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108 hadiiíajó hódolt
Nápolyban
kormányzó előtt

0r.
Ferenc
a vasárnapi
Gömbös gyásziinnepéiy szónoka.
fi gyászünnepélv

4

árakor kezdődik a Központi Szinházlermébsn.

Tegnap folytatódtak azok a
Vitás dr. Bajsay Ernő alispán ünnepélyes beiktatása
sorozatos ünnepségek, melye
ket az olasz nemzet rendez
a Move kerületi felügyelő? tisztségébe.
Magyarország
kormányzója
Vasárnap
délu'án
4
órakor ren | do ni, amikor olyan it les és kiváló i iniézőb zo'iságának tagjai a megye
tiszteletére. A tegnapi nápolyi
de/i meg a Move baj'i és megyei szónokot állít a gvászünnepély szó házán ünnepélyes keretek között
ünnepségen
a
történelem
legnagyobb
flottaparádéján
108 hadi
hajé vett részt

és a kormányzó a vezérhajó
parancsnoki hidjáról szemlélte
az olasz hajóraj csodálatos
gyakorlatát.

szervezete Gömbös Gyula gyászün
népét a Központi S'inhá/I* rmébeu.
Az elhunyt nagy magvar államféifi
sírja feleli, a külpolitikai vonalveze
tés most érleli annak a hí táró? ott
és bi/loí kézzel vezetett meglátás
nak gyümö'ósél, mely a bolsevista
ellenes államok tömör fi ont jának ki
építéséi tűzte ki célul.
A Move gyás/űnnepe ennek az
államiét fiúi bölcsességnek kíván hó

nokául, mint dr. Rajniss Ferenc.
A gyás/Üntx pely műsorát is ősz
szeálli'ották már. Az. ünnepséget a
csávolyi dalárda „Volt n» kém egy
jóbarálom" . . . m kszáma vezeti
be Grünfelder L'pot igazgató tanító
karnagy vezényli lév» I U ária dr.
Rajniss Ferenc köv.t’ ezík, majd a
Szózat és a Move i< dn'ó zárja be
a nagyszabású ünm pség^t.
Az. ünnepség végeztével a Move

iktatják be

vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt
a Move kerületi felügyelői
tisztségébe.

A rendezőség ezúton és f Ihivja
a közönség figyelmét, hogy az ün
nepséget 4 órakor pontosan meg
kezdik és azok, akik helyeiket előre
biztosítani kívánják jelentkezzenek
a rendőrkapitányságon T Illán Jó
zsef rent ői főfelügyelőnél.

Megnehezítették a
kiutalást a románok
1 Frontharcos Szövetség hajai főcsoportjának
Románia egész
uj elnöksége önkéntes felajánlások utján biztosítja
területéről
Általános megdöbbenést kel
tett a bukaresti belügyminisz
térium most kiadóit rendelete
Erdélyben, mely
megszigorítja
a
utazást.

külföldre

A jövőben nem elegendő az
érvényes útlevél, hanem ezen
felül külön kiutazás! engedélyt
kel! kérni. A halárrendőrség is
hasonló utasítást kapott.
Bővebb magyarázatra nem
szorul a románok újabb intéz
kedés?, melynek éle főleg az
erdélyi magyarok ellen irányul.
— Jóváhagyott clöléptetéiek.

A belügytnini«.lrr
András fő
mérnök, G-ics Tibor és dr. Hoivá'h
István aljegyzők előléptetéseit jóváhakyla.

sz arra rászorulók formaruha beszerzését.
Az önkéntes felajánlások első napja 710 pengővel zárult.

