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„Válasz — a válaszra/4
Az Apátplébános ur válaszol a szavazás kiviteli technikájával elé
Független Magyarságban megjelent gedellen volt s a közgyűlés asztalán
közleménnyel kapcsolatosan.
feküdt szavazó lapot visszadobva
Válaszolunk erre a válaszra, bár hangosan mondotta: „Ez nem vá
nem találjuk ízlésesnek saját ügye lasztás, ez komédia", azután pedig
inknek a saját lapunkban való per- hirtelen kiment a nagyteremből,
felhúzta a kabátját és feltűnően
traktálásál.
Álta lánosságban igen csodálko eltávozott.
Mi azon a kávéházi incidens, n
zunk azon, hogy az Apálur annak
az újságnak a közleményét forrás ezt a politikai gesciót tettük meg
jegyzés tárgyává, amit annál kenak felhasználja, amely újság né
hány hél előtt lapjában egyenesen vésbbé tartottunk a politikai illem
az Apáturnak adressálva irta, hogy s főként a fegyelem szabályaival
összeegyeztelhetőnek, mert az Apát
a pap ne politizáljon.
Félreértések kikerülése végeit ki űr a kisgyülésnek a főispán által
kinevezett tagja s tőle épen nem
jelentjük, hogy a Független Magyar
ság ezen akkori kijelentését épugy lehetett elvárni, hogy nyíltan rezosértőnek és helytelennek találtuk és nál a főispán intenciói szerint össze
találjuk, mint a Független Magyar állított kisgyülési lista elten.
Azoknak az állítólagos „jegyző
ság azon újságírói gestioját, mely
a tömegek „vért és botrányt" sze könyvnek?" a beteő értékét jel
lemzi,
hogy
éjfél után
kérető ösztöneit simogatja.
Csodálkozunk azon, hogy az | szültek a kávéházban, más asztal
Apálur <.gy nyilvánosan legyávaku- nál folyt politikai vitával kapcso
tyázott újságíró közleményeit kész latban
Ezen jegyzőkönyv első aláírója s
pénznek elfogadja épen azzal szem
az egész eset niscenálója Spanyer
ben, aki az újságból legyávakuMiksa ur s aláírták még Zirkl Alátyázta ?
; dár és Kern Zsigmond urak.
Mi vagyunk annyira férfiak, hogy
Nem akarunk ebből az esetből
szolgáltatunk elégtételt ha sértettünk egy abessiniai háborút inscenálni,
vagy bántottunk.
I melynek sem elejét sem végét nem
Ami már most a kávéházi „inci
látni már.
denst" illeti, való hogy mi egy bi
Ami már most az illő vagy nem
zotlsági tag úrral, a zene miatt kis
illő viselkedést illeti azt az illető
sé hangosabban beszélget ünk jegyes „jzkv" aláíróinak politikai elfogultsá
szófoszlányok álhallhatók voltak a gánál fogva a jkv pemdöntheli el. De
szomszéd asztalhoz; észrevettük, azt sem, hogy az a politikai kritika,
hogy Spanyer Miksa ur feltűnően melyet ott a vita hevében gyako
odahajol és figyel, amit megjegyzés roltunk átlépte e a határokat vagy
tárgyává tettünk.
sem.
Meg kell jegyeznünk, hogy Spa
Az ellen azonban tiltakozunk,
nyer Miksa néhai édesatyjánk — hogy a Független Magyarság a
ki igen derék borkereskedő volt — „Főpap" taláriát tólja előtérbe, mért
és családjának ügyeiben, mint ügy
legalább annyira tiszteljük a főpapi
véd, nagyon jelentős szolgálatokat talárt mint Szaulich Antal.
Ami már most a politikai halai
teljesítenünk még ma is fizetetten
mát illeti, arról olt semmi komoly
ügyvédi számlák ellenébtn.
formában szó nem esett; de vala
Az illető bizottsági tag úrral foly
látott beszélgetésünk magántermé hogy ellentétet látunk az Apálur
cikkének eleje és vége közölt ; ele
szetű volt.
Mi készséggel elismerjük az Apálur inte ugyanis azt Írja, hogy politikai
kiváló egyházi és szociális tevékeny hatalomra nem törekszik, a végén
ségét ; de kritika tárgyává tesszük pedig azt Írja : kizáróan neki kö
azt a politikai gescióját, melyet a szönhető, hogy u mandátum egyhan
30 iki városi közgyűlésen tanúsított. gún jutott birtokosa kezébe. Már, bo
A kisgyülési tagokat választolt a csánatot kérünk, ahhoz, hogy valaki
nek módjában álljon mandátumot
közgyűlés.
A Nemzeti Egység szervezetten „egyhangúlag" juttatni, ahhoz hala
vonult fel; ui Apálúr ezzel a szer lom, még pedig „politikai hatalom"
vezettséggel, különös
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Az Apálur lapja a „Bácskai Ujság".
Mi emlékezünk reá, hogy a Bács
kai Újság a választás elején mintegy
liz napon át nyíltan a kisgazdapárti
