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Elleniéi ¥éleménsr a pártszervez
kedés szükségességéről.
Heteken kérésziül támadta az
ellenzéki sajtó a NÉP szervezkedési
mozgalmát s valami szörnyű alkot
mány veszedelmet látott benne.
Szolgáljon mentségéül az ellen
zéki lapoknak az, hogy a hosszú
parlamenti vakáció miatt, izesebb
politikai pecsenyét a NÉP belső
pártéletének firtatásánál olvasóiknak
feltálalni nem tudtak.
A sok elfogult vélemény között
akadt egy komoly miniszterviselt
ellenzéki férfiú, aki tárgyilagos cikk
ben ismerte el a szervezkedés jogos
voltát.
Ép en az angol politikai életből
vett érvekkel igazolta cikkében a
pártszervezkedés szükségességét, az
egészséges politikai, gazdasági, kul
turális és szociális evolúció szem
pontjából való jogosságát.
Nagy Emil, volt igazságügyi miniszter volt ez a tárgyilagos gondol
kodásu államférfi; az ő vezércikkébői idézünk, melyet a Pesti Hírlap
ban :
„Eszmezavarok tisztázása"
címmel irt.
Idézzük pedig a következő rész
leteket :
„Kétségtelen tény, hogy bárminő
parlamentáris országban minden
pártnak teljes joga van ahhoz, hogy
saját párlhiveit a képviselőválasztá
sok közé eső időkben is úgy be
szervezze, ahogy akarja s ebből a
szempontból a kormányzat állás
pontja helyes. Joga van arra min
den pártnak, hogy ne maradjon
meg annál a módnál, hogy csak
hirdeti a párt elveit, hanem igenis
joga van azokat a legaprólékosabb
szervezési munka révén is belevinni
a családba, egyletekbe s a társada
lom mindennemű alakulataiba is."
„Csak igv biztosíthatja n párt el
vei számára azt a biztos, állandó
lelki és gazdasági alapot, amelyen
a választások során elveit előre ki
számítható pontossággal diadalra
juttalh ltja."
„Angliában is a pártok szervez
kedési csápjai belenyúlnak az em
berek magánéletébe és a társadalmi
lét legbelső redőibe is. Mindez a
nagy beszervezési munka az alkot
mányos parlamenti elvekkel nem
csak, hogy nincsen ellentétben, ha
nem azoknak egyenesen megadja
azt a stabilitást, ami demagóg meg
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Gömbös Gyula miniszterelnök ki
jelentette, hogy meg fogja kísérelni
a lehetetlent.
És most ide s tova három esz
tendő távolából megállapíthatjuk,
hogy a miniszterelnök vállalkozása
sikerüli; a szervezel havonta három
ezer községben ad módot és lehe
tőséget arra, hogy a magyar vá
lasztópolgár az öt közvetlenül is
érdeklő országos, de helyi ügyekkel
is foglalkozzék, a rá vonatkozó tör
vényeket megismerje; kritikát gya
koroljon, megtanuljon alkotmányos
i jogaival öntudatosan élni.
!
Mi természetesen Anglia polgá
rainak politikai világszemléletétől
még messze vagyunk, de nagy lelki
gyönyörűséget okozhat minden tár
gyilagosan gondolkodó és népét sze
relő embernek látni és hallani a
magyar gazdáknak azt a józan, kon
zervatív felfogását, mely egyszerű
felszólalásaiban is rendszerint fején
találja a szeget, állja a kritikát, s a
frázisok puffogó lármája helyett a
számok, az eredmények valóságát
keresi és értékeli.
Egy uj, a mesgyéjén, kerítésén,
faluja, megyéje, országa határ in
tullátó magyar gazdatipus alakult
I ki országszerte, mely szívesen veszi
i az ellenérvek tárgyilagos felsorolá
sát, de az edzett reálpolitikus nyu

galmával fordul el az üres szóla
moktól.
Csak nem képzeli senki, hogy
egy egy választási időkhöz öt éves
tartamát személyi kultusszal ki le
hessen tölteni ; minden idők legde
mokratikusabb népi politikája folyik
itt, mely kis falubeli kérdéseknek
az emberileg elérhető tökéletes meg
oldásán keresztül készíti elő az ál
lampolgárt arra az időre, amikor
titkos szavazás utján kell politikai
: felfogását szenvedély mentesen kife1 jezésre juttatni.
Céltudatos, tervszerű munka fo. lyik itt, mely beleviszi a polgár lei
kébe a tudatot, hogy éleiének min
den megnyilvánulásában ő is, em
bertársa is része a nagy egésznek :
a nemzeti testnek ; hogy az ő ma
gánélete is közügy, mellyel a nagy
közösségnek foglalkozni kel), mert
a sorsközösség és egymásra utalt
ság törvénye nem frázis, hanem
kényszerű valóság.
Állapítsuk meg tehát, hogy helyes,
jogos és igazságos az a tervszerű,
szervező munka, mely minden kény
szertől mentesen,
a propaganda
és a gyakorlati eredmények kiváltó
bizonyságaival növeli táborát s ké
szíti elő a magyar polgárságot az
eljövendő nagy politikai tanúság
tételre.
Dr. KL.