Mini ismeretes a Frontharcos Sző
ve'ség hajai főcsoporlji legutóbb
megtartod tisztújító közgyűlésén,
vil<z dr. Bajsay Ernő alispánt el
nőkké, Farkas Andor ny. alezre
dest pedig látselnökké választolla.
Az uj elnök székfogl dó .beszédé
ben is már hangsúlyozta, hogy fő
feladatán, k fogja tekinteni a font
harc >sok megszervezését, Úgy Ba
ján, mint a megyében. Ezentúl is
azonban, az egység külső megnyit
vaníliására is súlyt helyez,
hogy a Frontharcos Szövetség
ben tömörültek, valamenynyien frontharcos egyenruhát
öltsenek,

hogy igV juttassak kifejezésre külső
lég is azt az eiő', melyet képiig I-

nek.
Az uj elnök tudatában van an
nak, hogy a Szöv<ls»g soraiban
olyanok is helyet foglalnak, akik
erre a célra nem áljozl atnak. Már
akkor kijei.mlelle, hogy
ismerve a város áldozatkész
közönségét, e kérdés meg
oldásánál felajánlásaival fog
a Szövetség segítségére si
etni.

A szavak alig bog ollak el és
máris valóra váltak. A tegnapi na
pon megtartott intőöbizollsági üle
sen az önkéntes felajánlások nu g
indullak. Vitéz d B jsay Eri ő, ez
uj elnök újból iámul Jva arra, hogy
a frontharcos tömörülés közérdek
és hogy ma a világpolitika, de k**’

lönösen a sprnyol helyzet a front
harcosok szervezett
tömegeinek
életrekeltését sürgetik, a m- gjelentek
soraiból azonnal az alábbi önkéntes
felajánlásokat jelentették be :
Bajai Keresk. és Ipái bank 100 P.
Kö/p. Vármegyei Tisztikar, Milkó
Mátyás, dr. Róna Dezső. Tallósi
Vilmos, Sebőn Géza, Bank és Ke
resk. R. T., Magyar Ált. Takarék,
G'ünhui es Társa 50—50 P, dr.
Fehérváry Dezső, Gold«chmidt Test
vérek, Fekete Ignác, Dömötör és
Holczer, Alföldy Sándor, Grünhul
Miksa és fia, dr. Geiringer János,
Czukor Sándor, Csábi Károly 20—
20 P., dr. Flórián Géla, Kardos
Izidor, Risztics Testvérek 10—10 P.
Összesen 710 pengő.
Kiéin Emil szólalt még fel az

„MARS“

Lkhtman
és minden
megbízható

CIPÓT

gyermek-kocsik

női, férfi
gyermek

HÓCIPŐT

házi, téli és vadászcipöt

gyári lerakata, eredeti árakon!
FISCHER PÁL rt. divatüzlete
Br. Eötvös ii. 2.

—

ezelőtt FENYVESI ÁRUHÁZ cipőraktárában

RAJA,

Gr. Zichy Bódog-tér 4.

I
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REINHARDT DIVATCSARNOK
áthelyezte üzletét a régi üzlete melleti házba
Vörősmarty-utca 6 szám alól 4 SZálfl alá.
intézőbizolt'ági ülésen, mely után
elh itázo/lák, hogy a további önken
tes felajánlások kezelésével Ács
Nagy Zoltán titkárt és Csihás Já
nos pénztárost bízzák meg és az
önkéntes felajánlásokat hitlapilag is
nyugtázzák.
Hisszük, hogy ez a nagy lelkese
dós mely a Frontharcos Szövetség
bajai főcsoportja uj elnökének át
Ülős erejű munkássága révén már
is ilyen szép eredmények cn nyil
vánult meg, a továbbiakban c«ak
fokozódni fog. Amikor a bolsevista
láng gyújtogat, kettőzött kötelessége
a város közönségének frontharco
sainak megbecsülése és a nagy cé
lók szolgálatában való támogatása.