jelölt mellett foglalt állást ; azután
jobb útra tért és megfordult.
Mi nem akarunk erkölcsi tőkét
kopácsolni magunknak abból, hogy
mi változatlanul, eleitől végig a
Nemzeti Egység jelöltje mellett vol
tunk, de az elten is tiltakozunk,
hogy valaki a megtérésből erkölcsi
töket kovácsoljon magának.
Ami pedig az „egyhangú" választást illeti, Baján annyian tulajdonít
ják a maguk érdemének, hogy igazán nem ismerjük ki magunkat.
Mi egy kissé ismerjük a bajai
viszonyokat; tudjuk mi a való: és
mi az ábránd ?
Úgy tudjuk, hogy Baján dr. Mé
száros Sándor volt a jelölt; tudjuk
mit jeient az ajánlásokat összeszedni,
tudjuk mennyi ajánlást szedtek öszsze a jelöltek ; nem tudjuk elkép
zelni azonban, hogy dr. Mészáros
Sándor visszalépésének pillanatában
bárki más össze tudta volna szedni
az ajánlásokat s igy mégis csak
volt valami érdeme dr. Mészáros
Sándornak is abban, hogy visszalé
pésével egyhangúvá tette a válasz
tást.
Mey kell jegyeznünk, hogy mióta
Bajának önálló NÉP szervezete van
elnökének és törvhatósági titkárjá
nak vezetése alatt, mi abszolúte
nem avatkozunk bele Baja város
politikai életébe s csupán mint fe
gyelmezett párttag teljesítjük a ve
zelőség állal megszabott irányban
kötelességeinket ; sőt, hogy nehogy
akár az Apálur, akár a közönség
a pártitkár és nem „főtitkár" sze
repét illetően kétségben maradjon,
kijelentem, hogy a megye politikai
életébe sem avatkozom bele ; mert
a párt titkárnak pusztán a szerveze
tek kiépítése és tökéletesítése a fel
adata ; az öncélú Nemzetállam gon
dolatának a magvetése, ez. a való
sággal biblikus jelentőségű és mély
ségű feladat.
Ami már most az Apátur a Füg
getlen Magyarság felhívására adott
válaszát illeti, hogy a katolikus klé
rus tagjai ne támogassanak, tegyen
szabad nekem emlékeztetni az apát
urat, hogy jó néhány esztendővel
(nem két héttel) ezelőtt is a Füg
getlen Magyarságban Szaulich An
tál ur, abból az. alkalomból, hogy
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a Szilágyi moziban az inascserké
szek egy képet záptojásokkal meg
dobáltak, dühös támadást intézett
az Apátur és egy paptársa elten,
per „a két pap" címzéssel aposz
trofálván a most „Főpapnak" tisz
telt Apálurat.
Az Apálur nem sajnálta a fárad
ságot, felment Budapestre néh. Vass
József volt miniszterelnök helyettes
hez s tőle kieszközölte, hogy Írjon
le a főispánhoz az én azonnali elcsapatásom érdekében.
Az akkori főispán behivatott, meg
mutatta Vass József levelét; én —
miután akkor is teljesen ingyen vál
laltam a felelősséget — természete
sen felajánlottam azonnali távozá
som, ellenben Szaulichot a cikk
szerzőjét illetően az volt az én, de
az ügyész véleménye is, hogy a
cikk nem ad még jogcímet az azon
nali hatállyal való elbocsátásra; csu
pán a felmondásra.
Hogy azonban ez be ne követ
kezzék én a békés megoldást vá
lasztoltam, elmentem, mint jó ke
resztényhez illik az Apát úrhoz, bo
csánatot kértem azért a cikkért,
melyet — elismerem igen tisztelet
lenül — irt Szaulich Antal ur az
Apát úrról; sőt a Független Magyar
ságban is teljes elégtételt adtam,
mert cikkemben megróván Szaulich
Antal szerzőt, nyilvánosan is meg
ismételtem bocsánatkérésen).
Ami már most az „egyházias"
működést illeti hát én első sorban
nem vagyok „egyházi" ember, lehát nem fejthetek ki egyházias mű
ködést. De hogy én az egyházias
nevelést értékelem, annak az a bizonysága, hogy épen a7ért válasz
tottam Baját a világháború után la
kóhelyemül — ezt sokan jól tudják
— mert gimnáziumi tanulmányaira
egy részét itt végeztem és azt akar
tam, hogy gyermekeim is a Zirci
Rendház bajai nagyrabecsült girnná
ziumát végezzék. Négy gyermekem
érettségizett — hála istennek —
mind jó eredménnyel s amikor én
nemcsak a magam iskolás idejéből
kifolyólag, de gyermekeim iskoláz
tatására gondolva hálásan emlékezem
vissza a bajai zirci gimnáziumra,
merem állítani, hogy soha sem hal
lottam kifogást gyermekeim vallásos
kölelességteljesitése szempontjából.
Sőt egyetemi hallgató korukban
is megkértem Pesten lakó Jézustársasági tanár unokaöcsémet, hogy Iálógassa meg gyermekeimet s az
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Kalapot

