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A tollforgató 
bajai kisgazda.

Halasy Nagy József pécsi egye
temi tanár, kinek Baján jó másfél 
év előtt a Liszt Ferenc Kör rende
zésében tartott kulturesten korunk 
lelki, világnézeti problémáiról tar
tott, mélyen szántó, tudományos és 
mégis olyan világos, könnyen ért
hető előadására — mindnyájan élén 
ken emlékezünk a Nemzeti Figyelő
ben cikket irt a mai ifjúságról, élet
bevágó problémáiról s kereste azt 
a megkülönböző jegyet, mely ko
runk ifjúságának sajátos lelki bélye
get ad.

Erre a cikkre a közönség köré 
bői két válasz érkezett s ezekkel a 
válaszokkal foglalkozik Halasy Nagy 
József egyetemi tanár, a Nemzeti 
Figyelő február 2 iki számában 
„Még egyszer ifjúságunk lelki arca" 
című közleményében.

Az egyik vákszt egy budapesti 
ügyvéd irta megszokott frazeológiá
val s lényegében a legfontosabb fel 
ad atnak hirdeti az ifjúságot nem
zeti eszményeinkkel megismertetni, 
anélkül azonban, hogy az eszmé 
nyék megvalósulásához vezető reális 
utakat is megjelölné.

A bajai parasztkisgazda válaszá
ban attól várja az ifjúság problé
májának megoldását, helyzetének 
jobbrafordulását; ha a vezetést a 
parasztságra bízzák, illetve ennek 
fiaiból termelik ki a vezetőket.

Ezt a felfogását a cikkíró, bajai 
kisgazda azzal indokolja, hogy a 
parasztban nagyobb a „kollektív" 
érdekek iránti érzék, mint a nem
zet egyéb rétegeiben.

Halasy Nagy József kétkedését 
fejezte ki a bajai parasztkisgazda 
e megállapításának helyességével 
szemben, mert szerinte „önző urak 
és önző parasztok olyan sokan van
nak, hogy nem kell őket lámpással 
keresni"; ezek szerint tehát a „kol
lektív" érzést illetően Halasy fel 
fogása szerint nincs különbség ur 
és p riszt között.

E felfogással szemben mégis mint 
tünetet nagy jelentőségűnek tartjuk, 
hogy a bajai kisgazda olyannak is
meri a gazdalérsadalmat, melyben a 
kollektív érzés, az egymásrautaltság 
mik és a sorsközösségnek az érzése 
erősebb, mint más társadalmi réte
gek ben.

A gazda a magi ősi konzervatív 

érzésvilágában n»-m igen szeretett 
kerítése, földje határán tulnézni, de 
a világháborút követő elzárkózás! 
politika mégis rávezette arra, hogy 
teljesen kiszakítva a nemzeti közös
ségből, nem boldogulhat, érdeke, 
hogy minél jobban bele tudjon il 
les/kedni a sorsközösség, érzés és 
gondolatvilágába.

Mindenki magáról Ítéli meg az 
egész világot s ha a bajai cikkíró

Megkezdték a régészeti ásatáso
kat Mátéháza-pusztán.

Tübbssázéves katonai tömegsírok a Szentiván alatti 
sáncoknál.

Bácsmegye régi történelmében 
Baja határa pontosabban a Felső- 
szentiván alatt elterülő sáncdomb 
környéké, mely a Mátéháza puszta
VI. majorjába esik, nagy csaták 
színhelyeként szerepel. Ásatásoknál, 
földíorgatásoknál a íöldmivesek 
gyakran találtak régi koporsókat, 
emberi és állati csontokat

Az elmúlt napokban újabb érde
kességre bukkantak a földmunkák 
során. A szentiváni malom menti 
sáncszerü domb alatt négy méter 
mélységben hosszan elhúzódó tégla
falat, az alatt temetkező helyei, il
letve tömegsírt találtak. Egymás 
mellé helyezve fekvő állapotban ren
geteg emberi csontváz sorakozik.

A római építkezésekre emlékez 
telő durva téglák közölt harci esz 
közök, elrozsdásodott vaskések, 
kardpengék találhatók, amelyekről

Az olaszok megverték Oeszta 
herceg csapatait.

A szomáli hadszíntéren Ganale 
Dotia, Daua Panna közölt az óla 
szók folytatták az elfoglalt terüle
tek megszervezését. A Gállá Bora na 
törzsfőnökei és harcosai tevékenyen 
együttműködtek a különítményekkel 
a vidéken szétszórt abesszin cső 
portok ellen. Az olasz repülők sok 
felderítő repülést végeztek Amba 
Aladzsi és Dankali vidékén.

