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BájA-BACSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
FERENC1EK-TERE 2. SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

» (. K N E Z V LEHEL
Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK;

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

Megérkezett
Rómába Magyarország kor
mányzója, hogy az olasz ki
rály és császár meghívásának 
eleget tegyen. A találkozó a 
világsajtó érdeklődésének hom
lokterébe került és a cikkek 
egész rengetege találgatja mi 
tette időszerűvé az utazást. 
Mi — magyarok — nem ta
lálgatunk. mi tudjuk mi ennek 
a látogatásnak a jelentősége.

Tíz esztendeje annak, hogy 
az első kimélyitése és gyakor
lativá tétele úgy magyar, mint 
olasz részről megkezdődött 
a kölcsönösen megnyilatkozó 
szimpátiának és barátságnak. 
És épp e két nép baratság< nak 
és együttműködésének nincs 
komolyabb fokmérője, mintáz 
elveknek állhatatos megnyil
vánulása Mussolini zsenijével, 
Magyai o sz.ág az ő megcson
kított testével, de a maga kö- 
zépeurópai súlyának tudatá
ban itt a Dunavölgyében az 
eutópai kultúrának, a békének 
és a nemzeti eszmén alapuló 
világrendnek őre és itt van az 
a megváltozhatatlan törvény
szerűség, mely az olasz magyar 
barátság révén az együttmű
ködést és barátságot az évek 
folyamán mind szorosabbá 
vonlak.

Amikor most Magyarország 
kormányzója Rómába érkezett 
az olasz-magyar barátság kér
désében idehaza nincsenek 
különbségek, ezt a római utat 
kísérje a béke és a szeretet, 
a nagy érdekek képviseletében 
és az a tudat, hogy barátnak 
és testvérnek teremtődött az 
olasz és a magyar.

És ez. a találgatások helyeit, 
— a római ut jelentősébe !

Légoltalmi értekezletet tartottak tegnap délután 
a városházán.

Tegnap délután dr. Borbiró 
Ferenc polgármester elnöklé
sével légoltalmi értekezlet volt 
a városházán, melyen a meg
hívottak előzetes megbeszélést 
tartottak a légoltalom terén 
előirt feladatok keresztülvite
léről.

A meghívottak dr. Borbiró 
Ferenc polgármester javasla
tára egy bizottságot küldtek ki. 
A bizottság a december 1-éig

A kis Boróczy Zsombort Ausztriában rejtegetik
Dr. Boróczy Kálmán bejelentése a budapesti főkapitányságon. 
Állítólag Obertraum osztrák községben tartózkodik a gyermek. 
A bécsi rendörHazgatőság is belekapcsolódott a nyomozásba.

Váratlan fordulatot nyert az a 
nyomozás, melyei dr. Boróczy Kál
mán ügyvéd feljelentése folytán a 
budap-s i főkapitányság indított az 
ügyvéd eltüntetett

tizenhétével gimnazista fia 
ügyében.

Az egyik bécsi lapban az elműt 
pókban szenzációs cikk jeleni meg,nai

i

A kir törvényszék Kiéin Rezsőt, Sebőn Zsigmondot, 
Temesvári Ignácot, Urbányi Lászlót és Iombi Józsefnél 

felmentette az ellenük emelt vád alól.
A törvényszék Ítéletének indokolásában kimondotta, hogy még a rágalmazást sem lehe- 

megállapitani. — Az ítélet jogerős.
I

tett
Nagy érdeklődés mellett ma tár 

gyalta a kir. törvényszék dr. Linzer 
Károly tanácselnök elnöklete alatt 
működő fellebbviteli tanácsa azt a 
bűnügyet, melyei dr. Péner Miklós 
főrabbi indított annakidején az Lr. 
H'tköz'ég több vezető tagja ellen, 
de a 'ád'otlak padjára ültetve má 

megalakuló légoltalmi bizott
ságnak tervezetet dolgoz ki 
az előirt feladatokról és azok 
keresztülvitelének módozatai
ról.

A légoltalmi feladatok so
rán, — miután e téren a leg
fontosabb az egyéni védeke
zés, — a légoltalmi bizottság 
előadások tartásával, filmbe
mutatókkal kívánja az érdek
lődés fokozását elérni és ön

sokai is Ez ügyben a jáiásbirósá 
gon dr. Thurzay Károly járásbi'ó 
sági alelnök több Ízben tartott tár 
gyalások során Kiéin Rezsőt, Sebőn 
Zúgrnoíidot. Urbányi Lász'ót, Te
mesvári Ignácot és Iombi József
nél a lefolytatott bizonyítási eljárás 
után, a vádbeli cselekmény elkftve 

tudatra ébreszteni már az is
kola padjaiból kiindulva min
denkit a légoltalom fontossá
gára.

