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Ped^gégiai ssammárium Baján.
Szombaton f. hó 22 én délelőtt 8 

órakor tartotta a Bajai Pedagógiai 
S/i-mináiiumi Körzet dr. Orlay Jó
zsef kir. tanfelügyelő elnöklete alatt 
szemináriumi előadását a zárda tor
natermében.

A szemináriumi éi tekezleten részt 
veitek a S'emináriumi Körzet ősz- 
szes tanítói, tanítónői, a papság 
nagy része és tanítóképző intézetek 
ötödik osztályainak tanulói.

A varos részéiől megjeleni dr. 
Borbiró Ferenc polgármester; a ha
tóságok és intézetek képviseletében 
megjelentek dr. Jávor Pál in. kir. 
rendőr tanácsos és tanintézetek igaz
gatói, képviselői.

A „Hiszekegy" elmondása illán 
dr. Orlay József kir. tanfelügyelő 
üdvözölte dr. Borbiró Ferenc pol 
garm-sö rt, alti mint Szabadka vá
ros voll kulturlanác móka elhozta 
magával nagy szereidét a tanügy 
iránt. Ismeri jól a tanítóság nemzet 
épilő munkájának fontosságát ; ér 
tékeii a tanítóságot és nagy szere 
tettel támogatja munkásságában.

Üdvözölte dr. Gonczlik Kálmán 
apátplébánost, aki hivatalos elfog 
laltsága miatt kimentette magát s 
képviseletével Mészáros Béla vas
kuli plébánost bízta meg. A szemi 
náiium munkájára Isten áldását 
kérte.

A szeminárium első pontja dr. 
Orlay József kir. tanfelügyelő elő 
adása volt : . A magyar népdal és a 
cigány" címen. A rendkívül értékes 
é: tartalmas előadás a magyar nem 
zeti gondolat szolgálatában állott. 
Művészi lemezekkel kísért elŐadá 
fiában szembeállította a magyar 
n. pdait a parvenü dzsesszel ; ősz 
szehasonlitotta más nemzetek nép 
dalaival s zeneelméleti tételekkel 
alátámasztva bizonyította a magyar 
népdal elsőbbségét; a magyar nép
dalt valamennyi népzene királyának 
tartja.

Dr. Orlay József kir. tanfelügyelő 
mélyen átérezle a népi zene, a nép 
dal kulturális, pedagógiai, nemzeti 
fontosságát; a megye nagyobb köz 
Régeiben megtartott propaganda elő 
adásaival sikerült a már-már szu
nyádé nemzeti érzést, újra éleszteni; 
n>a már Bácska csaknem minden 
községében énekkarok es sok Iv*  
lyen zenekarok in alakultaki melyek 
fi magyar nemzeti kuliurát nagy 
odaadással szolgálják.

A r dal r> nesz..nszát vará-
zso.ia dr. Orlay József kir. tanfei 
iigytlö vissza Bácskába s valóban 
igaz örömm I szemlélheti minden 
magyar ember, hogy a mi nemzeti 
ségi kö/s-'geinkb. n is sokkal job 
bn, szebben és lelkesebben láncol
ják a magyar láncot, mint benn 
Baján a sok úri mulatságon.

Dr. Ortay József ki:. tanfelügyelő 
pedagógiai, de iskolánki víili míikö- 

, désében is van valami, ami emlé
keztet az 1790 esés az 1825—36 os 
idők lelkes magyarjaira. Tanitósá 
gunk nagy megértéssel és odaadás 
sál támogatja munkájában. Ha csak 
külsőség is, mégis megemlítjük, hogy 
magán Jánosi-,almán nyo’c tanító 

! készíttetett magának magyar ruhát.
Dr. Orlay József kir. tanfelügyelő 

nagy I- íkext déssel fogadott előadása 
után dr Nagy Árpád bajai járási 
orvos lariolta meg ismertető elő 
adásai : „Egészségügyi munkálat a 
népiskolában" címmel.

A rendkívül tanulságos, tartalmas, 
velili’lt képekkel kisért, gondosan 
felépített előadást igen melegen 

’ megtapsolták.
Szemző Antal bálmonostorí igaz

gató tanító, körzeti iskolai felügyelő 
minlaianilása következett azután 
„Másod osztálybeli beszéd és érte 
lemyyakorlat az. egészségről" címén.

