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ELŐFIZETÉSI ItSQBK :

A tanító.
A tanítói munka értékelése az 

évszázadok folyamán többször vál
tozott. Valamikor, nagyon régen, az 
évszázadok ködös távolában nagyon 
megbecsültek a tanítókat; legtöbb
nyíre egyházi emberek foglalkoztak 
a tanítással; volt azután idő, ami
kor az általánosságban liberálisnak 
nevezett korszakban, papíron, elmé
letileg nagyon sokra értékelték a 
tanítót, a valóságban azonban a tér 
mészelbéni szolgáhnányok éhbérén 
tartották ; a 300 frtos — 600 pen
gős — fizetés már nagyon kívána
tos állapot volt.

Ma végre elérkeztünk oda, hogy 
a tanító a társadalmi értékelés első 
színvonalára emelkedett. A nemzeti 
öncéluság gondolata elsősorban a 
nagy tömeg, az egész nemzettest 
kultúrájának és gazdasági felkészült 
ségének átlagos színvonalát akarja 
emelni ; a sok kiváló egyes helyeit 
a magasabb átlagos kulturális szín
vonal elérésére törekszik.

Hogy ennek az átlagos kulturális 
színvonalnak a mai állapotát felfog
ni tudjuk, képzeljük el, annak az 
Isten háta megetli faluban, tanya- 
csoporlban élő szegény falusi, ta
nyai gyerekeknek, de legyük hozzá 
szüleiknek is — mindössze 300 — 
500 szóból álló — kulturális felké
szültségét, eléggé primitív gazdasági 
tudását ; képzeljük el, hogy a 3400 
faluból legalább 1500 falu, kisköz
ség s hogy ezeknek a faluknak je
lentékeny százaléka tanyákon, ta
nyai csoportokban él; és képzeljük 
hozzá a városi lakosság kültelki és 
szállási részeinek kisebb kulturált
ságát is — akkor fogalmat alkotha
tunk magunknak arról a mérhetet
len nagy feladatról, mely erre a 
nemzedékre vár, ha az egész nem
zet kulturális színvonalát magasabb 
szintre akarja emelni

Az egész nemzeti kultúra szín
vonalának emelésére két mód áll 
rendelkezésre : az egyik az iskola, 
a másik a társadalmi munka.

Mind a két irányú munkának 
legfőbb hőse a tanító és főként a 
falusi tanító.

Az iskolában a tanlerv irányítja 
a tanító munkásságát, az iskolán 
kívül a különböző népművelési ak
ciók, tervek írták elő a teendőket. 
Maga a társadalom, a széles töme
gek bizonyos mértékig érzéketlenül 

állottak ezekkel a népművelési, kul 
turális és gazdasági akciókkal, elő 
adásokkal szemben, úgy hogy az 
oktatók, a tanítók fáradságos mun 
kaja alig gyümölcsözött valamit.

A Nemzeti Egység vette prog
ramjába : megszervezni, fogékonnyá 
tenni a tömegeket az iskolánkivüii 
nemzetnevelés számára; ezért hir
deti a NÉP, hogy szervezkedése 
lulemelkedik a napi politika apró, 
személyeskedő harcain, hogy az ő 
nemzelépilő munkája több mint a 
napi politika; azonfelül, azontúl tö
rekszik a nemzet egységének meg
teremtésére s általános kulturszin- 
vonalának magasabb fokra való 
emelésére

Ennek elérése érdekében minden 
egyes községben a munkát — gaz 
dasági, kulturális, szociális szem 
pontok szerint megosztva — gon
dosan összeállított program a lápján 
s az iskolánkivüii nemzetnevelés 
kiváló apostolainak irányítása mel
lett végzik a NÉP helyi szervezetei.