Gyümölcs&mslési
és védekezési tan
folyam.
A Gyümölcstermelők Országos
Egye ülele Bácsbodrog vármegyei
és bajai Tagegvesüleiének sikerült
a m. kir, Földmivelésügyi Miniszter
től Bácsalmás, Mélykút és Csávoly
községekben gyümölcstermelési kan
folyam megtartását kieszközölni.
A tanfolyam tél folyamán 5 na
pig, tavasszal 2 napig és nyár ele
jén 2 napig fog tartatni.
Egy-egy tanfolyamon 15 —20 egye
sületi tag vehet részt. Azonkívül
kívánatos, hogy az ismétlő iskola
növendékei, a leventék, p község
rendőrei, esetleg a csendőrség is
részt vegyen a tanfolyamokon, hogy
így az ifjúság a gyümölcsfával való
bánásmódot elsajátítsa, a rendőrség,
csendőrség pedig az előirt gyümölcsfa
védekezéseket kellőképen ellenőriz
hesse.
A gyakorlati bemutatásokhoz szűk
séges permetező gépekiő és per
metező anv'gokról a fö'dmivelésügyi minisztérium gondoskodik úgy,
hogy a tanfolyamok sem a közsé-

fjeknek. shii a hallgatóknak semmi
fele kiadn^áb i n> m kerülnek.
A tanf.ily; m (éli 5 napos részét
levélhullás lilán, jóval líigyfakadás
előtt, fagymentes időben, télen bár-

I

mikor, a tavaszi 2 napos részét köz
vetlenül a virágszi'om lehullása
után, a nyáreleji részt pedig az
előbbinek befejezése után követő
14 nap múlva tartják meg

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek vasárnap
Bajára érkezik a Katolikus Egyesülés
bolsevista frontellenes iiceális
előadására.
Az egyházmegye föpásztora a délutáni órákban érkezik
Bajára.

A Katolikus Egyesülés liceális előadásainak sorozatát va
sárnap kezdi meg. Az első
előadás a bolsevista frontellenes tiltakozással kezdődik és
az e őadás iránt megnyilvánuló
nagy érdeklődésre való tekin
tettel azt ezúttal a Központi

Színháztermében tartják meg.
Erre az előadásra gróf Zichy
Gyula kalocsai érsek is átjön
Bajara. A föpásztor az eddigi
értesítés szerint vasárnap négy
óra után érkezik és az elő Csátaljs és Szeretnie
adást kövelőleg azonnal visz- községi orvosi állá
szatér Kalocsára.

saira ujabh pályáza
tot írtak ki.

Hat havi börtönre ítélte a törvén#
szék Mák György volt temetke
zési vállalkozót, aki váltóra
hamisította a felesége nevét.
Érdekes
magánokirat hamisítási
ügyet tárgyalt ma d'lelőtt a bajai
törvényszék Linzer tanácsa.
Rékák György volt temetkezési
vállalkozó magi nokirat hamisítás bűn
tettének vádjával állott a törvény
szék elöli. Rehák György a vád
szerint a R<i i Ránk és Kereske
dv-lmi R T r ál forgatott 1934. ápr.
13 án keltezett és július 11 én lejéit
7824 pengőről szóló hal darab vál
tóra ráh Hiúsította a felesége nevét.
A törvényszéki főlárgyaláson Re
hák György beismerte, hogy a vál
tókra valóban ő irta alá a felesége
nevét annak tudta nélkül Azzal vé
dekezett azonban, hogy a váltókölcsönt ki akarta fizetni; azokat né
gy ed év enk int szabály szerűen

tette a vállólejáralok előtt a rende
zésre, ami mindig meg is történt.
Tötök említette, hogy többször az
asszonnyal is beszélt amikor Rehák
nem volt otthon s az asszonynak is
mondta, hogy a váltó ügyben jött
Török Mihály bankaltiszt ugyaneze
két mondja, de Rehákné a szembe| sitésnél tagadja, hogy a váltó ügyet
felemlítette előtte.
A törvényszék Rehák Györgyöt
hat rendbeli magánokira'hamisilás
bűntettében, öt rendbeli csalás bűn
tettében, egy rendbeli csalás vétsé
gében mondotta ki bűnösnek és
j ezért összbüntetésül hat havi bör
tönbüntetésre ítélte. Az ítélet jog
erős.

dezte is. illetve uj váltót adott a
lejáratok idején.
Rehák Györgyné Sulnjda Rozina
botra támaszkodva súlyos izom és
gerincgyulladással jelent meg a tár
gyaláson. Férjével egyértelműen vall
és kijelenti, hogy a váltóügyről soha nem tudott, mert arról nem bé
széliek otthon. Az egészről 1934 ben
értesült.