Háromezer főből álíő fe
kete (lepelből (lak néhány 
ember menekült meg.

Deszta herceg fegyvereseit Deidei 
közelében Grazi.ni tábornok egyik 

kisgazda már mint tételt állítja fel a 
kollektív érzés létét a gazdatársa
dalomban, ez azt bizonyítja, hogy 
benne, mint az uj generáció tagjá
ban, már erős és tudatos a kollek
tív érzés ; valóban azokra vár a 
nemzet sorsának az irányítása, akik 
nemcsak kollektív érzéssel, de te
hetséggel isj,birnak a nagy kérdések 
megoldására.

} nem volt nehéz megállapítani, hogy 
i nem ugyanannak a korszaknak a 
i szolgálatában állottak. Tizenhat ma- 

dik századbeli cserépedények, gém
szarvas alsó álkapcsa, harckavics, 
gránitkőzet, bazalt, salak, sőt mult- 
századbeli ólomgolyók is felszínre 
kerüllek.

Mikor a felfedezésről értesült a 
város és meggyőződtek arról, hogy 
valóban komoly dolgokról van szó, 
felírtak a Nemzeti Múzeumnak, 
ahol a leletek közül többet meg
vizsgállak. A Nemzeti Muzeum most 
utasítást adott, hogy az ásatásokat 
kezdjék meg és tegnap már 12 em
bert rendelt a város a helyszínre, 
hogy a leleteket a felszínre hozzák.

Az ásatások további fejleményét 
rendkívül érdeklődve várják nem
csak a hatóságok, hanem a nagy

| közönség is.

repülő hadoszlopa megverte. Mint-
■ egy háromezer abesszin katona Ne-
■ gellilől délnyugatra egyesülni akart

Mussza Daba fegyvereseivel. Az 
i abesszinek éjszaka meneteltek és 

meglepetésszerűen megtámadtak egy 
olasz tábort. A táborban a milíciá
hoz tartozó katonák voltak, akik 
heves csata után megverték a tá
madó abesszineket.

A következő nap reggelén a mi- 
lic‘3 csapatai a visszavonulók üldö
zésére indultak Újabb csatára azon- 
bán nem került sor, mert a támadó 

I csapat nagyrésze elesett az éjszakai 
i harcban, rnig több katona szomjan- 

halt. A dubai csapalik foglyul ej- 
I teliek több kisebb abesszin csopor

tot és a háromezer főnyi csapatból 
csak néhány embernek sikerült meg
menekülnie.

Ötszáz bajai, kiskun
halast és kalocsai 
munkaadó kéri az 
OTS-től régi járulékai

nak elengedését.
Múlt év október 31-ig kel

lett benyújtani a munkaadók
nak azokat a kérelmeket me
lyekben a régi OTI járulékok 
egyrészének elengedését kérik. 
500 ilyen természetű kérvény 
érkezett a bajai kerületi pénz
tárhoz, részint bajai, kalocsai 
és kiskunhalasi munkaadóktól. 
A kerületi pénztár választmá
nyának e célra kiküldött bi
zottsága most kezdte tárgyalni 
a járulék elengedési kérelme
ket s megállapították, hogy 
50 kérelem a megszabott ha
táridő után érkezett be és igy 
azokat a bizottság nem vette 
figyelembe. A kerületi pénz
tár minden egyes kérvény fe
lett külön tárgyal és mint ér
tesülünk — különösen a ne
héz viszonyok között élő kis
iparosok és kiskereskedők 
helyzetére lesznek tekintettel 
mint azt a belügyminiszteri 
rendelet elő is írja.

decemberben 17 5 
millió pengővel több 
volt az állami köz
igazgatás bevétele, 

mint a kiadása.
A pénzügyminiszter jelentése sze

rint decemberben az állami közigaz
gatás kiadásai 62 4 millió, bevételei 
pedig 79 9 millió pengöip rúgtak. 
Bevételi lö. blet tehát 17 5 millió 
pengő.

Az összes állami üzemek decem
beri kiadásai 43 7, bevételei 31'5 
millió pengő. Az. állami üzemek ki
adási többlete 12 2 millió pengő 
volt.

A nagyobb állami üzemek közül 
az év decemberében a postánál és 
az államvasutaknál a forgalom az. 
elő/ő év megfelelő szakához viszo 
nyílva általában emelkedést mula
tott.



oaja-oACöKa ivj6. február 5.