A munka nehéz, a munka kör

Ma érkezik Bajára apatini Fernbach Bálint 
dr. Bácsbodrog vármegye és Baja város 
főispánja unokabátyja gróf Teleki János 

országgyűlési képviselő kíséretében.
Ma szerdán délután a 12 

óra 55 perckor induló szabad
kai gyorssal jön Bajára apatini 
Fernbach Bálint dr. főispán 
unokabátyja, gróf Teleki János

Mikecz Ödön miniszterelnökségi miniszteri 
tanácsos, osztályfőnök átvette 

a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetését.
Dr. Antal István eddigi sajtó- | 

főnök igazságügyi politikai ál
lamtitkárrá történt kinevezése 
következtében a sajtófőnöki 
tisztet Mikecz Ödön volt sza
bolcsi főispán, miniszteri taná
csos, osztályfőnök átvette.

Talán egyetlen ország sincs, 
ahol nehezebb volna az or
szág sajtóügyének vezetése és 
irányítása, mint épen nálunk.

A magyar kulturközpontok 
közönsége szívesen olvassa az 
újságokat ; Bajára például ha
vonta több mint 90000 újság
példány jár ; a vidék ujságfo- 
gyasztása is erősen megnöve

vonalai most bontakoznak ki s 
örömmel állapítjuk meg, hogy a 
tanítóság igen nagy része lelkesen 
veszi ki részéi a munkából ; alig 
van tanító — különösen a falvak 
bán, aki csak arra szorítkoznék, 
hogy — mindennapi kenyerét biz 
lositandó — napi kötelességét tel
jesítse, hanem a legtöbb tanító át
hatva a nemzetnevelés uj korszel
lemét teremtő fontosságától, készsé 
gesen veszi ki részét hivatalán túl 
is — önfeláldozóan — az épitő 
munkában.

A tanítóra, mint a nemzeti ön
céluság gondolatában kif jezesre 
jutó uj, altruista korszellem legfon 
tosabb munkására megkülönbözte
tett tisztelettel néz ma a vezetőség 
épugy, mint azok a széles, szerve
zett, fegyelmezett rétegek, népi lő 
megek, melyek a tanítók munkáján 
L.ciesi.tül várják a minden egyes 
ember jobb, könnyebb boldogulását 
is szolgáló uj korszellem megerő 
södését. drKL.

országgyűlési képviselő kísére
tében.

Vonaton csak Halasig jön
nek a vendégek; onnan autón 
hajtatnak Bajára.

kedett. Mindez igazolja az új
ság rendkívüli fontosságát.

Vajúdó korszakunkban az 
újság a leghatalmasabb eszköze 
az uj korszellem kialakítására 
irányuló törekvésnek. Ám az 
ujságvállalat lényegében mégis 
csak üzlet, amelynek, ha ön
erejéből akar megélni, gyakor
lati szempotokat is figyelembe 
kell venni.

Az alapjában altruista kor
szellem és az üzleti érdek nem 
mindig kongruens. De a sajtó
politika is az exigenciák tudo
mánya s igy meg kell találnia 
az összhangot az uj irányokra 

való törekvés és az üzleti ér 
dek között.

Lapjaink nagy része dr. An
tal István volt sajtófőnök irá
nyítása. mellett megtalálta a 
helyes utat s ha a jövőre va
lami kívánsága lehet a vidéki 
sajtónak, az nem lehet más, 

1 minthogy az uj sajtófőnök fo
kozottabb figyelmet szenteljen 
a vidéki sajtó munkásságára. 
Dr. Antal István volt sajtófő
nök fővárosi ember volt ; dr. 
Mikecz Ödön osztályfőnök a 
vidékről emelkedett fontos po
zíciójába és magával viszi egy 
főispán gyakorlati tapasztala
tait.

Örömmel köszöntjük az uj 
’ sajtófőnököt magyar nemzeti 
I szempontból annyira fontos 
őrhelyén s a vidéki sajtó erő
teljes irányítását várjuk a nem
zeti öncéluság gondolatának 
tökéletes kimunkálása terén.
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Ami még mindig 
késik.

i Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg 
, azt, hogy a leviharzott legutóbbi rö

vid évtized alatt igen sok régi óhaj 
teljesült a városfejlesztés terén. Ez 
a kitartó és céltudatos munka, mely 
tegnap és ma a legsúlyosabb meg
próbáltatások között vitte és viszi 
előre a város legfontosabb érdekeit, 
hálára kötelez minden józan gon
dolkodású polgárt azok iránt, akik 
vezető helyen szinte erejükön túl 
túl igyekeznek legyűrni a mai hely
zet roppant nehézségeit.