Kihallgatták az ügyben Klauber
Lajost a Bank és Kereskedelmi
R T. igazgatóját, aki elmondotta,
hogy Rehák összesen 8000 P. váltókölcsönt vett fel, felesége és saját
nevére. Többször járt a Bankban is.
Altisztje Török Mihály figvelmez

Mint ismeretes Csálalja és Sze
retnie községek megüresedett köz
sági orvosi állásaira annakidején a
pályázatot kiírták és az üresedés
ben levő állásokra mindössze egyegy pályázat érkezett a kitűzött ha
táridőig.
A pályázatokat a megye felküldte
a belügyminisztériumba, honnan
most érkezett le a döntés,
mely a választás kiírását
meddőnek nyilvánítva

a vármegyét újabb pályázat kiirá
sara utasította.
Érdeklődésünkre i’letékes helyen
azt a választ kaptuk, hogy az újabb
pályázatot már ki is Írták és min
den remény meg lesz ezúttal arra,
hogy az üresedésben levő állások
betöltést nyerjenek.
Fizessen elő
a BAIA-BACSKARA.

Karácsonyra és

Hallgassa meg a legújabb

rádiókat

BRUSZT-náü

ORION, PHILIPS. STANDARD és TELEFONKÉN

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
RÁDIÓ

SERVICE!

újévre

legkedveltebb és legolcsóbb ajándék a

RUM Ét LíKÖR
Legjobb minőségű finom szesz Spitzer Károly és Fiai
szeszgyárában kapható 1 literes és'|2 literes palackokban
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Kiscsayolyiak újabb panasza a
halálos tragédiát e idézett
homokbányák miatt.
Azt a szomorú hirt még ma sem
[elejtettük el, melyet az. év ny,.rá'»
a 8 éves Farkas Lajosról lapunkban
megírtunk. Katona városbi rí, Epres
kert, Gyár és Perczel-u'cá v ti hatá
rolt, mindenki közprédájának te
kintett homokbánya, a környékbeli
gyermekek mesebeli játéktere. Cso
dálkozunk e azon, hogv az a tra
gikus eset megtörtént ? Erről a ho
mokhegyről a környékbeli fuvaro
sok és mások is építkezéshez és
(eltöltésekhez a homokot vagon
számra hordják minden ellenőrzés
nélkül ma is. Senki sem törődik
vele. Valóságos barlangok és több
méter mély gödrök tolonganak sze
műnk előtt. Az eső ezeket az üre
g< két még jobban kivájja, meglazítja,
és könnyen elképzelhetjük, hogv a
gazdátlanul játszó kis Farkas Lajo
sok, mit sem sejtve esnek a fene
ketlen homoktengerbe és a rájuk
zuhanó földréteg menthetetlenül el
temeti őket. Azt hittük, hogv a kis
Farkas Lajos esete intő figyelmez
tetés lesz és az illetékes hatóságok
megteszik a szükséges intézkt dé.st
egy megismétlődő további szeren
esetlenség elhárítására.
Az utcák érdekelt lakosai f.-lhi
\ására megszemléltük ezt a vasul
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állomás mögö'l öt percnyire elterü ő mintegy 380 négyszögöl üres
beépítetlen telket. Meg kell állapitanunk, hogy az érdekellek pana
sza nagyon is alapos. Ha a hatósá
gok sürgősen nem akadályozzák
m-g ezen üres lelkik további kibá
nyászásál és nem kötelezik a telektulajdonosokat arra, hogy szabályos
kerítésekkel lá-sák el ingatlanaikat,
a múltban megtörténlek könnyen
megismétlődhetnek.
E'lől eltekintve az ottani utcák
közlekedési viszonyai napról-napra
rosszabbodnak, mert a meglazított
homokréleg, eső és télviz romboló
hatása következtében az utcák tala
jé is megrongálta már és állandóan
mélyíti az Epreskert, Gyár és Perczel
utc-» felszínét. Egy Epreskeit utcai
háziul id-mos mondotta azt, hogy
a háza élőit húzódó utca fels ine
10 év alatt egy méterrel mélyebbre
sülyedt és lassanként a háza alap
zalát is veszélyezteti. Az a szerencse,
hogy a házához, kocsi nem jár,
mert az utcáiét hid vagy fellöltés
nélkül, udvarát kocsival megközeli
leni nem lehet. Az elkövetkező 10
év már sejteni engedi, hogy az ut
cát szegélyező házsorok gyalogjárója,
ha ugyan lehet ott egyáltalán gya-