nyakkendőt, soknit, sálat, esernyőt, harisnyát,
divat pulóvert, kezty Üt retikült, női selyem
trico és svájci fehérneműt, rövidárut
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80 Jfl, Telefon 188. vásároljon, mert szépert, jót, olcsón árusít...... ...............
életmódjukkal igen meg volt elé
gedve.
Az Apátur bármikor felkeresheti
akár az én, akar bármelyik család
tagom étkezését, olt soha étkezés
meg nem esik asztali imádság nél
kül.
Ezek után végleien csodálom,
hogy az
Apátur, megnyugtat ja
Szaulich Antal urat; csodálom, hogy
az ide oda két heti támadás után
már egymásra találtak
Nekem van azonban egy igen
nagy megnyugvásom, hogy Kalocsán
ismerik az én működésemet, mely
mindenütt az egyház és az egy
házi emberek megkülönböztetett
tiszteletében kulminál s különösen
arra törekszik, hogy a Nemzeti Egy
ség megteremtésére és kiépítésére
értékes és önzetlen támogatásukat
megnyerje.
Az Apátur megengedi, én öre
gebb ember vagyok s teljesen tisz
tában vagyok, mit jelent a templom,
a községháza és az iskola összemüködése annak az uj korszellemnek
megteremtése szempontjából, mely
politikán tulemelkedően akarja a
nemzeti öncélú államot ; a Nemzet
államot a krisztusi felebaráti szere
tet minden szociális attribútumaival
felépíteni felekezetieskedés nélkül ;
tudom jól, hogy erre maga a temp
lom, az iskola, a községháza különkülön nem elég, hanem ennek a
há romnak kell hivatalos munkakö
rükön túl nemzetnevelő és nemzetépilő munkában egyesülni.
Ennek a gondolatnak a jegyében
kell, hogy az egyházak teljesilsék
isteni hivatásukat, de legyen a min
den magyart egyesitő nemzeti érzés
az arany abroncs, mely Szent István
koronáját széttörhetetlenül egybeszoril ja.
Mi ezzel a cikkel a megindult
bajai abessziniai háborút befejeztük
s elnézést kérünk olvasóinktól, hogy
elég Ízléstelenek voltunk saját ma
gunkról olyan sokat beszélni.