Divatárut Kötöttárut Rövidárut
uikuumautuiui . .„ure

Telefon szám : 188.Telefon szám: 188. ISSOlCSÚbbaH

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN. BAJA.
A bácskai 

német kérdés.
Irta : Szentaunay Sándor.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
csávolyí bankettjén dr. Knézy Lehel 
ügyvéd, várra, közp párttitkár fel
szólalásában megemlékezett az „Ui 
Földesur" cimü filmről s a csávó- 
lyiak jó magyarságát azzal aposzt
rofálta, hogy Csávoly községe csupa 
„ Ankerschmittekből áll.

Ez adott aktualitást az itt követ 
kező cikknek.

E sorok szerény írójának nincsen 
egyébb célja, mint az, hogy ezen 
kérdés zűrzavarában maga az ér
dekelt fél is megszólaljon és hangot 
adjon sok sok ezer, a munkáiét és 
kötelességét csendben teljesítő, né
metajkú, de magyar szivü, hazáját 
nagyon szerető léleknek. Nem érzi 
magát fogadatlan prókátornak sem, 
mert évszázadok óta minden őse és 
elődje itt élő haló bácskai sváb volt.

A magyarországi német-kérdésről 
minden lószándéku német tudja 
Bácskában, hogy azt nem a föld- 
mives sváb, nem a falu népe csi
nálta, hanem egy két idealistától el 
tekintve, — azok, akik ebből anyagi 
haszno húztak, vagv reméltek.

Bátor vagyok megkérdezni, ugyan 
melyik bácskai svábnak jutott eszébe 
háború előtt, hogy ő elnyomott má
sodrendű polgár e hazában ? Nem 
cáfolja-e meg ezt a sok ezer hold 
magyar föld, amelyet német szorga
lom, német akarat és takarékosság 
szerzett a birtokukba ? Ki bántotta 
valaha ebben az országban a svá 
bokát ? Soha senki

Eszünkbe kell, hogy jusson az a 
déibácskai falu, ahol az asszonyék 
a Kossuth-párti jelölt bukásával 
végződő választásról hazaiélő férjei 
két seprőnyéllel fogadták ; eszünkbe 
kell, hogy jusson a szabadságharc 
ezernyi hősi halált halt bácskai, bá
náti, torontáli svábja. Nagyot cső 
dálkoznának most ezek, ha feltá 
madnának és a typusokba osztályo
zott iskolákat látnák és azt a sok
féle eszmét, rendeletet, amitől se a 
tanító, se a gyerek nem lesz oko 
sabb.

Nem kell ez kérem a józaneszü, 
békés német polgárnak. Megtartja 
ő a maga anyanyelvét éneikül is, 
amellett meg büszke a saját, de 
különösen a gyermeke magyartudá 
sára. Hogy a német nyelvet Magyar 
országon soha senki sem bántotta, 
ennek legfőbb bizonyítéka a német

ajkú községek, némelszármazásu 
éitelniisége. Jöjjenek ide és nézze
nek körül. Látni fogják, hogy van
nak tanult emberek, akik városban, 
magyar középiskolákban, magyar 
egyetemen végezték tanulmányaikat,

Az utóbbi évek legnagyobb magzatelhaj
tást bünpere a bajai törvényszék előtt.
Tegnap tárgyalta a bajai törvény- I 

szék Linzer-tanácsa az utóbbi évek 
legnagyobb m. gzatelhajtási bűnü
gyét, amely Kapek Mária tragikus 
halálakor pattant ki. A tiltott mű 
tétek elkövetője özvegy Zsikó Já- 
nosné volt, aki rendes rendelőt tar
tott fenn Baján és lahóhelyén Ér- 
sekcsanádon. Öt hajai asszony is a

A siker jegyében zajlott le 
a bajai Mimoza-báS.

Baja város úri társadalmának ele 
gáns összejövetele volt szombaton 
este a KIK Mimóza bálja. A város 
úri fiatalságából alakult agilis ren 
dezőbizottság már hetekkel ezelőtt 
szorgalmasan dolgozott a bál sike
rén. Közreműködött ebben igen hat
hatósan Prachár Vilmos, a Köz 
ponti Szálló tulajdonosa is és di 
cséretére válik az a rutinirozottság, 
melyet az estély előkelő közönsé 
gének minden kényelméről gondos 
kodtak. Pompásan feldíszített bál
terem várta a káprázatos ruhákban 
ragyogó hölgyközönséget. Valóságos 
látványosság számba mentek a gyö
nyörű elegáns toalettek, mindegyi
kük egy-egy műremek volt.