lepetések és aknamunkák ellen meg
védi a pártok tájsadalomfenntartő és
nemzetépitő munkájának sikeres
ségét."
íme igy ir Nagy Emil volt igaz
ságügyi miniszter, aki alapos isme
rője az angol viszonyoknak, de kevésbbé isméii a NÉP szervezkedési
munkáját, mert ha ismerné, akkor
tudná, hogy abban semmiféle ide
gen minta utánzásáról szó nincsen
s az az állandó felvilágosító munka,
melyet az országgyűlési képviselők
s a szervezet exponensei végezuek,
nem egyebek, mint a Nemzeti Mun
katerv eszméinek népszerűsítése.
De tudjuk azt is jól, hogy az
egész nemzet belső struktúráját ál
alakító, életbevágó fontosságú tör
vények végrehajtására kerül a sor
a most elkövetkező hónapokban és
években. Talán soha sem volt anynyira szükséges, mint most az ér
dekelt széles néprétegek felvilágo
silása, hogy jogaikkal élni tudjanak
s hogy a törvények eredeti szelle
müknek megfelelően, minél töké
jelesebben érvényesülhessenek.
Minden elv és minden szervezet
ereje az eredményekben van. A
gondolkodó nép ma már csak a
komoly elvi munkát és az eredmé
Baja város közigazgatási bizottságainak
nyeltet értékeli.
Gömbös Gyula miniszterelnök
első ülése.
legutóbbi beszédében nyíltan meg
Baja város közigazgatási bi- leleményeké kilencvenegy volt.
mondotta, hogy bárhonnan jövő ja
Eredményesen nyomoztak
vaslatot szívesen vesz és meg is ■ zottsága tegnap délelőtt 11
valósítja, ha az jó, közérdekű és órakor tartotta januári ülését hatvankilenc, eredménytelenül
anyagi lehetőségei a megvalósítás apatini Fernbach Bálint dr. tizennyolc esetben. Feljelen
tettek ötvenegy, kinyomoztak
főispán elnöklésével.
nak meg vannak.
huszonhárom tettest. Az elő
Tessék tehát a jó terveket, esz A bizottság ülésének egyik
méket, elgondolásokat az ország legnagyobb érdeklődéssel ki zetesen letartóztatottak szá
gyűlés elé terjeszteni, azokat a ki sért jelentése dr. Hollós József ma öt.
A bejelentett kárösszeg 1816
vihetőség szempontjából alátámasz rendőrtanácsosnak a rendőr
pengő, ebből megtérült 569
tani s akkor az igy önzetlen mun hatóság múlt havi működésé
pengő. Halálos baleset tizen
kával elért eredmények, hangos ről adott beszámolója volt.
A legutóbbi hónapban az négy volt. Történt három ön
szószólói lesznek az egyes pártok
nak; az ilyen eredmények hatnak, iktatott bűnügyek száma száz gyilkosság, két eltűnés egy
de a kicsinyeskedő, személyeskedő, négy, a bűnügyi megkeresé tüzeset. Az államrendőri ki
komikus szélmalomharcok elfordít seké húsz, az összes büncse- hágásoké tizenegy volt.
ják a polgárság bizalmát.
Amikor Gömbös Gyula miniszter
elnök két és fél év előtt a szervez Megalakították Baja város közigazgatási
kedést megindította, sokan azt mon
bizottságainak albizottságait.
doltak: leüt télién a magyar társa
Baja város közigazgatási bizottsá
Fegyelmi választmány rendes tag
dalmat nagy, az egész társadalmat gának tegnapi ülése megalakította
jai : Bencze Béla. dr. Radetzky
egybefoglaló szeivezetbe tömöriteni, azokat az albizottságokat, melyek
Ágost, dr Makray László, dr. Reimert a magyar lélek nem tüti a nek megbízatása az elmúlt év vé
I ser Péter.
gével lejárt.
párlfegyelem s/oiitását.
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Téli cikkeinket
Telefon szám: 188.

Úgymint : téli harisnyát, soknit,
keztyüt, sálat, pullovereket, svettereket, lábszárvédőt, bokavédőt,
svájci fehérneműt, bébi kötött
árut stb. .................
árusítjuk.

6. január 26

Leltári áron
Telefon srám : 188.