— Érsekcsanádon évtizedeken
át használt jótnenelelü füszerűzlet
*
helyiség la kassal együtt azonnal
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

Fényes ünnepséggel január 20-án iktatják
apatini Fernbach Bálint drt Baja és Bács
megye főispáni székébe.
Apatini Fernbach Bálint dr. Baja
és Bácsmegye uj főispánját mint
jeleztük január 20 án iktatják a két
törvényhatóság főispáni stallumába.
Az installációnak fényes prog
ramja van.
Reggel 8 órakor a kegyúri plé
bánia templomban ünnepi mise, dél
előtt 9 órakor beiktató díszközgyű
lés a megyén, Baja városnál 11 óra
kora városházán lesz az installációs
díszközgyűlés programja :
Hiszekegy, Énekli a Bajai Dalos
kor.
A polgármester megnyitja az ülést.
A m. kir. belügyminiszter leira
tának ismertetésével tudatják apa
tini Fernbach Bálint dr. főispáni ki
nevezését.
A törvényhatósági bizottság kül
döttsége meghívja a főispánt
Dr. Borbiró Ferenc polgármester
köszöntőbeszédet mond.
A főispán esküt tesz.
Apatini Fernbach Bálint dr. főispáni székfoglaló beszéde.

Dr. Puskás Dezső h. polgármes
ter a városi tisztikar nevében üd
vözlő beszédet mond.
A th. bizottság részéről dr. Tordai Ányos a ciszt. reálgimnázium
igazgatója üdvözli a főispánt.
Makray László dr. bizottsági tag
indítványa a beszédek jegyzőkönyvi
megörökítésére.
A főispán zárószava.
Szózat, énekli a Bajai Daloskor.
Az ünnepségre a közgyűlési te
rembe csak meghívóval lehet be
menni. A karzaton csak hölgyek,
illetve a nőegyesületek képviselői
jelenhetnek meg, akik jegyet is kap
ünnepi ebéd
nak. Délután 1 órakor
t
a Nemzetiben.
A különböző egyesületek, testű
tisztelletek, hivatalos intézmények
i
gését a főispán 26 án fogadja. Az
ünnepségre vonalitkozó felvilágosilásra dr. Szabolcss Nándor aljegyző
szolgál. Régi postaépület, emelet 7.
szám.

Felállította a kor
mány az Országos
Magyar Idegenfor
galmi Hivatalt.

A hivatalos lap legújabb számá
ban megjelent a kormányrendelet,
amely az Országos Magyar Idegen
forgalmi Hivatal felállításáról intéz
kedik. Az idegenforgalmi ügyek lég
főbb irányítása a jövőben is a ke
reskedelmi miniszter feladata lesz.
Az uj szabályozás célja az. idegen
forgalom igazgatásának racionalizá
lása. E célból a rendelet egyrészt
összhangba hozza az idegenforgalom
fejlesztésével foglalkozó számos in
tézmény munkáját, másrészt lehe
tővé teszi a párhuzamos s igy feles
leges munka és költség kiküszöbö
lését és hitelek célirányos és leg
eredményesebb felhasználását.
hivatal élén a minisztertanács
hozzájárulásával kinevezett elnök
áll, aki mellett két alelnök műkö
dik.
Elnökké a kereskedelmi miniszter
, Tormay Géza államtitkárt nevezte
i ki, aki már évek óta vezeti az ide; genforgalmi ügyeket. A hivatal tisz
1 likara olyan személyekből fog ál! lani, akik már hosszabb idő óta
jelenteit adatok valódiságáért a be
A rendőrségnek be jelentésre kötelezettel együtt a szál ( működnek az idegenforgalom terén.
lásadó (családfő) is felelős, Ezek
kell jelenteni a 18
tehát 1936 ik évben január
Nagyszerűen sikerült
évet étért állampol szerint
31 ig az. 1918-ban született mind
gárokat.
két nembeli egyének (férfiak és nők
a fodrászbál.
A 7270 —1930. M E. számú ren egyaránt) kötelesek magukat külön
A bajai fodraszsegédek vasárnap
delet végrehajtása tárgyában kiadott bejelenteni, tekintet nélkül arra, este 8 órai kezdettel rendezték
63410 —1930. B. M. számú körren hogy másik bejentő lapon, avagy meg hagyományos, jól sikerült bál
delet 1. § áriak b. pontjában foglalt szüleinek és hozzátartozóiknak be jukat a Központi Szálloda nagyter
rendelkezés szerint minden magyar jelentölapján mér eddig is be voltak mében.
állampolgár éleiének 19 ik évébe jelentve. Aki a bejelentést elmuA műsoros táncestély résztvevői
zsúfolásig megtöltötték a termeket.
való belépését annak az évnek jan. lasztja, kihágást követ el, ami bűn
Színre került: Szegény leányt
31-ig, melyben a 18. évét betölti, tetést von maga után.
nem lehel elvenni c. 3 felvonásos
bejelenteni köteles A bejelentés az
előirt minta szerint és erre a célra
vígjáték. A darabot Schmuckler Fe
— Vér-, bőr- és idegbajosok renc rendezte nagy hozzáértéssel.
szolgáló bejelentő lapok kitöltése
utján történik. Kaphatók a rendőr igyanak hetenként többször, reggel Franck Ferenc és Jáger Pál a szín
kapitányság központi és II. számú felkeléskor egy pohár természetes mű főszereplői ügyes és gyakorlott
őrszooájában (Budapesti-ut 100. sz.) „Ferenc József
**
keserüvizet, mert játékukkal a közönség lelkes ünnep
délelőtt 8 —12 óra közölt. Kitölté ez mindig alaposan kitisztitja és lését érdemelték ki. Különösen szép
sük után ugyancsak a fentirl őrszo méregteleniti a gyomorbélcsalornál sikert aratott Franck Ferenc, akinek
s ezenkívül az emésztést és az minden egyes jelenetét a közönség
bákon kell azokat benyújtani.
A bejelentő lapokon az összes anyagcseréi is jótékonyan befolyá tetszésnyilvánítása kísérte, A darab
adatokat pontosan és a valóságnak solja.
többi szereplői: Briglovics Antal,
megfelelően kell feltüntetni. A beKiss Vencel, Kovács Erzsébet, Ja-