Pontban tiz órakor érkezett dr. 
Borbíró Ferencné, a bál nagyasz- 
szonya. Majd egymás után érkeztek 

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA 

január 20-tól — február 4-ig 

szezonvégi kiárusítást
rendez

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

de nemcsak ők maguk, sok esetben 
í talán a dédapjuk is, — és nem fe

lejtették el anyanyelvűket. Mulassa
nak a falun egyetlen egy emberi is, 

■ aki elfelejtette volna az anyanyelvét.
(Folytatjuk.)

vádlottak padjára került. Harminc 
tjlloll műtét végrehajtásának ügye 
szerepelt a bíróság előtt. A bizo
nyítás kiegészítése után özvegy Zsi
kó Jánosnét három évi börtönre 
ítélték. Kapek Józsefné és Schlezák 
Józseíné pedig 2—2 hónapi foghá
zat kaplak.

| vámsunk egyházi, katonai és pol
gári reprezentásai. A megjelent ur- 
leányok közül a rendezőség a kö
vetkező nevekkel szolgái : Ákos 
Erzsi, Balogh Mancó, Bessenyői 
Babi, Bartos Sári, Bizony Lonci, 
Csermák Teri, Czetlhnffer Mária, 
Depinyi Bözsi, Droll Márta, Diera 
Baba, Endrei Ölti, Éber Erzsi, Feigl 
Bözsi, Gábor Kata, Hantos Málcsi, 
Hirmann Márta, Hirmann Nusi, Hol- 

: lós Magda, Hódsághy Vilma, Ivencz 
Gizi, Jász Márta, Jász Margit, Ka- 
pusta Nelly, Karsay Margó, Kés- 
márky Dóra, Király Klári, Király 
Anna, Kiéin Nusi, Klaszán Rózsi, 
Kolos Magda, Lantos Baba, Lángh 
Baba, Léh Irén, Molnár Éva, Mar
kovid Bözsi, Marjay Klári, Nemes 
Aranka, Nékám Paula. Reiser Marcsi, 
Reiser Vera, Romátka Titi, Slingár 

Baba, Szabó Maca, Szalay Bözsi, 
Szécsi Magda, Vadász Baba, Visz- 
meg Rozi, Turjay Bözsi, Temesi Pipi, 
Török Margit, Zomborcsevics Mária, 
Zákány Saci, Zsigmond Baba.

A gyümölcstermelés.
A rög, amelyen élünk, csak ne

héz verejtékes munkával adja meg 
a mindennapi kenyerünket. A vál- 
vetett munka, az utolsó leheletig 
való kitartás vezet célhoz, ősapáink 
gondtalan Pa ó Pál élete számunkra 
már csak emlék. Erre tanít minket 
a föld, mely hálás, csak beszélni 

I kell tudni vele.
A mezőgazdasági termelés igen 

sok ága válsággal küzködik és na
gyon is rászorul a kormány támo
gatására. Egyedül a gyümölccter- 
melés az, amelyik produktív terme
lési lehetőségeket biztosit s a be
fektetett tőkék kamatait bőségesen 
megtéríti. A mi gyümölcstermeszté
sünk ma még gyermekcipőben jár, 
de egészen rövidesen el kell jutnia 
oda, ahol Amerika és a tö .bi nagy 
gyümölcskultúrával rendelkező álla
mok vannak, ha a világversenyben 
komolyan részt akarunk venni. La
punk hasábjain rendszeresen jelen
tetünk meg cikkeket a gyümölcs
termesztés köréből s hisszük, hogy 
ezzel is egy lépéssel előbbre visz- 
szük a magyar gyümölcstermesztés 
kérdését.

HÍREK
Február 5 én este 8 órakor dr. Bor- 

biró Ferenc polgármester elő
adása a megye kikerekitéséről 
az Emerikánában.

Február 8 án a postaalliszlek mii
soros táncestélye a Központiban.

Február 8-án Stefánia bál a Nem
zeti Szállóban.

Február 8 án délelőtt 9 órakor a 
Bajai Ipartestület és Iparoskor 
évi rendes közgyűlése a szék
házban.

Február 8 án este 7 órakor a Dam
janich Polgári Céllövésztársulat 
alakuló közgyűlése a városházán.

Február 9-én délután 4 órakor a 
BTSE évi közgyűlése a Köz 
pontiban.