REINHARDTDIVATC SARNOK, B AJA.
Póttagok : Sáify Elek, dr. Fischoff
Zsigmond.
Gyámügyi feilebbviteii küldöttség :
Ma reggel került nyilvános elnök elé terjeszti.
dr. R iser Péter, Weidiogei Dezső. ságra az uj francia kormány
A radikálispárt Sarraut meg
Póttag ; Szilágyi György.
listája : elnök és belügyminisz bízatását kedvezően fogadta
Adóügyi albizottság rendes tagjai : ter : Sarraut, államügyi mi és nincs kizárva egy központi
dt. Major József, dr. Makray Lász niszter: Flandin, hadügymi kormány megalakulása, amely
ló, Trafikant Károly, Weidinger niszter: Paul-Boncour, keres ben helyet kapna a Laval-kaDezső.
kedelemügyi miniszter: Bonét binet sok tagja s igy tulajdon
Póttagok: S ilágyi György, dr. Sarraut az uj miniszterek jegy képpen az uj kormány LavalFischoff Zsigmond.
zékét még ma délelőít Lebrun kormány lenne Laval nélkül.
Gazdasági albizottságban rendes
tagok : Auer Emil, Kapuszta Ágos
ton, Gyulai Gaál Ferenc, dr. Mak
Nyolc hónapi börtönre ítélte a bajai tör
ray László, Weidinger Dezső, Szu
kils János.
vényszék a tóebias szőtötolvajt aki
Népoktatásügyi
albizottságban :
késsel támadt Bertók Antal mezőőrbe.
Kiéin Emil, dr. Major József, dr.
Megírta a Baja Bácska, hogy múlt | zsákot megtömjön sző övel. Bertók
Fischoff Zsigmond. dr Makray László
év novemberében a kelebiai sző megakarta akadályozni a lopási,
Szilágyi György, dr. Torday Ányos. lőkben eszméletlen állapotban ösz- I mire Kassai egy doronggal feibeU ügyi albizottságban : Dr. Major szeszurkálva találták a járókelők : ütötte, majd zsebkésével többször
József, dr. Fischoff Zsigmond, dr. Bertók Antal mezőőrt, Bertókof megszurta a mezőőrt, aki eszméazonnal kórházba szállították, ahol i lellenül esett össze. Kassai fiaival
Makray László, Weidinger Dezső.
Kisajátítási albizottságban : dr. gondos ápolásban részesült, úgy elmenekült és magára hagyta az
mezőőri.
Máj or József, Trafikant Károly, dr. hogy 2 hónapi kezelésűién teljesen összeszurkált
A bür.telőtörvényszék dr. Linzer
meggyógyult.
Reiser Péter, dr. Torday Ányos.
A csendőri nyomozás megállapí tanácsa tegnap tárgyalta Kassai Ká
Telepítési albizottságban : v. Kara totta, hogy november 26 án, amikor roly ügyét. Az ügyészség szándékos
János, dr. Makray László, dr. Rei- az eset történt Bertók szokásos el emberölés bűntettének kísérlete mi
lenőrző körútját végezte a kelebiai alt vonla felelősségre Kassait, akit
ser Péter, Szilágyi György.
Közegészségügyi albizottság : dr. szőlőkben, amikor észrevette, hogy a törvényszék a vádbeli cselek
Kassai Károly ismert kelebiai nap menyben mondott ki bűnösnek és
Major József, dr. Makray László, számos fiaival egy gazda szőlőjében 8 hónapi fogházra ítélte. Az ítélet
dr. Reiser Petet, dr. Torday Ányos. épen azon fáradozott, hogy egy nem jogerős.
Építésügyi albizottságban : Kiéin
Emii, dr. Torday Ányos, v. Kara
János, dr. Reiser Péter.
Északon is győztek az olaszok.
Nyugdíjazást előkészítő bizottság
Az olasz hadvezelőség miután ; 22 én és 23 án folytak le és tegnap
rendes tagjai : dr. Makray László,
biztos értesüléseket kapott arról, ! a késő éjjeli órákban az olasz tádr. Reis-r Péter.
Póttagok : dr. Fischoff Zsigmond, hogy az utóbbi napokban Dél-Tem- : tnadás teljes sikerrel végződött.
bienben Kassza herceg parancsnok
Grazianí tábornok Negheliben ki
dr. Major József.
sága alatt jelentős abesszin haderők ! állványt tett közzé, amelynek ér
A bizottságok ujjáalaki ása úgy
szólván nem jelent névváltozásokat. mozdultak meg, hogy nagyarányú telmében a galaboránák területén
támadást indítsanak, elhatározta, és egész abesszíniában a rabszol
hogy megelőzi az ellenséget. Ennek gaság minden formájában megszü
következtében az olaszok- nagy erő
nik. Egy olasz repülőgép a Negheli
Halátasvégü tiltott műtét
vei megtámadták az ellenséget, I elfoglalást megelőző csaták során
miatt letartóztattak egy
amelyet a támadás váratlanul ért. i lezuhant.
asszonyt.
Heves csaták fejlődlek ki, amelyek

Holnap lesznek a
tisztelgések az uj
főispán előtt.

Megalakult a Sarraut-kormány.

A Bátaszék mellett levő
Orbó-pusztán a csendőrök le
tartóztattak Horváth Pálné sz,
Vitusek Zsófiát, aki tiltott mű
tétet hajtott végre Fejős Antalnén, egy gazdasági cseléd
fiatal feleségen. A fellépett
vérmérgezés Fejősnél kórházba
szállítása után megölte. Horváthné a csendőrök előtt be
vallotta a tiltott beavatkozás
elkövetését.
A
szekszárdi
ügyészség fogházába
szállí
tották.

Apatini Fernbach Bálint dr. fő
ispán holnap, vasárnap délelőtt fo
gadja a vármegyeházán és a város
házán a különböző hatóságok, egye
sületek tisztelgését. A vármegyehá
zái) délelőtt fél 10 órakor, a város
házán 11 órakor a különböző egy
házak vezetői, tanügyi hatóságok,
egyesületek, intézmények tiszteleg
nek a főispán előtt.

Nagyszabású a
kereskedelmi iskola
Liszt-emlékünnepé
lyének műsora.
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REICH FARKAS FIAI-cég BAJA
január 20 tói — február 4-ig
i

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!
Fizessen elő

— Mimóza-bál február 1-én a
Központiban!

a BAJA-BACSKARA.

