jó ered
ményt elért Bácska S. E, s.omba 
tón este vacsorát rendezett az egye 
sülét tagjai és b iratai részére. Az 
egybegyűltek kitűnő hangulatban a 
kora hajnali órákig együtt marad
tak.

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások,

a máj és az. epeutak bántalmai, 
gyomor és bélhurut, aranyeres ba 
jók és a végbél megbetegedései ese 
lén a természetes ,,Ferenc József" 
ktserüviz gyorsan és biztosan meg
szünteti a hasiszeivek pangását. 
S »k évi kórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József viz. haszná
lata a beimíiliödesl ki'ünően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása kö
vetkeztében soványitó kúrákra is 
alkalmas,

íiadlT 

üzlethelyiség I
A Magyar Általános Hitelbank 

bajai palotájában
Bruszí Lajos cég 

üzlethelyisége 
azonnalra kiadó!

— Nagysikerű disznitoros va
csorát rendezett a Kiscsávolyi 
Katolikus Olvasókör. V sárnap este 
8 órakor rendezte a Kiscsávolyi 
Olvasókör ezidei első disznótoros 
vacsoráját, melynek *orán Máhíg 
Ervin kiscsávolyi plébános, a Kör 
ági is elnöke mond >11 szép pohát kö
szöntőt. A vacsora utáni vidám 
hangulatban maradiak együtt a va
csora résztvevői.

November
November 
November 
November

tiMmA
hó 21-én,

tj 4 napig
hó 24-én.

Budapesttel egyidöben I

Nászút féláron
Magyar, zenés vígjáték 12 felvonásban.

Főszereplők :
I
Agay Irén,

Jávor Pál, 
Kabos Gyula, 

Erdélyi Mici, 
Dénes György.

Kisérőfilm :

Tavaszi hangok
Strauss János gyönyörű valcere, világhíres, c.-od sz«p tájak.

H-i«r-a»d-ő

— Br. Marschall Ferenc föld
művelésügyi államtitkár és dr. 
Alföldy Béla orsz. gyűlési képvi
selő kerületeikben. Dr. Marschall 
Ferenc földművelésügyi államtitkár 
és dr. Alföldy Béla orsz, gyűlési 
képviselő a vasáinapi napot kerű 
léteikben töltötték. Mindketten va
sárnap este utazlak visza Budí.peslre.

— A Katolikus Egyesülés elő
adása. Vasárnap rend zle meg a 
Katolikus Egyesülés műkedvelő elő 
adnsá' a Központiban, bemutatta 
Tóth Nándor történelmi színmüvét, 
a Kereszttel a félhold ellen Tum- 
bász Endre bravúrosan oldotta meg 
a rendezés munkáját és a szereplők 
Sz» rémiéi Lőiinccel, Kornlóssy Ti
borral, ifj Rabi Bélával és Bilisilz. 
Mihállyal az élen derekasan kivet
ték részüket a rájuk háruló fel 
adatból.

. GYÓGY-
IgilASKÖTÖ, 

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

füzőkészilő mester
szalonjában

! ... ..8 FUZO
í
I
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Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

BUA. KÁDÁR UTCA 10.sz.
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— A NÉP választmányának bo- 
rotál ülése. A NÉP botolni vá 
laszmánya vasárnap népes ülést tar
lóit. Az ülésen dr. Knézy Lehel 
szólalt fel, aki beszédében párlszer- 
vezési kérdésekkel foglalkozott.

— Disztáborozás. A Turul Szö
vetség „Bácska Bajtársi Egyesületé
nek Türr István Tör/se” szombaton 
este disztáborozás! tartott a Köz
ponti Szálloda nagy termében. A 
dis/fábor dr. Hertelendi Béla indít 
ványára táviratilag üdvözölte Mus 
solinit majd Hivassy Sándor az el 
hunyt Gömbös Gyula miniszterel
nökről emlékezett meg. A komoly 
programot követő ..gaudium", tánc 
u késő éjjeli órákban ért végei.

— Maga alá temette a fölbo
rult kOCSi. Vasárnap este az Újvi
dék utcában h jtott kocsiián Facz- 
kó Sándor feleségével. A lovak va
lami váratlan zajtól megij dlek, 
megrántották a kocsit s egy hirte
len fordu'attal fölborították a kocsit. 
t\ fölborult kocsi maga alá temette 
Faczkó Sándort és feleségét. Mig 
Faczkó Sándornak szerencsére sem
mi baja nem történt addig Faczkó 
Sándor oly sulyos'zu/ódá.-okal szén 
vedelt, hogy az eszméletlen asszonyt 
kórházba kellett s/áliitar i.

— A Nemzeti bajnokság ered
ményei: Újpest — Ferencváros 2:0, 
Hungária—Phőbus 4:1, El kiromos 
— Szeged 4:1, Budai 11 — Kispest 
5:1, Haladás—E'. So. 2:1, Nemzeti 
—III. kér. 1:1.

— Ma folytatják le a helyszi 
ni felmérést a szentjánosi uj pol
gári lőtéren. A n pókban fejezték 
be az uj szentjánosi polgári lőtér 
építési munkáit. A lőtér hivatalos 
áladása a jövő héten történik meg. 
Ezt megelőzően ma N-gy András 
műszaki tanácsos és egy bizottság 
elvégzi a helyszíni felméréseket, 
melyen a vállalkozók és pedig Ku- 
lisiis József kőműves, Váradi József 
ács, Vágvölgyi János tetőfedő, Ar- 
nőid János bádogos, Csatlós Béla 
üvegező, Hal-s György asztalos, 
Villáuxi és Jász mázoló mesterek 
is részt vesznek.

l.aplulajdooos:
tts. K N É l V ÍÉHU

Hangszer-
===== SZAKÜZLETI 

készít u t k v 
javít
HANGOL FERENC 
hangszerkészítő mester 
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2. 
(Dicscher-báz.)

Családi ház
4 szobából, 3 konyhából 
álló, mellékhelyiségekkel, 
adómentes, szabad kézből 

eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Zománcozott és fekete

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- 1 JJi1kke.lez,és;
szerkezetek készítése! | Autógénhegesztés!

I Illés György
$ BAJA; VÁRADY ÉRSÉK-U. 45.

Telefon : 525.
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Kombinált szobák nagy választéka!

s Se POLLIIK
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

I- száraz
( 

aprított akác, tölgy-, szil* és 
HÁZKOZ SZÁLLÍTVA

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wlesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

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

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI^KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

Dorogi tojásszén 
Dorogi diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Grűnhut és Társa arrM

a «e=s «c=s «

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasarnap d. u. nyitva 
nov. 24-től nov. 30 tg.

GYARMATI EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Szobafütéshez:

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentes)

Legmagasabb hüériékü magyar szén és széntermékek. 

-... ...........== Kérje mindenütt. —

Képviselet: S C h Ő R ÉS Bajai 
BAJA, Haynaid-utca 13. — Telefon 26. ♦

Nyomatott Bakanek cs Goldb.rger könyvnyomdájában, Baján.
WililW