A most meginduló légolta
lom szerves kiegészítője lesz 
annak a munkának, mely már 
a külföld összes országaiban 
kifejlődött és a polgári lakos
ságot is bevonja a védelmezés 
munkájába.

köllelésbe a bécsi rendőriga/gató- 
séggal és állapítsák meg, hogy a 
cikk adatai tényleg megfelelnek-e 
a valóságnak és abban az esetben, 
ha gyermekét tényleg Ausztriában 
rejtegetik, tegyék meg a lépéseket, 
hogy a gyermeket mielőbb haza
szállítsák.

lésében bűnösnek mondva ki, vala
mennyi vádlottal elitélte.

Az elítéllek fellebbezése alapján 
ktrüll az ügy a törvényszékre. A 
ma megtartott folytatólagos főtár
gyaié*, az előzetesen elrendeli bi- 
zonyitáskiegés/ilés után 9 makor 
kezdődött és azon a vádlottak va-

Jó meleg matlassé 
leányka 

pongyolák érkeztek!

„M A R S“
gyermek-kocsik
gyári lerakata, eredeti árakon !

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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REINHARDT DIVATCSARNOK
áth@!y@zte testeiét a régi üzlete melteti házba 

Vorösmarty-utca 6 szám alól 4 SZiW BÍS.
Iamennyi> n védőik ki*-.'*>■!• b*-n meg
jelentek. A vail.it eztiiiai i Gr inm 
ling Kőinél ügyés/s. J ..kínok kép
viseli .

A biió-ág rövid tárgyalás után, 
kihirdetett it fielébra

Kiéin Rezső keresltedöi, Schön 
Zslgmond gyárost. Temesvári 
Ignác ny. detektívet, Urbanyi 
László magánnyomozót és

Tombi Jó.*sefnét

az ellenük emelt vad és követkéz 
tnényvi alól : mer Indokolá
sában a törvényszék megállapította, 
hogy

bűncselekmény nem forog 
fenn, magát a rágalmazást 
sem lehetett a vádlottakkal 

szemben megállapítani

és igy a vádlottakat í I kelleit men
teni

Az ítélet jogerő1-.
E/7'l ?z Ítéleti* 1 egy áldatlan 

hoc nyeri befejezési.

A szezbe'c eltörölték 
a magyarokat ssijtö 

névelemzést.
Mint emlékezetes, 1927 b*-n Pri 

bicsevics akkori belügv miniszter 
rend i tel adott ki, mely a magyar 
anyanyelvű tankötelesek névelem 
zését rend' lte el és csak névelem
zés alapján adhatták be a tanulókat 
magyarnyelvű iskolába. Az idegen 
nevüeket a szülök kénytelenek vol 
lak szerb állami iskolába járatni. 
E/ a magyarságot sújtó rendelke
zés *gcsr.en mostanáig érvényben 
vol'. A volt magyar pár! vezetőinek 
közbenjárására Sztoio-ic; kö/.okta- 
tásügyi miniszter a rendeletét hét 
főn hatályon kívül helyezte és újabb 
rend. 1-lben biztosi olta a szülök 
szabad iskolaválasztási jogát. A jö 
vőben minden vitás esetben egye
dül a szülő nyilatkozata dönti el 
az iskola választás kérdését.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe1 
garantált

HABTEJSZIKT,
tej- és lejterméket

DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehet jó| 
vásárolni. — BAJA, 
Mátyás király-tér 10.

Tejet megrendelésre házhox 
szállítok !

Br. Preszh Elemér Pestvármegye főispán" 
jáns9fi< köszöneté a város közönségéhez.
Dr. Preszly Elemér Pestvár

megye főispánjának beiktatása 
alkalmából dr. Borbiró Ferenc 
polgármester a város közön
sége nevében meleghangú tá
viratban üdvözölte dr. Preszly 
Elemért, aki most az alábbi 
levélben köszönte meg a vá
ros közönségének hozzájutta
tott üdvözlését :

Méltóságos dr. Borbiró Fe

E hó 30-án délelőtt közigazgatás; hízott" 
sági ülés, délután kisgyülés lesz a 

városházán.
A vaio-házáii 30 án, hétfőn lati 

ják m> g az " hó elejéről elhalás/, 
tolt ű’-s k ( A köziga'galási bi 
zoit-ág ülése délelőtt 11 órakor, a 
kisgyülés pedig délután 4 diakor 
kezdődik.