Kényes báliruhák

Február 1 en este 8 órakor a
Nemzetiben rendezi meg a bajai
Türr István felsőkereskedelmi fiúis
kola idei táncmulatságát, melyet az
iskola Liszt-emlékünnepélye előzi
meg. Az ünnepség műsora :
Megemlékezés Liszt Ferencről.
Mondja Farkas Ferenc tanár.
Petricsevich Horváth, Liszt-Szántó:
Isten veled ! Heine Balogh, LisztSzántó : Mint a virág olyan vagy...
Énekli a női és fiú kere.sk. iskolák
tanulói ól alakult vegyeskar. Vezé
nyel Dorner Aurélné, a Liszt Zene
iskola énektanára.
Gyula diák Liszt c. költeményét
szavalja Schmidt Károly IV. évf.
tanuló.
Magyar tánc Liszt II. és IX. Rap
szódiájára. Zongorán játszanak :
Augusztiny Lujza és dr. Kolumbán
Mária tanárnők. Táncolnak : Bartók
Magda, Czigler Irma, Darabos Júlia
Fekete Rózsi, Grammling Ildikó,
Hantos Irma, Szendrei Éva a női
felsőkereskedelmi iskola tanulói. —
Bencsik György, Csabai László,
Deutsch Pál, Gálos István, Hortobágvi Gvörgy, Mirk .János, Mitller
Endre a fiú felsőkereskedelmi is
kola tanulói.
Jelenet Liszt pesti hangversenyé
ből.
A láncot dr. Bernhart Sándorné
tanárnő lanilotta be. Az est ren
dezője Farkas Ferenc tanár.
Az estélyre személyjegy 1'50
pengő, családjegy három személyre
3 50 pengő, diákjegy 60 fillér. A
felülfizeléseket az iskola jótékony
céljaira fordítják.

tisztítója és festője
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BAJA-BACSKA

Hetven pengő az átlagos napi vám
bevétel a bajai dunai közuiihidon.
Baja város közúti közleke
désügyeire vonatkozólag Ben
cze Béla műszaki főtanácsos az
államépitészeti hivatal vezetője
a kővetkezőket jelentette:
A baja-bácsbokodi th. köz
út 2—6 km. közötti szaka
szának
általános
terítéssel
kapcsolatos
hengerléséhez
szükséges basaltterméskő szál
lítása folyamatban vau. A kö
vet ínséges munkások törik és
halmozzák.
A bajai vasúti Dunahidhoz
vezető közutat forgalomnak át
adták s a Dunahidon élénk
közúti közlekedés fejlődött ki.
Napi átlagos vámbevétel 70
pengő.

A Kamarásdunán épülő-fel
ben levő vasbetonhid hídfői
és pillérei elkészüllek. A fel
szerkezet betonozásához szük
séges állványokat elkészítették.
A felszerkezet betonozását
az enyhe tavaszi idők beáll
tával megkezdik.
Az árvédelmi zászlóalj lak
tanyájától kiinduló és a kikö
tőig vezető ut építését előké
szítő földmunka folyamatban
van.
Jelenleg a „Vajas" medré
nek áttöltésén dolgoznak. Al
kalmazott munkaerő: 250 ín
séges munkás, 40 kétfogatu
fuvaros és 48 kisvasúti billenő
kocsi.

Dr. Tordai to/os beszéde
apatini Fernbach Bálint főispán beiktatásán

1936. .ia^uár 20-án.
Egyhónapos fordulója van annak,
hogy városunk törvényhatóságának
küldöttsége a Csanádi püspök ha
talmas szózatát hallgatta a kalocsai
érsek ur 30 éves püspöki jubileu
mán. Azt fejtegette a beszéd, mily
módon kapcsolódtak be ezer éven
át a kalocsai egyházfejedelmek a
magyarság nemzetépitő munkájába.
Említette az Ugrinok és Tomoryak
nevét, kik karddal Írták emléküket
történelmünk legvéresebb és leggyá
szosabb lapjaira. Idézte a Palaricsokát és Haynaldökat, kiknek neve a
magyar kuliura legfényesebb lap
jain ragyog. És kiemelte a Váradiak,
Zichyek lélekformáló tevékenységéi,
hangsúlyozván azt, hogy a kard, a
kuliura, a lélekformálás munkája
egyformán nemzeti feladat, egyfor
mán nemzetépités.
A Csanádi püspök ur, az ünne
pély jellegéhez híven, egyház fejedéi
mekről beszélt. Azért amit ő mel
főzött, hadd emeljem én ki azt
a gondolatot, hogy e hármas irányú
nemzetépitő munkát Kalocsa érsekei
nemcsak mint egyházit iedelmek vé-
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gezték, de végezték századokon, át
mint a legfőbb világi hatalom képviselői, mint Bác<bodrog vármegye
örökös főispánjai is. Amilyen fényt
és hatalmat jelentett a hivő telkek
kel szemben és kötelességet isten
iránt a mellükön viselt kereszt, épp
annyi kiváltságot és jogot, de köte
lességet is jelentett a magyar gon
dolattal szemben a kezükben tar
tott jogar.
Jól tudom, hogy a múlt idők egyházfejedelrneinek jogkörét nem sza
bad egybevetnem a mai idők viiági
hatalmának lehetőségeivel Mégis,
mikor Baja város törvényhatósága
neveben magyar lélekkel köszöntőm
Méltóságodat e törvényhatóság élén,
engedje meg kijelentenem, hogy e
város erős hittel és nagy bizalom
tnal ugyanazt a munkát : a kard, a
kultúra, a lélekformálás nemzetépitő
munkáját várja és kéri attól, akit
ez órában mint jegyes a jegyest
tisztelettel és meleg érzéssel elgyü
rüz magának.
Valóban szükségünk van a kard
ótalmára és hatalmára is. Talán