Ám az ilyen örvendetes megálla
pítás után is rá kell mutatnunk 
arra, hogy ma, amikor immár van 
téli és nyári összeköttetésünk a Du
nántúllal, amikor a szerte ágazó 
megyei utak uj építkezéseit és jókar
ban tartását fokozott ütemben szor
galmazzák, egy régen vajúdó, de 
igen égető kérdésről szinte megfe
ledkeznek. Ez pedig semmi más, 
mint a Váradi Érsek üli és a Tóth 
Kálmán utcai sorompó ügye. Alig 
múlt el év panasz nélkül a forga
lomkorlátozása miatt, de mindezi- 
deig még semmi sem történt a hely
zet megjavítására, holott a forga 
lom folyton fokozódik a nevezett 
úttesteken. Ezért hangsúlyoztuk, 
hogy ez a kérdés hova tovább nem 
tűrhet már halasztást, a minden
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Kalapot
nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát, 
divat pulóvert, keztyüt retikült, női selyem 

trico es svájci fehérneműt, rövidárut 
csakis

Inget

BAJA, Telefon 188 vásároljon, mert Képet, jót, olcsón árusít.

irányból sűrűsödő forgalomra szinte ’ 
bénilólag hat ez a korlátozás. Itt 
tehái íj legsúlyosabb áldozatok árán 
is sürgősen tenni, cselekedni kell, 
hogy a város és megy e forgalmának 
vérkeringése ne akadozzon.

A Tóth Kálmán utcát keresztező 
sorompó okozott már halálosvégü 
szerencsétlenséget, így ez megérdemli 
a halálsorompó elnevezést. Lehetet
len az, hogy egy fejlődő város ugyan 
csak fejlődő helyi és vidéki forgal
mát, pont a város szivében ilyen 
régimódi sorompók korlátozzák. Igen 
súlyos tétel ez a Kiscsávoly és Ka
tonaváros lakóira, külön nem is 
említve az országos vásárok és he
tipiacok napjait, amikor percekig 
sűrű tömegek kénytelenek ücsörögni 
a lebocsátolt sorompó elöli. A mai 
technikai vívmányok mellel szinte 
gyerekjáték egy aluljáró építése, ami 
pedig a költségeket illeti, bizonyára 
az sem lesz olyan összeg, amit az 
államvasutak ne bírnának elviselni.

Újból és ismételten felhívjuk tehát 
az illetékesek figyelmét erre a tart
hatatlan helyzetre, egyben kérjük 
az agy. illetve a sorompók közmeg
elégedésre való elintézését. K V.

A Liszt Ferenc-Kör i 
egyik legragyogóbb 
zongoraestéje lesz a 
holnapi hangvereny.

Azzá teszi Hoehn Alfréd, a | 
világ egyik legnagyobb zon
goraművészének szinte univer- 
sális művészete, amely oly gaz
dag műsort ölel fel, amely 
valóban egyedülálló. Mert akár 
Bach, Beethoven, Schumann, 
Chopin vagy Debussyt tolmá
csolja, művészete mindig a leg
nagyobb tökélyt éri el.

A hangversenyt a Körnek 
8 órai kezdéssel kellett kitűz
ni, mert a művész még az esti 
vonattal elutazik. Miért a Kör 
ezúton is kéri a közönséget a 
8 órai pontos megjelenésre.

Jegyek Wagnernél és este 
a pénztárnál kaphatók.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

összetöröm...
Maga? Maga? Maga gyáva kutya...

Múlt hét, kedd délelőttién tíz óra 
tájban a megyeháza sarkán olyan 
incidens játszódott le, mely eddig 
képtelenségnek és lehetetlen égnek 
látszott. Mi az incidenst a nyilvá
nosság elé nem akartuk vinni, mert 
annyi kulturszolidaritást mégis fel 
kellett tennünk, hogy intelligens 
ember igyekszik legalább szinleg 
fenlartani és megőrizni a kultur- 
mázal; de azok után a hazug hírek 
után, melyeket a városban terjes/, 
tenek, kénytelenek vagyunk az ese
tet mégis megírni.