Február 9 én d. u. 3 órakor előa
dás a Krisztus Király Szövet- 
ség Szent Imre Internálasában. 
(Árpád- u. 7 )

Február 15 én este 8 órakor az Lr. 
Nőegylet bálja a Nemzetiben.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó. 
Az Ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21

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

kedvező részlel fizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással mar G pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
iisaas®

Február 16 án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a N» tn 
zetiben.

Február 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc 
estélye a Központiban.

Február 22 én, farsang szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hagyomá
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben.

Február 27-én este 8 órakor cigány
ból a Központi Szállóban

— A jogügyi bizottság ülése. 
Baja város jogügyi bizottsága ma 
délután 4 órakor tartja üléséi a vá
rosházán.

— Harminc ügyet tárgyal a csü
törtöki kisgyülés. Baja város csü
törtök délutánra összehívott kisgyü- 
lése harminc ügyet tárgyal, ebből 
öt az előkészítőben huszonöt az 
Ügyintézőben szerepe 1. A térgysoio- 
zat legnagyobb részben személyi ké
relmekkel több boltbérlet ügyet és 
az utrendezési ügyekkel foglalkozik.

URÁNIA
Február hó 4-én,
Február hó 5-én,
Február hó 6-án,

Alpár Gittta
egyetlen milliós filmje

Dubarry
Paul Knepler és 
J. M. Wellminsky

Főszerepben :

PatrickWaddington 
Alpár Gitta

Kitűnő kísérő 
filmek

Hiradó! Hiradó!

Rendőrségi hírek.
Haralyi József Kinizsi utca 22 

számú lakos bőrkesztyűjét a posta
hivatal helyiségében ellopták. — 

■ Pintér János gazdatiszttől három 
fenyőfát loplak. — Bencze Béla 
miiszaki főtanácsos baromfiudvará- 

i bál elloptak öl tyúkot. — Nagy 
György Szenljánosi-ul 10 számú la
kásának éléskamrájában tolvajok 
jártak és elvitték a füstölt husi meg 
a kolbászt. A rendőrség a tetlpse 
seket keresi.

— Női betegségek gyógyítá
sánál a természetes,,Ferenc József**  
keserüvizet gyakran alkalmazzák, 
mert könnyen bevehető, rendkívül 
enyhe hashajtó hatása pedig gyor
san és minden kellemetlenség nél
kül bekövetkezik.

— Járványszünet a szentistváni 
iskolában. A szentistváni elemi 
iskolák első fiú és harmadik ve
gyes osztályában a nagyszámú ka
nyarómegbetegedések miatt dr. Ar- 
nold Alajos tisztiorvos tíznapos jár-

I ványszünetet rendelt el.
— Előadás a bajai Szent Imre 

Internátusbán. A Krisztus Király 
i Szövetség Szent Imre Inlernálusában 

február 9 én vasárnap délután 3 
órakor Mária fönöknő nővér a Szö
vetség működéséről és céljáról tart 
ismertető előadást. A város közön
ségét ezúton hívják meg az előadás 
ra, melynek meghallgatása díjtalan.

, — Vőrheny miatt bezártak tObb
tolnamegyei iskolát. A tolname-

! gyei alispán a vörheny jáivány mi
att bezáratott több tolnamegyei 
ovodát és elemi iskolát. A járvány 
továbbiéi jedésének megakadályo
zására minden intézkedés megtör
tént.

— Koporsót vásárolt magának 
és felakasztotta magát. Schneider 
István 72 éves dunaszekcsöi gazda 
már évek óta készült a halálba. Az 
elmúlt napokban kijelölte a teme
tőben a sírhelyet, hogyha meghal 
oda temessék, majd koporsót vásá 
roll Mohácson s hazavitellé Duna- 
szekcsőre. Mikor mindent elrende
zett az öreg gazda felakasztotta ma
gát. Mire hozzálarlozoi rátalállak, 
halott volt.

- Szeged megépítteti a bajai 
Összekötő Utat. A szegedi határ 
bán a bajai összekötő ut ellen már 
évek óta sok panasz hangzott el.

. Az ut állandóan romlik és különö 
sen az autósok sérelmezték az ut- 

j vonalat. Most Szeged városa elha- 
I tározta, hogy az összekötő utsza- 

: kaszt megépítteti. 110 600 pengőbe 
keiül a bazaltkővel történő útépítés 
és a feketelek szerint legközelebb 
novemberig az útépítésnek el kell 
készülni.