A kisgyülés előkészítő hatáskör 

Megtörtént Baj?* város téli inségmunka 
államsegélyének szóbeli jóváhagyása, 

de a hivatalos miniszteri leirat még nem 
érkezett meg.

Még mindig bizonytalan, m!l?or kezdi meg a mérnöki 
hivatal a fizikai inségmunkákat.

A szociális ügy osztálya és a ' a vidéki városok az. állatni lámoga 
mérnöki hivatal már régebben ki- i tás' csökkentett mérték en kaplak 
dolgozták Raja város 1936—37. évi meg s előrelá1 hatóan Bajának is 
inségmunkater vezetet, amit a város 1 számolni kell ezzel a csökkentéssel, 
vizelősége a megfeleld államsegély , ,\z idei insétfsegély összege ejjye
l.iulalása érdekében annakidején fel , |ö, e ,né), ismeretlen. azaz „ városa 
teljesített a kői mányható,ághoz jö ; szóbeli igérelel már megkapta ugyan, 
váhagyás végett. I a hivatalos miniszteri leirat, az

Az eimulí években Baja Ínség- inségmunkalervek és az államsegély 
problémáin k megoldását hathatósan jóváhagyását illetőleg még mindig 
megkönnyi!■ Ite, az állami hozzájá nem érkezett Bajára, 
tu'ásnak más városokéhoz vhzo Illetékes helytő! nyert inforniá- 
nyitva tekintélyes összege. Az idén , ciónk szerint most már bármely

Hallgassa meg a legújabb

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

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
RÁDIÓ SERVICE!

renc polgármester urnák Baja.
Foispáni beiktatásom alkal 

mából Baja varos közönsége 
nevében küldött jókívánságok
ért fogadja és tolmácsolja Pol
gármester ur a város közön
sége elölt hálás köszönetéin 
kifejezését.

Dr, Preszly Elemér m. kir. 
titkos tanácsos, főispán.

!>.-n tárgyalni fogja többek közölt a 
közúti nlap 1937 évi költségvetését, 
. gyáuipénz.lár de és egyébb köz 
p -nzvk elhelyezését és a Várady 
Érsek til belonalapos kisköburkola 
fának továbbépítését. 

pillanatban várható a miniszteri jó- 
• óhagyás megküldése, amire szük
ség van, annál inkább is, mert az 
inségmunkák főidőszaka erősen kö
zeledik.

Egyelőle az. államsegély késése 
n m okoz zavart, mert az idei szo
katlan időjárás következtében elto
lódott grzdasági esztendő az Ínség 
munkafronton érdekelteknek ele
gendő műnk i lehetőséget biztosit

Az őszi, illetve téli fizikai ins>g- 
munkákal a város műszaki hivatala 
az idén még nem kezdette el, de 
egyelőre arra nincs is szükség, mert 
a fi/ikai Ínségesek még nem jelent 
keztek.

Az idei télen az inségmunkák 
kö ponljd valószínűleg a nagyobb 
állami építkezések körül lesz, bt 
olyan nagyarányú földíellöltési mun
kálatokat kell végezni, hogy hóna
pokon át tekintélyes számú ember 
áll.tudó foglalkoztatására lesz szük
ség.

öngyilkosság
Tataházán

A tegnapi napon Tataházán 
felakasztotta magát Hlacsák 
Antal 25 éves gazdalegény és 
mire rátaláltak már halott volt.

Hlacsák, aki Wilhelm György 
ottani gazda szolgálatában állott 
már hosszabb idő óta emle
gette öngyilkossági szándékát, 
de gazdaja nem vette komo
lyan Tegnap aztán elkövette 
tettét és öngyilkos lett, mely 
elhatározás szinte rögeszméjévé 
fejlődött.

Az ügyészség a temetési en
gedélyt megadta.

Mohácsi 
tapasztalatok.

Mohács féle ük kora, min' Bajt, 
de igen élénk kullurélelet él. Egv 
mást érik a különféle társadalmi 
egyesületek által rendezett irodalmi, 
egés/ségügvi, gazdasági előadások.