URÁNIA
Szombat, vasárnap, hétfő.

3 napig
Bolváry Géza filmjét

Leányintézet
Egy királyleány romantikus regénye.

Gyönyörű szines zenés film és

H-i-r-a-d-ó

III
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Cipők, harisnyák,
nyakkendők, ridikülök
nagy választékban oicsón kaphatók

UJ DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN
HITELBANK PALOTA
Telefon : 523.

lóg járni, emelet magasságban fog
meredni az úttest színe fölött. Te
hát ulcas/abályozás és közrendészeli
szempontok is parancsolólag síirge
tik, hogy ezen állapot mielőbb szűn
jék meg, amely mint látszik, az
élet és vagyonbiztonságot veszélyez
teli már, de ezzel a városrész érté
két is nagyon csökkenti.

A Városi Levente
Egyesület felhívása
a város közönlégéhez
A Baja városi Levvn’e Egyesü
letnek — mint ismeretes — a kö
telező leven’.toktatáson f Iíil a test
edzés minden ágában állandóan és
szakszerűen kell nevelnie az ifjii'-á
goi. '
A Levele Egyesületnek t» hát a
jövőben atlétikai, ökölvívó, úszó,
vívó, ltbdarudó slb, szakosztályai
lesznek. A szakosztályok tagjai bár
melyik sportegylet versenyein részt
vehetnek. A lev< nték lelki, testi
tisztaságának, épségének és erejé
nek szakszerű művelési közérdek
is, mert csak igy nevelhetünk fisztalelkü és erőskezü ifiuságot a hol
dogabb magyar jövendő munká’á
sára.
Hogy ezt a szent ügyel eredmé
nyesen szolgálhassák a szakszerű
testedzés eszközeire van szükségük.
A szakosztályok kellő felszerelését
azonban csak a társadalom segítsé
gével szerezhetik meg. A társada
lom anyagi támogatásának módiát
az alapszabályok akként határozzák
meg, hogy a Levente Egyesületnek

Gazdaasszonyok
figyelmébe!
garantált

HABTEJSZINT,
tej- és tejterméket

lehetnek alapiló és pártoló tagjai.
Alapító tag a7, aki egys? ersmindenkorra legalább 30 P t, vagy 10
éven al évi 5 P l befizet. Alapító
tag jogi személy is h hét. Pártoló
tag az lehet, aki 5 éven át legalább
évi 2 P I va4y egyszersmindenkorra
legalább 5 P t befizet.
Az elnökség ismerve Baja város
nemes es hazafias érzésű polgársá
gát bizalommal kéri a társadalom
megértő támogatását.

KíaSűT
üzl@Myiség’
A Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég
üzlethelyisége
azoiinalra kiadó!