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

SZIKLAI MÁRTON
őrás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-utca 21.
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nem a lumory eisek kardiara gon . biztos kezekben látjuk. A harmaddolok első sóiban, noha jól tudjuk, feiéves keserű szerb rabság óta mindhogy a mindig b<-rus égen ha egy i össze tizenöt esztendő múlt el fö
szer megciká/ik a
i.iam, már az : lőttünk, de e másfél évtized alatt
első ómban is ide fog lecsapni ha - - ha kellett: lemondással, ha kel
társzéli varosunkra, — de gondotok lett ; áldozattal — de megváltoztat
arra a kardra, mely a törvényható tuk városunk külső és belső képét
ság ve/'. i'iivk erős, biztos és nyu s nem jogtalanul dicsekszünk azzal,
godt k-zél jelenti. Arra a hatalomra hogy nyugodtan álljuk a kutató te
gondolok, mely egynek érzi magái kintetet, mely akár szemünket, akár
e törvényit dóság önkormányzatának zsebünket vizsgálja. Az egy helyben
minden vonatkozásával, amely mel
topogó, önző kényelemben nyújtózó,
lettünk á l minden jogos és ígazsá
a rövid mának élő, a holnappal
nem törődő Baja varos emléke is a
múlté már : mert a város külső ké
pével megreformáltuk a patriotiz
mus lelkét is. Ám érezzük, mindezI zel is csak kezdetén vagyunk a
munkának, a további feladatok előtt
1 meg kellett torpannunk a nehéz
■ magyar sors’ pörölycsapásai alatt.
De nem csüggedünk és legszebb
terveinket, gondolatainkat ébren
ápolhatjuk tovább és hisszük, hogy
Méltóságod s a magunk közös mun
kájával rájuk tehetjük majd a tel
jesülés koronáját.
Es amit eddig tellünk városunk
javára, teltük azt mindig egy leiek
kel, egy akarattal. Ebben a terem
ben a józan megfontolás édes gyer
meke, a harmónia irányítja a szi
veket. Itt mindenki érti és vallja az
örök igazságot: concordia parvae
rés crcscunt, discordia maximae
, dilabuntur. Egyetértés nőteli az
i apró dolgokat, széthúzás letörpiti a
! legnagyobbakat is Ám a magyar
j levegő mai dinamikája oly erős,
■ hogy a belőle pattanó szikrák elGyógyszertárakban kapható
iuthalnr-ík közénk is. Megpróbálta! lásunk keserves idei olyan problé
gos törekvésünkben. Arra az óta- mákat is vethetnek föl, amelyek
lomra gondolok, mely megvéd ben ( meghomályosilhalják a mi tisztán
nünket minden felreér'és ellen, akár ' látásunkat, megzavarhatják az eddig
fe'üirő1, akár .öiibó' jönne az. Arra i gyümölcsöző egyetértésünket. Szó
az erős és biztos lo’/re gondolok, in mu szívvel kell látnunk, hogy a
amely lám •
es l.-i■>. :-it és meg j rések és szakadékok magyar és raasegít mind-m nm .kankhan, amelyet ! gyár közölt napról napra tágulnak,
e város anv ■ i es szellemi javáért ' hogy az ellentétek mind jobban és
s ez álra! a magyar gondolat kivi- | jobban kiélesednek apák és fiák
1 közöli, 111 vár Méltóságodra a lér á g z á - é r i végezünk
M rl mi o csnivH.el dolgoztunk iekformálás munkája, a gondos ker
eddig is és becsületes igyekezettel tész munkája, mely lenyesi a vad
nézünk a jő-ő •’é is, h» e város hajtásokat és ápolja gondozza az
fejlődésének. Loltutáján-k zászlaját egészséges rügyeket. A legszebb

Mindenféle arany es ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. —■ Tisztviselőknek igen
kedvező részle!fizetésre is.
Kerülje a fölösleges b^sszankodási pontatlanul járó órájával,
ára vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női UarórStt 2 évi jótillással már 6 pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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munka, a szeretet munkája, mely
együvé fogja és együtt tartja mind
azokat, akik egyéni és önző érde
kükön fölül elsőnek és legszentebb
nek tartják, mindenek fölölt, a köz,
a város, a haza javát.
Ha pedig a kard, a kultúra, a
lélekformálás ily értelmű nemzetépítő munkáját Méltóságod el fogja
végezni, biztosíték rá nem csupán
az a programm és hitvallás, melyet
az imént hallottunk, de vannak a
mi bizalmunknak más bővizű for
rásai is. Egyik Istennek ez a gyö
nyörű ajándéka, amelyet csak el
múltával szoktunk megbecsülni: az
ifjúság, amelyet magával hozott Mól
tóságod ide közénk s az. ifjúsággal
járó munkabírás, munkakészség sőt
munkavágy. Mi életünk őszén bal
lagó, régi szép időkön merengő s
az újakat talán meg sem értő em
berek az ifjúság kezdeményező, lel
kesülő tetterejében bízva hivő hittel
látjuk a főispáni hatalmat az ifjú
kezekben. Annak kezében, aki dol
gozni, munkálkodni e vérző csonkba,
Bácskába, de mégis: hazajött. A
magunk fiát köszöntjük Méltóságod
ban, aki mert test a mi testünkből
s vér a mi vérünkből, hisszük : lé
lek lesz a mi lelkűnkből, akarat a
mi akaratunkból is. Németország a
diadalmas Saar vidéki népszavazás
után uj postabélyeget adott ki:
Germánia, az édesanya, öleli keb
lére rajta hazatérő kislányát. A fel
irata : Di Saar kehrt heim ! Ezzel

uránia
ics-'Ag

25-én,

26-án,
27-én,
3
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Eggerth Márta
tüneményes szépségű
zenés filmje

CASTA
DÍVA
Egy romantikus szerelem
története 12 f.
Fisterepben:

Eggerth Márta
PhiEipp Holmes
® S ®

II________ ________

a szülői szeretettel fogadja Bácska
is Méltóságodat, hazatérő fiát, mert
hiszi, hogy az a fájdalom, az a vágy
és az az elszánt akarat él lelkében,
melyet minden fiának diktál Bácska
televénye. Végül oka a mi bizal
munknak az is, hogy a főhatalom
árnyékából jött hozzánk, hogy is
meri az ajtók zárjait, amelyek mö
gött sorsunkat intézik, ismeri az
utakat, amelyeket e város sok sok
sok ügyének meg kell járnia. A
tűzhely mellől jött s magával hozta
a tűzhelynek nemzetünk javát célzó
minden elgondolását, a ránk nehe

: zedő világszellem ellenéie is a szebb
| jövőt megteremtő magyar akarást.
Baja város törvényhatósága az én
i gyönge szavaim által tárja ki lelkét
i Méltóságod előtt. Fogadja szívesen
I e lélek üdvözletét hivalalbalépésének ez órájában és azt a kivánsá! gát és imádságát, hogy tetézve hullj jón Isten áldása minden szándékára,
I mely a mi ügyünkben lelkében fa
kad, minden munkájára, melyet
mindnyájunk boldogulására, váro
sunk és édes hazánk javára, adja
Isten : hosszú és jobb időkön át véi gezni fog !

A
között közlekedő
esti személyvonat kedvezőbb megvilágítását kéri Baja város
közigazgatási bizottsága.
A város közigazgatási bizottságé
nak tegnapi ülésén dr. Tordai Ányos
reálgimnáziumi igazgató a Buda
pest— Baja közötti vonalon közle
kedő vonalok rossz világítását tette
szó1, á.
Bencze Béla műszaki főtanácsos
felhívta a figyelmet arra a tényre,
hogy az este fél 7 kor induló illetve
Bajára 11 órakor érkező vonat
megvilágítása igen kedvezőtlen. A

világítás ahhoz kevés, hogy olvasn
*
és sok, hogy aludni lehessen.
A kérdéshez hozzászól dr. Mak
ra y László és megállapítja, hogy a
rossz világítást ö is tapasztalta. A
főispán indítványára a bizottság
olyan értelemben határozott, hogy
átirattal fordulnak a Máv pécsi üz
let vezetőséghez a sérelem megszün
tetése érdekében.

Sziinőben van Baján a kanyaró járvány,
itt az influenza.
Mit mond a tiszttfőoiuos Baja város közegészségügyéről?
Vitéz dr. Zákányi Andor tiszlifő
orvos a város közegészségügyétől
adott legutóbbi jelentésében ismer
tette a fertőző betegségek állását.
A fertőző betegségek közül —
úgymond — a kanyaró az, mely
nagyobb számmal szerepel s az is
kolaköteles tanulók között is na
gyobb számmal fordult elő. A meg
betegedések kulminációja karácsony
előtt volt, miért is az iskolák bezá
rására nem volt szükség. A három
hetes karácsonyi szünet a járványos
megbetegedések számát lényegesen
befolyásolta, úgy hogy a szünet el
múltáról komoly értelemben vett
kanyaróról már nem is lehetett be
szélni.
A feitőző betegségek közül a tí
fusz, vörheny és diftéria szerepel

még néhány esette! Az enyhe és
esős időjárás következtében az
utóbbi hetekben a meghűléses meg
betegedések száma emelkedett, de
az influenza még nem öltött jár
ványjelleget.
— Nagyanyánk házában mindig
kéznél volt egy kis szekrényhe a
legszükségesebb háziszerekkel. Ezt
a jő szokást a ma modern embere
is megtartotta, mert meghűlés első
jeleinél rheumás fájdalmaknál, fog
fájásnál mindig jó, ha kéznél van
nak a bevált Aspirin tabletták. Aspirin tablettákat évtizedek óta ered
ménnyel használják fájdalmaknál,
meghűlésnél. A valódi Aspirin tab
lettákon a Bayer kereszt látható.
Magyar gyártmány.

Nemzeti Baleset Biztosító R.-T. J
A MAGYAR ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG
BETEGBIZTOSÍTÓ INTÉZETE
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bevezette Baja és környéke területére p
a szabad orvos választás ©lapján működő l!l

Magáobetegbiztositást.

’

Személyeknek és családoknak csekély havi dij ellenében
orvos, gyógyszer, kórházi ápolás, műtét, temelk. segély stb.
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Főügynökség : Bajai Közgazdaság! Bank R.-T.-nál.
Felvilágosítást nyújt: a Bajai Takarékpénztár is.
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HÍREK
Január 26 án 8 órakor a Munkás
Testedző Egyesület „Virsli- estje"
a Központi Szálloda tánctermé
ben.
Január 26- án délután 4 órakor a
Felsővárosi Olvasókör tisztújító
rendes közgyűlése a kör helyi
ségeben.
Február 1 én a Kerista-bál a Nem
zeti Szállóban.
Február l én Mimóza- bál a Köz
pontiban.
Február 2 án 8 órakor a Bajai Ci
pésziparosok „Virsli-estje" az
lparlestületben.
Február 2 án délelőtt 10 órakor a
Columbia Postagalamb Sport
egyesület közgyűlése a régi
poslabérházban.
Február 8 án a postaaltisztek mű
soros táncestélye a Központiban.
Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.
Február 8 án délelőtt 9 órakor a
Bajai Iparteslület és Iparoskor
évi rendes közgyűlése a szék
házban.
Február 16-án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem
zetiben.
Február 22-én műsoros táncestély a
Központiban.
Február 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc
estélye a Központiban.

CORSO
Január 26-án,
Vasárnap

A legkiválóbb
Tóm Mix filmek

A revolverhös
Vadnyugati kaland
10 felvonásban.