Kedden, december 31 én délelőtt 
tiz órakor a megyeházáról a járás
bíróság felé siettünk, ahol dr. He- 
tényi Miklós járásbiró előtt tárgya 
lásunk volt; alig hogy a megyehá
zától az utón ál, a kereskedelmi 
iskoia előtti járdaszigetre léptünk, a 
szembe rohanva jövő Szaulich An
tal feh-lős szerkesztő és kiadó ur, 
akinek ugylátszik nagyon az eleve
nére tapintott az ifjúsági gyűléssel 
kapcsolatban rólunk irt ízléstelen 
cikkére ,,Fenekölök“ címén adói? 
válaszunk, hirtelen nekünk támadt 
s a nyitva levő kabátunkat mellün
kön megragadva, arcát egészen a 
mienk mellé tolva, féktelen dühhel 
kiáltotta: ,,Összetöröm, ha még egy
szer mer rólam Írni ..."

„A Szeretetház ötvenéves jubileuma méltó 
arra, hogy határkövénél megálljunk és 

örömtüzeket gyújtsunk."
Baja város közönségének nagy ünnepe.

Baja város egész társadalma osz
tatlan együttérzéssel ünnepelte a 
bajai Szeretetház aranyos jubileu
mát azt az örvendetes tényt, hogy 
1886 január 1-én Baja város néhai 
polgármestere Drescher Ede felállí
totta és átadta rendeltetésének az 
élet hajótöröttéinek otthonát.

A Szerelelházat azóta már a Fe
rences Mária Nővérek vezetik s az 
intézmény mai és régi képe közötti 
nagy változás dicsen n~m csupán a 
mai Baja közigazgatásának irányitóit, 
de gyönyörű hitvallást tesz P. Oslay

A váratlan támadás első megle
petésétől felocsúdva, ellöktük ma
gunktól Szaulich Antal urat s ma
gunkon kívül kiáltottuk az arcát 
arasznyi távollal tartó Szaulich 
Antal ur szemébe ,,Próbálja meg...;

■ maga I maga tör össze valakit ? 
Maga gyáva kutya" s ez utóbbit 
felindultságunkban többször is után- 
na kiáltottuk, mert időközben elő
rántottuk a mindig készenlétben 
levő boxerunkat, amitől Szaulich 
Antal ur elvesztvén bátorságát eltá-

■ vozék vala , . . Igaz, hogy egyszer 
i visszafordult egy lépéssel, de mikor 
1 mi is tettünk feléje egy lépést, hir- 
í télén a távozás mezejére lépett; 
| amit igen okosan cselekvők.

Ezt a támadást és veszélyes fe- 
| nyegetést egyébként a bajai rendőr 
| ségnél fel is jelentettük.

Nem irtuk volna meg az esetet, 
de mert olyan képtelen hírek ke- 

i ringenek, mintha pofozkodások es
tek volna, vagy min'ha mi támad 
tünk volna; a további fantazmagó
riák elkerülése végeit mégis meg- 

I Írjuk az esetet ugyahogy történt. 
,,Ime I Ilyesmi eshetett a mai rezsim 
alatt!" írná most Szaulich Antal ur, 
ha az eset fordítva történt volna.

drKL.

Oszwald volt ferences provinciális 
az egri norma szerinti szegénygon
dozás megteremtőjének gyönyörű 
lélekmunkája mellett.

A délelőtti ünnepség.

A Szeretetház jubileumi ünnep
sége hétfőn délelőtt kezdődött az 
épület kápolnájában megtartott is
tentisztelettel. A szentmisét Temu- 
novics József kórházi lelkész mon
dotta, míg P. Oslay magasan szár 
nyaló szentbeszédet tartott. A mi
serészek alatt Scultéthy Andor ny.

kántor kíséretévé 
énekkara szépén

I a III. Rend női 
köziem íiködött.

A jubileumi diszgyülés.
Délután 4 órakor a városháza 

I közgyűlési termében jubileumi disz
gvülés volt a város egyházközéleti 
előkelőségei a törvényhatósági bi
zottság tagjai valamint a különböző 
nőegyesületek vezetői nagyszámú 
képviseletével.