Most szombaton este Schmidt 
L-.jos országgyűlési képviselő tartott 
az ottani ipar festőiét helyiségében 
az ,,Irányított gazdálkodási reodsze 
rek problémái" cinién rendkívül 
tartalmas, a rendszerek lényegét is 
tömören ismertető, lebilincse>ően ér
dekes előadást.

Foglalkozott azokkal a problé
mákkal is, melyeket az irányított

vail.it
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gazdálkodási rendszer szerint dől- j 
goz.ó államokkal való gazdasági 
kapcsolataink reánk is hátidnak s I 
amelyek végre is oda vezetlek, hogy ' 
kiil; . iesk« d‘ Imiink irányítását köz 1 
ponti szervre: a külkereskedelmi 
hiv Halfa keik 11 bíznunk.

Végül is történelmi és gazdrsági 
érvekkel támasztotta alá azt a meg
állapítását, hogy a kor szociális 
problémái kikerülhetetlenül viszik 
az államokat abba az iránybr, hogy 
a gazdasági éli t irányításába bele
avat kozzana k.

A rendkívül érdekes előadás után

teli az
Mint ismerek.s a város törvény- j 

hatósági bizottsági gróf Zichy Gyula 
kalocsai érsek főpász.toii jubileumá
nak emlékére elhatározta, hogv 
10.000 pengő köllségg>l többgyer
mekes családok számára három há
zat épit és a házakat a főpásztor 
nevéről Z'chy házakn .k nevezi el.

A házak most elkészüllek és 
gróf Z’chy Gyula érsek kijelölési 
jogával élve, a jelentkezők közül az 
alábbiakat helyezte el a sokgyer
mekes cs; ladok közül

Gróf Ziw Gjmh kalocsai érsek 
kijdohe a Zichy házak s!s5 

lakóit.
Holnap foglalják el az «!sö lakó!? lakásaikat. Vasárnap 
dr. Gontrlik Kálmán apát, mint érseki megbízott megszen

HÍREK
A női tornászcsapat

kapitány.
Nem mindennapi látogatója 

akadt a tegnapi napon a fő
szolgabírói hivatal folyosója 
nak. Egy fia'al asszony jelent 
meg a déli órákban, aki ma
gával a főszolgabíróval akart 
beszélni. Először azt hangoz
tatta, hogy a főszolgabírótól 
útlevelet akar kérni Abesszí
niába, ahová szakácsnőnek 
hívják, majd minden átmenet 
nélkül az iránt érdeklődött, 
megalakult e a főbírói hivatal 
női tornászcsapata, melynek ő 
a kapitánya. A sokoldalú nőt 
a folyosó csendes derűje köz
ben távolították el.

Hivatalvizsgálat Katymáron. 
Péterfi i Fülöp járási fösz.olg *biró 
Tihanyi Aladár vármegyei számve
vőségi tanácsossal, a kalymári köz. 
ségházón hivatalvizsgálatot larto'l.

— Erélyes nyomozást indítóit 
■ bácsalmási csendörség egy 
visszataszító bűnügyben. A hác« 
almási csendőrség egy az utóbbi 
évek legvis'-zatas tilóbb bűnügyében 
indított nyomozást. Egy bác«dmá*i 
gazda már hosszabb idő óla arra 
kényszeriteltv 19, 14 é« 9 éve* le

igen melegen ünnepelte a nagy szám
ban összegyűlt iparosság Schmidt 
Lajos országgvülé-i képviselőt.

A mohácsiak is gtzdasági ki.. Ili 
távra készülnek, melyet 1937. év
ben ak-on-k megrendezni a török 
hódoltság alól való kiszabadulás 
250 éves fordul dán.

Az. építendő középül.lek közül 
most a városi múzeum ügye áll élő
iéiben; mélyít b?rlt helyiségből 
önálló, sqat házba igyekeznek álle 
h pi'eni.

Vájjon mikor in ilik mg a híjai 
muzeurn ?

háxaka!
Hajnal Lajos volt Máv altiszt 6 

g\ er mekes.
Várady Gyula hadirokkant kö 

müvesmester 6 gv rmekes
Sánta Peler napszámos-földműves 

7 gyermekes.
A kijelölt családok már m g is 

kapták az értesítést a b.kól'ö/ésre.
Az újonnan felépült és rendelte 

lesüknek átadott házak -il d. Göncz 
tik Kálmán apátplébános, érseki 
megbizott vasárnap fogja megszen 
telni.