HÍREK.
— Elfogott kerékpártolvaj. Csa
tái Kálmán mészáros és hentesmesler kerékpárját nerrfrégiben isme
retlen lettes ellopta. Most a villányi
esendő: őt snek sikerült a tettest
G. 0 fnlalkoru gazdasági cseléd
szemely< ben elfogni, akinél megta
lálták az ellopott kerékpárt is. A
villanyi csendőrőrs a fiatalkorút a
péC'i rendőrségnek átadta.

— Áldott állapotban levő nők,

ifjú anyák és többgyermekes aszs/onyok az < nyhe t< rmészeles
,.Ferenc József** keserüvi/nek már
mérsékel .-dag kban való haszná
lata által is könny ü és híg ürülést,
úgyszintén reides gyomor és bél
mű ödést érnek el.

5 Faző, HASKÖTŐ, |jj

J MELLTARTÓ |

Jünöné
DOBÓ JENŐ ÍCzeizler
fiizőkészilő
er
tejüzemében lehet jól
vásárolni. —- B A J A,
Mátyás király-tér 10

Tejet megrendelésre házhoz
szállítok!
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— Tombola est. A bajai Ló
ránlffy Zsuzsanna ref. jótékony nő
egylet decemb< r 7 én este tartja a
Nemzeti Szálloda nngvtei méhen tóm
bolával egybekötött műsoros le testjét. Az est műsora kitűnő, a nye
reménylárgy »k igen szépek.

Gazdaságismeretterjesztő
előadások. A Duna Tiszáké i Me

zőgazdasági Kamara gazdasádi elő
ndój i a mai n-ipon befejezi a vár
megyei letülelén esti gazdasági elő
adását, hogy aztán nov. 27 én Ba
ján a Kiscsávolyi r. k. Körben,
nov. 28 án a S/enlisIváni Gi/dakörben, nov. 29 én az Alsóváio.'i
Keresztény Olzasókőrben s végül
nov. 30-án a Felsővárosi Olvasó
körben tartja meg időszerű gazda
sági kérdésekből álló előadásait.
December 1 én Hercegszántón az
Elöl;áróság és a plébánia f Ikérésére a nov 6 án megtartóit előa
dását megismételi, hogy ezután iá
v o/.hasson
Rács Bőd rogvát m* tye
területéről. A bajai külső t rülele
ken lefolytatandó ezen előadásokra
felhívjuk a gazdatársadalom figyel
méf.

— Gyengélkedés idején, kíilö
nősen ha a rosszullél szoiulás vagy
kereszlfájás íokoz/a az enyhe és
igen
kellemes
let in é s z e I e s
..Ferenc József" keserű VÍZ mindig
puha, könnyű székűrülést és kielé
gitő emésztést szerez.

Szerkesztői üzenet.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
i fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

I’ száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
Hangszer

FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: H < inaid u. 13
Fatelep: Szentiánosi-ut 7.
Telefon: 42

(Sugovica p<»ri) Telefon: 195.

xx== SZ A KÜZLET
készít
javít
HANGOL
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hangszerkészítő mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Drcschcr-ház )

DOROGIssüsüKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

Zománcozott és fekete

tűzhelyek

Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- íií
szerkezetek készítése! ?i)

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

BOíOi! tojásszén
DOfOOÍ diószén
Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

'ÁV.!? I
Autógénhegesztés!

Grűnhut éí Társa

illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45
Telvfon: 525.

A Nemzeti Szálló

kádfürdői

Éjjeli
szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
nov. 24-tOI nov. 30 lg.

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

GYARMATI EMIL
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

eladó.

gyógyszertára

Citn a kiadóhivatalban.

naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendel kéz és éré állanak!

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK

feűioráráház
Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi áióbrikaít (szurokmentet)
Legmagasabb höértékü magyar síén és széntermékek.

1— ■■■

— Kérje mindenütt. ~-

.. —

Képviselet: § ( h Ó A ŐS Bajai
BAJA, Haynald-utca 13, — Telefon 26.