A négy lovas
Vadnyugati kaland
10 felvonásban.

Mindkét film főszerepét

TÓM MIX
és Tony a csodáló

Híradó kiegészítés

i936

január 26.

Továbbra is enyhe
marad az idő.

r> 'K.in-bACShA

Vér-, bor- és itíegbajosük
I igyanak hetenként többször,

reggel
felkeléskor egy pohár természetes
A következő napokban tehát még ,,Ferenc József" keserűimet, mert
mindig nem érkezik meg az igaz ez mindig alaposan kitisztítja és
tél.
nieregleleniti u gyomorhélcsatornál
Hankó professzor az alábbi prog
s ezenkívül az emésztést és az
nózist bocsátottá rendelkezésünkre: anyagcserét is jótékonyan befolyó
Magyarországon január harminc \ solju. Az orvosi tudomány legjele
egyig az időjárás az időszaknak i sebb képviselői már régóta hangoz
megfelelő átlagoshoz viszonyítva tolják, hogy a Ferenc Jáisef oiz
nappal még mindig elég enyhe ma hatásával minden tekinteiben meg
rad. főleg a délibb részeken. A hő , vonnak elegedve.
mérséklet alig száll le a minus 5
fok alá és egyes helyeken időnként
A Columbia Postagalamb
a plus 5 fok fölé is emelkedik
Egyesület közgyűlése. A ColumÉjjel az eddigi fagyok mérsékel
len fokozódnak, főleg az északibb j hia Postagalamb Sportegyesük?! barészeken, ahol két három eléggé | jai csoportja február 2 án délelőtt
10 órakor a Gazdasági Egyesület
erős fagy is várhaló.
helyiségeben évzáió bő;gyűlését tart
Az eddigi gyakori köd és ború
lás csökken. Kiadós és egyben tar- ja Nagy Lajos elnökletével.
■— Ha SOkalja áramköllségét —
tósabb esőzések, illetve havazások
ha elégedetlen világításával — első
nem várhutók.
sorban lámpáit vizsgálja meg, al! halmosak e gazdaságos világításra?
Gazdaságosan az az izzólámpa vi
Két hónap? fogház, tiltott
lágit, mely az eddigi fajtáknál több
műtétért.
fényt ad azonos áramfogyasztás
A büntetőtörvényszék dr. mellett — ugyanazon fénymennyi
Linzer tanácsa Ernyes József- ség elérésére pedig kevesebb ála
né kiskunhalasi szülésznőt til mat fogyaszt. Ilyen modern lámpa
tott műtétért 2 hónapi fog ; a Tungsram Duplaspirállámpa.
házra Ítélte, mert múlt év no i — Kanyarójárvány. Jánoshalmán
vemberében Vanyik Istvánná a külterületi iskolákat kanyaró jár
napszámos asszonyon hajtott vány miatt január 22 löl 10 napra
végre tiltott műtétet. Az íté lezárlak.

let jogerős.
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1935. 8317 vght.
Árverési hirdítímény.
Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a
értelmében közhírré teszem, hogy a
dr Flórián Géza ügyvéd óllal kép
viselt Kovács János és orv. S>. bő
Andrásáé végrehajtató javára vegrehailató javara vegreh iilasl -.zeocsdök ellen 2220 pengő töke es l.u
mát erejéig a bajai kir. já> sbirő
súg 1934. P. 1074 sz. végzőével el
rendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőnél 1934
évi december hó 15-én le . illetve
felülfoglalt és 4094 P-re becsült
bútorok, sertések, tehenek, ő-..őh,
lovak, hordók borral. 8 vég vászon s
egyéb ingóságokra a bajai kir.jarásbíróság Pk. 14036 -1934 sz. végzésé
vei az árverés elrendeltetett, ennek
1908. évi XL1. l.-c. 20 § a, valamint ,
az 1930. évi XXXIV. t. c. 72. §-a ■
alapján az alant megnevezett s a
foglalási jegyzöknyvböl ki nem tűnő
más foglaltatok javára is a: árve
rés megtartását elrendelem de csak
arra az esetre, ha kielégítési jo
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset
folyamatban nincs.
Az árverésnek végrehajtás! szén
védő lakásán, Szeren de községben
75 sz. alatt leendő megtartására 1936
évi január hó 31. napjának d u f >!3
óráját liizm ki, amikor a bíróikig
lefoglalt és fentebb részletezett in
góságokat a legtöbbel 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 becsérlhe 1000 P, csak az ve
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt
letesz.
Faja. 19 36 /<#/.-. lm 31- n.
Horváth ftíitíor
kir. bír. végrehajtó
mint bírósági kiküldött.

értesítési
Értesítem a nagyérde
mű közönségei, hogy
gróf Zichy Bő dog
tér hat szám alatt
(a plébánia templom
mal szemben)

fogász
üzletei Pirítottam.
Ezúton is kérem a
n. é. közönség szives
támogatását. Pontos,
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról
vendégeimet biztosí
tom. Ki váló tisztelet (el

a B E E T H BÉLA
fodrászmester.