ányait, hogv elfogadják udvarlását 
i és közeledését, amiről a lányok 

anyja is tudott, de gyermekeivel 
együtt nem mert senkinek sem szólni, 

! mert » családfő az egész család ki 
irtásával fenyegetődzölt. A csend 
őrség ez ügyben szigorú és erélyes 
nyomozást indított.

— Keiebia község utcát neves 
el Gömbös Gyuláról. Keiebia köz 
ség elöljárósága, Gömbös Gyula

, iránt érzett kegyelete jeléül utcát 
nevez, el az. ország néhai miniszter 
elnökétől.

— Féloldali hüdésben fekvő 
betegeknél reggelenként egv kis 
pohár természetes „Ferenc József** 
keserüviz. a belek* t fájdalom nélkül 

. alaposan kitisztítja, az anyagcserét 
biztosan felfrissíti és igy nagy meg 

j könnyebbülést szerez.
| — ffevizlós Országzászló ün

nepély Jánoshalmán. E hó 29 én 
délelőtt 10 órakor dis/őrséges Or

! szágzászló ümrepdv lesz Jánoshal 
j mán. Az. ünnepi beszédet vitéz, dr.

Kazinczy Gugely községi orvos 
I tartja.

— Államsegélyt kér ■ bajai 
tanonciskola. A bajai iparoslanonc 
iskola felügyelő bizottsága ma szer 
dán délután 4 órakor tartja ülését 
a városi polgári fiúiskolában Mahig 
Ervin kiscsávolyi plébános elnökié 
sével. Az. ülés előadója Rumboch 
István igazgató, aki az iskola évi 
államsegélye iránti előterjesztést is
merteti.

Meghűlésnél, 

náthaláznál, torokgyull d snál, mán 
dolalobnál, fűlkatariusnál, valamint 
idegfajdalmakoál e- szaggatásnál na
ponta fél pohár természetes 
,,Ferenc József** keseiüviz. nagyon 
i -t tesz, mert a gyomorbelcsatornál 
alaposan kilisz.li’j r és desinficiálja, 
az< nkivíil pedig megfelelő emésztést 
biztosit. Egyetemi orvostanárok vé 
leméibe szerint a FörertC JÓZSef 
viz hatása gyors, kellemes és meg 
bizható, s ezért használata járvá
nyok idején is igen célszerűn* k bi 
zonyul.

Földrengés Pécsett. Ködre 
virr-dó éijtl Péc-ell • níli- földien- 
gést észleltek a város több helyén. 
A föld rengés szerencsére semmi 
kárt n in okozott. Az egész egy 
távolabbi gócpontból keletről nyu- 
g t.a haladó rengés következménye 
volt. A földrengést a budapesti ob
szervatórium készült k-i is jelezték.

Kiadó 
üzlethelyiség I

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonsaira kiadó!
U «C==x <K=S ű

I

november hó 25-én, 
November hó 2S-sn

GUSTÁV FRÖL.ICH
főszereplésé. * l

VETÉLYTÁRSAK
Mia Fellmann ..Egy asszony, aki nem akar** c. gyönyörű 

regénye filmen 12 felvonásban.

Főszereplők :

Gustav Frölich, Dorolhea Wieck. 
Kiegészítések;

Gyönyörű kutturfilmek és

H *• íísa T™ S ** ó

I Fűzö,.“X. j
J MELLTARTÓ J 
Ír Czieízier lejöné m
M füzőkészilő mester ¥
J ........ J

Hirdetmény. Édesítjük a vá
ros közönségét, hogv insfges mun- 
kakep'i-leo öregjeink, szegény gyer
mekek részére használt ruha s fe 
herm-müek>•’, lábbeliket, bútorzatot 

ts gy-’r mek|átéksz.ereket gyűjtünk.
Cserkeszeink a Szeiitislván város- 

‘ részben a Ferences Nővérek folyó 
hó 28-án (szómba') délután felke
resik a közönségét e szeretelado- 
márivok á'vélel? végett. Tekintve a 
célt, mebre a gyűjtést eszközöljük, 
kérjük a jószivü közönség támogs- 

í (ásót.
Karácsonyfa a?, állomásokon.