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

'sziklai mártom
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

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 járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengéiéi,

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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szenovics Mihály, Rausch Rózsa,
Rózsika, Schubert György, Bárdos
László és 11 avas Sándor szintén igen
ügyesek voltak. A jól sikerült víg
játékot reggelig tarló lánc követte.

HÍREK

ör. Reményi-Schneiler Lajos
képviselő mtervenáiáféra rendsze
resítik Baján az éjjeli tetetedszolgálatot
Baja város közönségének főként
a kereskedő és iparostársadalomnak
régi sérelme az éjszakai telefonszol
gál H hiánya. Illetékes faktorok már
többizben szóválelték a dolgot és a
városi kö ‘igazgatási bizottsági ülé
seken is több felszólalás hangzott
el, melyekben az éjszakai telefon
szolgáltatás bevezetését sürgették.
Dr. Reményi Schneller Lajos Ba
ja város országgyűlési képviselője
a város érdekeinek szemelölt tartá
sával személyesen járt el dr. Winck-

Január 13 án délután 4. 5 és 6
órakor a selyemtenyészlési fel
ügyelőség ingyenes előadása a
Corso- moziban.
Január 14 én délután 4 órakor <i
Mansz választmányi ülése az
egyesületi otthonban.
Január 14-én este 7 órakor a Turul
választmányi ülése a Zsuborivendéglőben.
Január 19-én délelőtt 9 órakor elő
adás a magánbiztosításokról a
Székrekedésnél,
városházán.
gyomorrontásnál, emésztési zavatok
Január 19-én délután 5 órakor a nál, gyomorégésnél, májduzzanatnál,
Bácska Sport Egylet közgyű vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan
lése az Erzsébet királyné-utca súgnál, általános rosszadéinál igyunk
reggel éhgyomorra egy pohár ter
86. számú székházban.
**
keserű
Január 20 án reggel 8 órakor éne mészetes ,,Ferenc József
vizet. A belorvosi klinikákon szerkes, zenés ünnepi istentisztelet . zelt tapasztó latok szerint a
a kegyúri plébánia templomban. Ferenc József víz az ideális has
hajtó minden jellemző tulajdonságát
Január 20 án délelőtt 9 órakor fő
ispáni beiktatási ünnepség a egyesíti magúban s igy állandó
használatra — különösen jól táplált
vármegyeházán.
’ kövér férfiaknak és nőknek — felJanuár 20 án délelőtt 11 órakor ■ tétlenül alkalmas.
főispáni beiktatási ünnepség a
városházán.
— A Bajai Turul S. E. választ
mányi ülése. A Bajai Turul Sport

URÁNI1
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Január 13-14-15-én
6 és fél 9 órakor

Szerelemmel
vádollak.
Bűbájos zenés vígjáték 12 felv.
Főszereplők:

Bulla Elnu. Gustáv

Frölich.HalmaiTibor

Ragyogó
kiegészítés!