— Vese . hólyag-, prostata- és
VégbélbiljOkná! egy pohár leimé■ szeles ,,Ferenc József" keserüviz

— Kedvezményes csemegeszö- 1 kiadós, híg iiriilést és kielégítő
lövesszöket lehet rendelni a emésztést eredményez, melynek kö
Gazdasági Egyesületnél. Baja Vá vetkezménye azután jóleső meghöny-

rosi Gazdasági Egyesületnél sima
csemegeszőlő vesszők
igényelhetők
kedvezményes áron. Ezeréves Ma
gyarország emléke, piros és feh°í
saszla, Csabagyöngye 10 drb ként
16 fillér, Szőlősherlek királynéja,
Erzsébet királyné emléke, Muscát
Máthiász 10 drb.-ként 1 80 P. Fel
hívjuk a szőlősgazdákat, hogy igény
lésüket legkésőbb január hó 29 ig
a gazdasági egyesületnél (Prohászka-u. 2 régi posta épület) feltétlen
jelentsék be, mert az elkésett igény
léseket figyelembe nem vehetik.
-— A főispáni titkárságra vonat
kozó korábbbi közleményünket he
lyesbítjük azzal, hogy Arnólhy Sán
dór árvaszéki elnök helyett a főis
pán! titkári leendők ellátására ideig
lenesen Karvázy János dr tb. fő
szolgabírót rendelték ki.
— Villamos vasfikől. A newyorki rendőrséget „villamos vasökör
nek nevezett uj találmánnyal látták
el, amely ellenálhalatlan fegyver le
hel zavargások esetén. A találmány
belüliül szigeteli kesztyű, amely
■olyan erős árammal van teliive,
hogy viselője puszta érintéssel föld
re sújthatja a legerősebb embert. A
villamosáramol a rendőr derekára
csatolt pisztolytáska nagyságú telep
szolgáltatja, amelyet a kabálujjon
álvont vezeték köt össze a kesztyű
■vei.

nyebbülés szokott lenni.
Laptulajdonos:
ör. KNÉZV l F. II 51.

MERT p.flt'W-EM £3-ESZ EfW
Ár KÜLDI A POMPÁT LAPOT
ÁS EZENKÍVÜL ADJA A >REMEK

JZÖNYEGAJÁNBÉKOT!
A

j^philips RÁDIÓK
is

Minden előfizetőjének 00X00 em. nagyságé

MŰVÉSZIES RAJZU
KELiMSZŐNYEGET

Bruszt-nál
szerezhetők be a legelőnyösebben I
Orion, Philips, Standard, RAKTARA
Telefonkén gépek nagy---------------

. . . facsemetéket is
cyánozok!
Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata,
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.
: LakásvizsgólaUal megbízva: Liszka és Hideg
: szobafestők, Katona József-utca 3. szám.

A lak ás vizsgálat díjtalan.

AD AJÁNDÉKBA A TÜHDÉRUJ JAK.
A Laka os Artúr művész-tanár tervei szerint

Készült szőnyeghez a pompás festésű vetődi
suapjutonalat a HAZAI FÉSÜSFOMÓ te
SZÖVŐGYÁR különös gonddal gyártotta.

r.

A YÜNDÉRUJJAK

TÜHUÍhUJJ/IK
Bocsi. Szervita-léi

3 Tel- 81-8-40.

Mutassák be nekem Is díjtalanul a szőnyeget.
Küldenek mutatványszámot es részletes Is
mertetést.

Név

................................................................

Foglalkozás
Ctmi

Magyar Kézimunka Uiság előfizetési cWfs
égj évre P 14.40. Az ősszeg beér
kezte után nyomban kiadjuk az absiokk.,
értékes ajándékot. A részletekben dőllzetők részére pedig félretesszük att

..................................... .

............................................................

Minden komoly kézlmunkaüctet
felvesz előfizetésekül

1936. január 26.

6

Tíz évi házbér összege
egy családi ház értékeI

Saját termelésű tűzifa:

2 éves
vágású

Minimnek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

h száraz

Kertvárosi építési vállalat

Schwarc/ Dezső, építési vállalkozó
SAJfi, Budapesti ul, Eternit udvar
Telefon 290.

Eiieíi
szolgálatot tart

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

a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk,

száraz aprított akácfát 3'50 P.
száraz aprított tölgy és szilfát 3
*20 P.

RS

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

éves szurkosnyár
fűz hasáb
akác „
szil
..
kőris
és gömb
vegyes aprítást
kemény tűzifa

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
jan. 20-tói jan. 27-ig
GYARMATI EMIL
Or. MAKRAY LÁSZLÓ

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tüzifanagykereskedők
Telefon :
Telefon :
BAJA
városi iroda 42.
tűzifa telep 195.
Haynald-u. 13.

gyógyszertára.

VÉRTES

legalkalmasabb ajándékot

Telefon 52.

Szshé Sósa
puska művesnél vásárolhat
Erzsébet kírálné-utca 13.
Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Stmvicapart).

DOROGI

részvénytársaság

BAJAI FIÓKJA

Ferenciek-tere 2.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettet,

sajtolt koksz, tojás szén,

koktzbrikettet, tatai szalonszenet,
budapesti elsőrendű gázkokszot.

dió szén

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

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít
GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Csukott bérautó 6

személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Lafey béraUtÓSOái.

Ha utazni akar

Telefon 375. — Baja, KigyO-utta 18. szám.

kényelmes csukott kocsiban,

hívja fel telefon: 314-et

Bakanek «< Goldberger

VSHCS.'K bérautós.

könyvnyomdája

Éjjel is rendelhető!

Baja, F@renciek-tere 2. szám.

|Rádló-és villanyszerelésig
legolcsóbban, legpontosabban csak
í

KRICSKCVICS és SIDÓ cégnél

j|
j

K

eszközölhet.

jj

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

; Tel.: 242.

Kedvező fizetési feltételek

Tel.: 242.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM

IRODAI
és

kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

NvomatnH Rakanek ét Goldb^rder könyvnyomdájában Raja.