Dr. Borbiró Ferenc polgár
mester emelkedett tónusu beszéd
del vezette be a diszgyülést.

— Szeretet házunk fennállásának 
i 50. évfordulója városunk lörléneté- 
| nek nevezetes dátuma s méltó arra, 

hogy határkövénél megálljunk és 
örömtüzeket gyújtsunk.

Illő hogy tisztelettel adózzunk a 
gondolat valóra váltójának: Drescher 

1 Edének ; a jelentős adományával 
támogatónak : Fischer Márknak és 
meghajtsák zászlónkat a nemzedék 
előtt, mely ezt a gondolatot már 

' abban a korban megértette és volt 
szive hozzá, hogy azt jelentős áldo
ztok árán meg is valósítsa. Önkor
mányzati életünknek nem múló di- 

, csősége, hogy az. alapítástól kezdve 
a mai napig nem volt ennek az in
tézménynek fenntartása érdekében 
elhangzott indítvány, melyet a köz
gyűlés ne fogadott volna osztatlan 
rokonszenwel s ne emelte volna 

j egyhangú határozatra — mondotta 
1 a polgármester lelkesen megtap

solt beszédében.
P. Oslay Oszwald 

volt a diszgyülés szónoka.
Egy uj világ hajnalhasadtában ál

lunk. Uj elhelyezkedések, lehetősé
gek vannak előtérben. E mozgoló
dás alapja szociális irányú. Mikor 
ma diktatúrák vörös és fekete dik
tatúrák vannak s a szegény ember 
életét kenyerét veszélyeztelve el
nyelni próbálják az értelmiséget a 
személyiséget; úgy érzi, hogy a kul
túráért kenyérért harcoló tudósok
nak, egyháznak ismét vérpadra kell 
mennie, nem másért, mint az egyé
niségért.

Az ötven éves jubileum alkalmá
ból, amikor teljes elismeréssel van
nak az egyénnel szemben, monda
nia kell: Üdv, neked, Város! mert

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát karácsonyi ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járő férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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nemcsak a szabadságot, hanem az 
egyéniséget a személyiségét is kié
pítette az. ö szociálpolitikájával. Az 
ünnepi szónok beszédének leírha
tatlan nagy hatása volt.

Vámos József közgyámnak a sz.e 
génvgondozás ötv n esztendejéről 
adott szép beszámolójáról más ült 
foglalkozunk.

A szegénygondozás vám- 
siedöi.

A következő szónok dr. Gonczlik

Dr. Róna Dezső után Kemény 
Gábor e\. lelkész költői gondola
tokban bővelkedő beszédében sze
retettel köszöntötte ő is a szegény
ügy apostolát, aki a maga leikéből 
hozta felszínié ezt a nagy munkát.

— Meghűlésnél, náthaláznál, 
ioiokgyulladásnál, mandolalobnál, 
fülkatari usnál, vitamint idegfájdal- 
inuknál és szaggatásnál naponta 
fél pohár természetes „FjírftVí?. jÓZJ4f“

Kálmán az elismerés hangján emlé 
kezeit meg P. Oslayról, a szegény 
gondozó nővérekről, a gyüjlöshöl- 
gyekről, a hivatalos árosról es a 
szociális ügyosztály vezetőjének 
munkájáról. De megállapít ja — hogy 
a nagyszerű munkának parazitái, 
vámszedői is vannak, akik hasznot 
húznak abból, hogy a városban 
koldulás nincs, de 6 év óta egyet 
len fillért nem adlak az ínsége
seknek.

Dr. Róna Dezső
kormányfőtanácsos a közkórház 
igazgató főorvosának remekbesza
bott rögtönzött beszéde következett 
ezután. A közönség többször is vi
haros, lelkes tapssal és éljenzéssel 
szakította félbe az illusztris közéleti 
egyéniséget, aki a szónok rutiniro- 
zoltságáról közvetlen meleg tónus
ban fejezte ki elismerését P. Oslay 
nagy lélekmunkájával és mindazok
kal szembeu, akik annak osztályo
sai voltak.

i keserüniz nagyon jót tesz, mert a 
\ gyomorbélcsalornál alaposan kitisz- 
i tilja és desinticiálja, nzonkiiii! pedig 
i megfelelő emésztést biztosit.