3

Egyesület január 14 én este 7 órai
kezdettel választmányi ülést tart a
Zsubori B* jrci vendéglőjében. A tárgy
fontosságára való tekintettel az el
nökség felkéii a választmányi lago
kát, hogy az értekezleten pontosan
megjelenni szíveskedjenek.
— A Bácska Sport Egylet köz
gyűlése. Bácska Sport Egylet ja

ler István ker«-sk. d -lemíigyi minisz
ternél az éjszakai telefonszolgáltatás
ügyeben.
Baja város képviselője ma érte
síti lt .: dr. Bor bíró Ferenc polgár
mestert, hogy a kereskedelmi mi
niszter elrendelte, hogy r posta az
éjszakai telefonszolgalatot mostantól
kezdve rendszeresítse.
A képviselő a polgármesterhez
intézett értesítésében annak a re
ményének adott kifejezést, hogy az
újítás díjmentes lesz.

január hó 18 napjának d. e. fel 9
1 óráját tűzni ki, amikor a biróilag
lefoglalt és fentebb részletezett in
góságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében eladom. Az
árverés alá kerülő ingók a becs
érték kétharmadánál alacsonyabb
áron végrehajtást szenvedők hoz
zájárulása nélkül nem adhatók
el.
Az olyan ingóság árverésen, mely
nek becsért ke 1000 P, csak az ve. hét részt,ki 10 százalék bánatpénzt
letesz.
Baja, 1935. dec hó 30-án.
Batkay
kir. bír végrehajtó
mint bírósági kiküldött.

ÉRTESÍTÉS í
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy
gróf Zichy Bódogtér hat szám alatt
(a plébánia templom
mal szemben)

HOZ!.
Nagy filmsiker az Uránia uj
műsora.

fodrász

Magyar meséjü magyar levegőjű
darabot hozotl ismét Bajára, Szilá
gyi György a bajai mozik igazga
tója. A „Szerelemmel vádollak"
Gustáv Frölich mellett két magyar
filmszínésznek Bulla Elmának és
Halmay Tibornak juttatja a fősze
repet. Halmay ismét szenzációs ke
retben' érvényesül és Gustáv Frölich
eddigi népszerűsége is növekedik a
bájos magyar vígjátékkal. Bulla Elma nemcsak lehetséges, hanem na
gyon szép színésznő is. A három
kitűnő művész a nagyszerű darab
minden kínálkozó helyzetet kiaknázza.
A kitűnő műsor valóban megérdemli
azt a nagy közönségsikert, amely
az előadások kisérő jelensége.

ihletet nyitottam.
Ezúton is kérem a
n. é. közönség szives
támogatását. Pontos,
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
OBERTH

BÉLA

fodrászmester.

CORSO

Laptulajdonos;
□ r. KNÉZV LEHEL.