— Megkorbácsolásra ítéltek 
11 zendüiőt Egyiptomban. A bí 
róság meghozta Ítéletét a daman- 
huri zendülők ügyében Három vád 
lotlat két két havi böriönre, tizenegy 
vádlottal megkorbácsolásra, tizenhat 
vádlottat 2—5 fonlnyi pénzbírságra 
ítéltek, tizenhat vádlottat pedig fel 
mentetlek.

— Emésztési gyengeség, vér
szegénység, lesoványodás, sápadtság, 
mirigybetegségek, akcémák íurun- 
kulusok eseteiben a természetes 
„Ferenc József**  keserüviz gyorsan 
szabályozza a belek annyira fontos 
működését és a vért biztosan fel
frissíti.

1935. 8256 vghl.
Árverési hirdetmény.

Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a 
értelmében közhírré teszem, hogy a 
dr. Márkus Márton bpesti ügyvéd 
által képviselt Magyar Belga Ás
ványolaj rt. végrehajtató javára 
csátaljai végrehajtást szenvedők el
len 287 Pengő 85 fi'lérlöke és járu 
lékai erejéig a bp. közp. kir. járás 
bíróság 1933 P 420244 sz. végzé 
sémi elrendelt kielégítési végrt haj
tás folytán végrehajtást szenvedő 
nél 1933. évi május hó 6 án le-, 
illetve felülfoglalt és 2936 P re be 
csült sertések, gazdasági gépek s 
egyéb ingóságokra a bajai kir. járás 
bíróság Pk. 13389—1933. sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetett, annak 
1908. évi XLI. t.-c. 20 § a, valamint 
az 1930 évi XXXIV. t. c. 72. §-a 
alapján az alant megnevezett s a 
foglalási jegyzőknyvből ki nem tűnő 
más foglaltatok javára is az árve
rés megtartását elrendelem de csak 
orra az esetre, ha kielégítési jo 
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset 
folyamatban nincs.

Az árverésnek végrehajtást szén 
védő lakásán, Csátalja községben 
128sz. alatt leendő megtartására 1936 
évi február hó 5 napjának d. u. 4 
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
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt 
letesz.

Baja, 1936. jan. hó 16-án.
Horváth Andor
kir. bir. végrehajtó 

mint bírósági kiküldött.

ÉRTESÍTÉS’
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bő dog
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. Kiváló tisztelettel
OBERTH BÉLA

fodrászmester.

I.aplulajdonos:
öi. Kit EZ V LEHEL.

CORSO
Február hó 9-én 

vasárnap
A NÉMA FILMEK 
KORONÁJA

Hindu 
síremlék

Thea v. Harbou „Titok" 
cimii regénye filmen, 2 

részben, 20 f.

I. RÉSZ :

Ai esoapuri 
maharadzsa

10 felvonásban.

II RÉSZ:

Yoghi bosszúja
10 felvonásban.

Fő-zer. pben : döf Föns, Mla 
May. Conrad Veidt, 
Bernhardt Götzke.
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Tiz évi házbér összege í
egy családi ház értéke I 1

Mindenkinek lehet saját háza!
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, §

tatarozásoknál is. A
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul! }

Kertvárosi építést vállalat §
Schwarcz Dezső, építési vállalkozó i

BAJA, Budapesti-uf, Eternit udvar Telefon 290. m

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 3-tól febr. 10-ig 

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRA? LÁSZLÓ 

gyógyszertára
gai8T«WH—

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

2

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska művesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-ufca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabásai

(Sugovkapart).

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GSUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fei telefon: 314-et.
VANCSIK bérautós.

Éiie^ is rendelhető!

í Rádió-énlila sikere! éjt,
fi legolcsóbban, legpontosabban csak fi

í raiíSKWWS és SIDÖ cégnél J
eszközölhet. fi

p fi Corso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron 

Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. jj

Nyomaton Rakanpkós Goldb-

Saját termelésű tűzifa
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

eves 
vágású

|2 száraz

♦ »

««

.. u aprított akácfa 3'50Házhoz szállítva szaraz aprjSB!8 tö|gy és SIj|fa 3-20 

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelök és tűzifanagykereskedök

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

VÉRTES részvény társaság BAJAI FIÓKJA 
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, tatai szalonszenet, 
budapesti elsőrendű gázkokszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető L a k F béraUtÓSfiái.
Telefon 375. — Baja, Kig-jé-utca 18. szám.

Bakanek é. Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

r(ícr könyvnyomdájába rí Baia.