HÍREK.
1 Január 8-án délután 5 órakor a 

Misszió gyűlése az egyesületi 
i székházban
í Január 9-én este 8 orakor a Liszt 

Ferenc Kör hangúéi senye a 
Nemzetiben

Január 1 1 én a Bajai Evezős Egye- 
, sülét zártkörű jelmezes és ál

arcos bálja a Nemzetiben.
Január 11-én Fodrász bál a Köz

pontiban.
Január 12 én délután 3 órakor dr. 

Árpás Ferenc előadása a Krisz
tus Király Szövetség Szent Imre- 
internálasában.

Január 14 én délután 4 órakor a 
Mansz választmányi ülése az 
egyesületi otthonban.

MOZI.
Elnökkisasszony.

Valamikor, régen a sporttal, lánc
cal volttunk úgy, mint ma a mozi- 

I val.
Az. iskolában div.’t olt, hogy a 

I jó tanulók, ne tudjanak jól tornász
ni ; ez. a rossz tanulók kiváltsága 
volt; a magukat komolyaknak tartó 
ifjú egyetemisták filpzofiáv; I. s/oci- 

[ álpolitikaí problémákkal foglalkoz
tak világpolitikai prob mákkal fog- 

I lalkoztak világpolgári alapon, mind 
I járt az egész világot akarták meg

váltani.
Ma mi öregebb k ilyenformán 

vagyunk a mozival. Lehpt, hogy a 
| mozi gyermekkorában igazunk is 
1 volt ; de mi már úgy áll előttünk 
| a mozi, mint korunk semmivel s<-m 
j pótolható olyan művészete, mely uj 
l világokat nyit meg előttünk a fejlő

désnek szinte korlátlan lehetőségé
; vei.

Az élet ma hasonlatos a verse
nyek utolsó pillanataiban kifejtett 
végső erőfeszítéshez; az élet ma — 
egy állandó végszpört ; a mozi mű
vészete is a tökéletességnek ezt a 
végszpörljét nyújtja ma. Erre kény
szeríti a mozit a filmvállalatok vi
lágversenye.

A magyar film is beállott ebbe 
a versenybe s hogy győzelmesen 
haiad előre azt az Elnökkisasszony 
igazolja, melyet az. Uránia adott elő.

Dr.K L

háromnegyed 12 kor, most kitűzött 
bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, 
készpénzfizetés ellenében, esetleg a 
becsár kétharmada részéért is el 

, fogom adni, kivéve a Te. 47. § ában 
részletez.-tt esetekben.

Ezt az árverést a Vhn. 20 § a 
értelmében azoknak a végr-.-h i itók 
nak (csatlakozóknak) a javára is 
kitűz Hn, akit; a hirdetmény kibo- 

! csátása napjáig a fenti ingókra kie- 
I légilesi jogot szereztek és ellenük 

halasztó hatályú igénykeresel nincs.
Baja, 1935. évi dec. 20 napján.

Paptni László Albert 
kir. járásbirósági végrehajtó.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

mal szemben)

fodrász 
üzletet nyitottam. 

Ezúton is kérem a 
n. é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kivaló tisztelettel

OBIERTH BÉLA 
fodrászmester.

uránia
Január 10-én, 
pénteken.
Január 11-én, 
szombaton.

Metró Goldwyn-Mayer 
film

Vihar a 
sárga 

tengeren
12-én,  vasárnap az URÁNIA az 
az Újév legszebb ás legújabb 

filmjét

Bulla Elma és 
Gustav Frölich 

együttes uj filmjét

Szerelemmel 
vádollak I 

című nagyszabású vígjátékot 
líi'-i műsorára.

— üres a bajai téli kikötő A 
bajai féli kikötő, ahol a múlt év
ben már december derekán mint
egy 70—80, főleg külföldi hajó 
aludta téli álmát, most teljesen üres. 
Néhány halászbárka és két három 
stég húzódik meg a nagy téli kikö
tőben ; még a paprikaőrlő malmok 
is hiányoznak. A Dunán változatla
nul áll a forgalom, sőt a hajózási 
forgalom legjobb idejére emlékeztet.