nuár 19 én délután 5 órai kezdettel 1935. 4366 vght. Pk. 13124—935.
Keresztény Olvasókör Erzsébet kir.
árverési hirdetmény.
utca 86 számú hivatalos helységé
Az
1881. évi LX. t-c. 102. §-a
ben rendes évi közgyűlést tart. Hai értelmében közhírré teszem, hogy a
j túrozatképlelenség esetén a hözgyii
dr. Flórián Géza ügyvéd áltál kép| lést ugyanezzel a tárgysorozattal I viselt vgrehajtató javára végrehaj
1936. január 26-án délután 5 óra- tást szenvedők ellen 1773 Pengő 32
fillér tőke és járulékai erejéig a
■ kor tartják meg. Tárgysorozat El
nöki megnyitó és jegyzőkönyv hite bajai kir. járásbíróság 1935. P.
334 és 335 sz. végzésével elren
lesítők kijelölése. Titkár jelentése az delt kielégítési végrehajtás folytán
egyesület évi működéséről. 1936 évi végrehajtást
szenvedőnél
1935.
záiszámodás előterjesztése és a fel évi november hó 5 és 8 án le , il
mentvény megadása. Az alapszabály letve felülfoglalt és a Pk. 13124\1935
számú foglalási jkvben 1—5 ; 7,
módosítása. 1936. évi költség elő
9—54 1357 P re becsült bútorok,
irányzata előterjesztése és jóváha lérfiruhák, bunda, pizsamák, kesz
gyása. Tisztikar és a választmány tyűk, gramofon, vázák, diszpárnák,
lemondása. Uj tisztikar és választ különböző nippek, ezüst evőeszköz,
mány megválasztása. Szabályszerű raketl, cipő, teáskészlet, biblia s
en beérkezett indítvány ok tárgyalása. egyéb ingóságokra a bajai kir.járás
bíróság Pk.13124 —1935. sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetett, annak
1908 évi XLI. t.-c. 20 § a, valamint
az 1930. évi XXXIV. t. c. 72. §-a
. . . facsemetéket is alapján
az alant megnevezett s a
foglalási jegyzöknyvből ki nem tűnő
cyőnozok 1
más foglaltatok javára is az árve
rés megtartását elrendelem de csak
Füredi Sándor oki. vegyész
arra az esetre, ha kielégítési jo
mérnök cyánozó vállalata,
guk még ma is fennáll s ha el
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.
lenük halasztó hatályú ignykereset
Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg
folyamatban nincs.
szobafestők, Katona József-utca 3. szám.
Az árverésnek végrehajtást szén
A lakásvizsgálat díjtalan.
védő lakásán, Bácsborsód, Puszta
borsód leendő megtartására 1936. évi

Január 18—19-én
Csak 16 ivén felülieknek.

Stan és Pan

Vili.

Olivér
vígjáték 10 felvonásban.

*

& váiwiresszony.
Iigalmah ps mpgl.p.lptek filmje.
lugosi Béla, Liánéi Berrimore
és Elisaüeth Allan.

1936. január 14.

BAJA-BACSKA

4

Éjjeli
szolgálatot tart

Eladó!
Üzemben levő 10 ló
erejű szivógázmotor;
uj henger és szelepek,
hozzávaló önélesitő
műköves golyó scsapágyu daráló uj szij
jal és mázsával, öszszes daráló szerekkel együtt, Megtehinthető:

Saját terme ésű tűzifa:

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
Jan. 13-tól jan. 20-ig

2 eves
vágású

Or.GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

h száraz

akác hasábfát
kőris
tölgy
szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

aprított akácfát 3
*50,
aprított tölgy és szilfát

3*20

EINWELLER ANTAL

a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk.

Gara - Gy örg y p us zta.

Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia

legalkalmasabb ajándékot

falermelők és tüzifanagykereskedök
Telefon :
BAJA
Telefon :
tűzifa telep 195.
Haynald-u. 13.
városi iroda 42.

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

hlRTES; XSSKS BAJAI FIÓKJA

Ha szépen, jó! és olcsón
akar öltözködni

59
Telefon 52.

ruháit
csináltassa

Farencíek-tere 2.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettet,
kokszbrikettet, tatai szaionszenet,
budapesti elsőrendű gázkokszot.

Máté Lajos
férfi sxahösiaB

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

(Sugcmcapart).
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Csukott bérautó 6
személyes

Ha utazni akar

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky bérailtÓSnál.

kényelmes csukott kocsiban,

Telefon 375. — Baja, Kigyá-utca 13. szám.

hívja fel telefon: 314-et

-----------------------------

VANCStK bérautós.

Bakanek *. Goldberger

Éjjel is rendelhető!

könyvnyomdája
Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

|Rádió-és villanyszereiéit!
legolcsóbban, legpontosabban csak

R

!

KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél

!

0í

eszközölhet.

8
I
8

jj
A Corso mozi mellett
^Modern hálózati készülékek és
telepes rádiók raktáron,

Tel.: 242.
DK

3

Kedvező fizetési feltételek

Tel.: 242 ,

NYOMTATVÁNYOK
3

PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI
es kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

Nyomaton BakaneU én Goldberöer könyvnyomdájában Baia.