A M-'gv * Va>tio.sok Országos Sző- 
véts g.- emlékiia b n kérte, Senn 
0 I > elnökig izgrtólól, hogy kará
csony napján az ország valamennyi 
vasútállomásán állítsanak karácsony
fái. A szövetség vezetői szerint a 
nyug ói keresztény államokban már 
mindenhol dívik ez a lélekemelő 
szó rás.
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— Súlyos Ítélet egy mustmér* 
ügyben. A bácsalmási járásbírósá
gon súlyos ítéletet hozlak egy kun
bajai borkereskedő ügyében. Dr. 
Szentiván Lajos jásásbiró kétiend- 
beli csalás vétségében mondotta ki 
bűnösnek Gtünszberger Náthán kun
bajai borügynököt, mert Kvller Já
nos és Krajcár Katalin kunbajai la
kosoktól vásárolt mustját Bergpr- 
stock János nevű alkalmazottja tossz 
mustméiővel egy fokkal l evesebbre 
mérte és ezért 30 napi fogházra 
ítélte. Gtüszberger a bűnösség meg 
állapítása miatt felmentéséit, az 
ügyészi megbízott súlyosbításért fel 
lebbezett.

— Véletlenül felgyújtotta apja 
hátát. Öngyilkos lett. Szeged mel
lett a 307. számú Kun Szabó Ger
gely háza kigyullad! és porrá égéi*. 
A tűz. kapcsán az. a gyanú merült 
fel, hogy a tüzet a gazdi János 
nevű 28 éves fia idézte elő, aki 
mécsessel ment apadásra. A fiatal 
legén y e fölötti e'-k* sert déseben ön 
gyilkosságot követelt el.

i

Hangszer-
— SZAK ÜZLET |

készít l* t 
javít
HANGOL FERENC
hangszerkészítő mester 
BAJA, KOSSUTH LAJOS U. 2.
(Dr-ascher-ház )

Zománcozott és fekete

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyí* és nehéz vas
szerkezetek készítése!

kombinált szobák nagy választéka!

í Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45 

® T-Ffon : 525.
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EBÉDLÖK 
HÁLÓK 
ÚRI SZOBÁK

Vasárnap tartja 
meg a Move 

Gömbös gyász
ünnepét.

Mint már jeleztük vasárnap ren
dezi meg a Move bajai és megyei 
szervezete Gömbös gyás/üonepségét, 
délután 4 órakor a Központi Szál
ló színháztermében. Az emlék ün
nepség szónoka dr. Rajniss Ferenc 
orsz. gyűlési képviselő lesz, akit 
Bajári dr. Báukutky László a Move 
országos titkára is elkísér.

A gyászünnepség — teljesen po 
litikamentesen, — dokumentálni 
akarj > az elhuuyt magyar államféifi 
látnoki elgondolását, mely a nem 
zeti érzésű államok összefogásán 
keresztül ukait ércnél erősebb fa
lukat álh'ani a kommunizmus előre
törés’ ellen Az idő súlya ezt az 
elgondolást imm.it valósággá érlelte 
és azt, aki az utat, melyen halad 
nunk kell megmutatta, immár csak 
a fájó emlékezés kapcsán említhet
jük. Gömbös Gyula nagysága igazi 
elhivatottsága ezekben a napokban 
vált élő valóság egy porladó sirhant 
felett.

Dr. Rajniss Ferencet a Move in
tézőbizottsága fogadja a vasutállo . 
máson.

A gvás7Űnnepséget kövelőleg dé
lután 5 órakor a megvehá'án ik
tatják be vitéz dr. Bajsav Ernőt a 
Move kerületi felütfvelői tisztségébe.

Nikkelezés! 
(í> Galvanizálás! 
(D Autógénhegesztés!

Nyomatott Bakanek és Goldbcrger könyvnyomdájában, Báján.

Szobafütéshez:

POLLAK
bútorárúház

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb liöértÉkü magyar szén Ésszéntermékek. 

Kérje mindenütt. — —

Képviselet: Sebőn és Bajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

I- 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.
Telefon : 42

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

POROGIssmiKOKSZ
Fütsiink-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén 
Dorogi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 24-töl nov. 30 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAV LÁSZLÓ 

gyógyszertára

inrS^^rniirn^S^!llinw^niilnW^iffllliiW^Wi^^w!nm^RiTnllnTfi^^ilnT??Et^!lnTTr«R^ilnTT3eKnnlinW*3?íTn:Wv

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

Fatelep: Szentjánosi-ut 7. 
(Sugovica pari) Telefon : 195.
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Családi ház
4 szobából, 3 konyhából 
álló, mellékhelyiségekkel, 
adómentes, szabad kézből

eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.