— Ma délelőtt 11 órakor Baja 
város nyári menetrendje ügyében a 
városházán értekezlet volt. Az egé
szen szükebbköríi értekezleten dr. 
Rorbiró Ferenc polgármester elnökölt
- Akiknek foglalkozása min

den erejük megfeszítését köve
teli, igyanak hetenként legalább 
egyszer, reggel felkeléskor 1 pohár 
természetes „Ferenc József**  kese
rüvizet, mert ez szabályozza a bél- 
működést, előmozdítja a gyomore
mésztést, fokozza az anyagcserét, 
javítja a vérkeringést, megnyugtatja 
az idegeket, egészséges álmot hoz

| és ezáltal uj életerőt teremt.

I.aptulajdonos:
(ír. KNHV LEHEL.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

A lakásvizsgálat dijtalan.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fejé
ben lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, baromfikel 
tetőgép, asztalok, rádiók, ingaróra, 
retikül, képek, könyvek, szeszniérő- 
gép, kerékpár, falfeslőminták, sab
lonok stb. zálogtárgyak 1936. január 
11-én d. e. 9—11 óráig szabadkéz
ből fognak értékesíttetni. A venni 
szándékozók jelentkezzene k a vá
rosi adóhivatal 24. számú helyisé
gében az eljáró végrehajtónál, ahol 
a vonatkozó ajánlatokat folyó évi 
január hó 11. napján d. e. 9 óráig 
Írásban vagy szóban megtehetik.

Vk. 349|1935. Pk. 13068|1935.

Árverési hirdetmény.
Dr Kiéin Mór ügyvéd által kép

viselt özv. Lángh Máléne végrehaj
tató javára közbenjárással végrehaj
tást szenvedő ell n 500 P. tőkekö
vetelés és járulékai erejéig a bajai 
kir. járásbíróság Pk. 11492)934 szá
mú végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán 1935 évi okt. 
hó 3 napján lefoglalt és 3700 P. re 
becsült ingóságokat, közöttük bútor, 
kép, szőnyeg, trágya a fenti Pk. 
számú végzés és a Vht. 102. §-a
alapján Baja városba, a Kiscsávolyi 
plébániára 1936. évi január hó 9. 
napjára, délelőtti fél 11 órára és 
folytatva a Városi Fekál telepen
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Eladó!
■MMiwwiiMiiMiiiiíinriiinr^"

Üzemben levő 10 ló- 
erejü szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitő 
műköves golyóscsa- 
págyu daráló uj szij
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló szerek
kel együtt. Megte
kinthető :
EINWILLER ANTAL 
Gara- György puszta.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

éves szűri 
fűz hasáb 
akác „ 
szil 
kőris „
és gomb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

jen. 6-tól jan. 13-ig
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRAY LÁSZLÚ
gyógyszertára

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Saját termelésű tűzifa: 
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy 
aprított akácfát 
aprított tölgy és szilfát 

a legolcsóbb napi árban házhoz 
szállítunk.

Eladás nagyban és kicsinyben.
Wiesel Sándor és Fia

fatermelők és tűzifanagykereskedők
Telefon : BAJA
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13.

2 éves

í" száraz

Telefon : 
városi iroda 42.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA
Telefon 160.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojáfbrikettet,

kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkoktzot

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
lója fel telefon: 314-et. 
VANÍSIK hérautós.

Csatéit bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lgiky béraUtÓSftál.
Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

Éjjel is rendelhető!

■K
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MEGNYITOTTUK
újonnan berendezett

fűszer- és csemege üzletünket
(A megyeházával szemben).

Felvágottak, .sajt, vaj, sajátpörkölésü friss kávé, 
cukorkák, terményáruk és mindennemű háztartási 

cikkek.
Magunkat a nagyérdemű közönség szives pártfo
gásába ajánlva maradunk mély tisztelettel

Cseh és Tölgyesi
■ > • - fűszer kervsk edők

8 
í 
l
I

Bakanek Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
a

Nyomatott Bakanek os Goldberger könyvnyomdáiéban Baia.