Dr. Ortay József kir. tanfelügyelő 
mester munkának jellemezte a min- 
tatanitást. melyet nem bírálat, ha
nem dicséret illet meg.

Dr. Csipka László, kir tanügyi 
fogalmazó gyakornok igen értékes 

| és mélyen szántó összefoglaló elő 
I adást tartott „Bevezetés a nevelés 

tudományba" címen.
Az ezen szakkörbe vágó tudó 

mányos munkák ismertetésével át
fogó képet nyújtott e fontos kér
dés minden vonatkozásáról.

A nagy tetszéssel fogadott elő 
adás után vitéz Epres Lipót nép 
művelődési titkár foglalkozott az 
iskolán kívüli népmivelés feladatai 
va.l. A nagy nemzeti összefogást 
hangsúlyozva kiterjeszkede.lt mind- 

1 azokra a kulturális feladatokra, me 
Ivek megoldása is ólán kívül vár a 
lelkes magyar tanítóságra.

A magyar nemzeti gondolat szem 
pontjából fontosnak hirdette a Liszt 

r-nc emlékünnepek rendezéséi és 
Liszt Ferenc zenei kulturális jelen
tőségének ismertetését.

Vitéz Epress Lipót nagysikerű 
előadása után általános vita indult 
meg és felszólalások következtek.

Novay Firvi c áihmi iskolai igaz
gató, körzeti iskolai !'»lügyelő meleg 

I szavakkal emlékezett meg dr. Ortay 
József k:r. tanfelügyelő munkássá 

: gáról, aki nemcsak eiős propagaliv 
1 tevékenységet fejt ki a nemzeti gon

dolat terjesztése terén, hanem mint 
aktív zeneszerző és érdemeket szer

*

Nincs megfMi pröpaganáája 
b bajai idegenf@rgsi@mnak.

Nagyabb összeg ke?8 az ictegsírforgaiom emeiésere.
Dr. Szabolcs Nándor a csütörtöki 

közgyűlésen a polgármesteri jelentés 
során megállapította, hogy a város- 

j szépítő tevékenység jóhatással van 
Baja idegenforgalmára is.

Idegen forgalmunk elmúlt évi ered
ményéről számszerű adatok nincse 

; nek, a közönségnek a bejelentések
től és jelentkezésektől való idegen
kedése miatt. A vendégek igen rit 
kán, szállásadóik pedig sohasem je
lentkeznek.

A polgármesteri jelentés leszögezi 
| azt a tényt adatok nélkül is, hogy 
j a város elismerten kitűnő vizi adott

ságai iránt az érdeklődés évről évre 
növekszik.

Ezt a hazai idegenforgalomnak a 
nyáron Bajára látogató vezető férfiai 
is elismerték, rámutattak azonban

A városi részleges tisztujitás.
Lezajlott a városi tisz.tujilás ; saj | 

nos minden pályázónak nem lehe 
telt íróasztalt — munkaalkalmat — 
teremteni, de valami keveset mégis 
javított az állások betöltése, a szel
lemi munka egyébként eléggé vi
gasztalan frontján.

Ami már most a NÉP bajai szer
vezetének szerepét a választásnál 
illeti, kétségtelen, hogy a NÉP tör 
vényhalósági coportjának titkos 
szavazás utján megnyilatkozott több 
ségi akarata döntötte el a fogalma 
zói állás sorsát.

Hogy azután a törvényhatósági 
bizottságban is érvényesült a párt 
határozata, ez azt Igazolja, hogy a 
tői vény hatósági bizottsági tagok túl 
nyomó többsége a páilhos tartozik-

Az egyik bajai laptársunk eleglkus 
hangon emlékezik meg a választás

zett a magyar zenekultúra terén. 
Köszönetét fejezte ki azért, hogy 
zencszerzeményeit az iskoláknak 
teljesen díjmentesen engedte ál

i Az aktuális szakkérdésekhez még 
többen szólaltak hozzá ; majd véget

• ért a rendkívül tanulságos és érté 
kés szeminárium, melyet fegyelme
zetten, az utolsó percig egvüll ma-

i radva hallgatott meg a lelkes hall"
• gat óság

több olyan hiányra, melyek hala
dottabb városban ma már nem sza 
bad, hogy előforduljanak s melyek 
kihatással vannak a város idegen
forgalmára is.

A polgármesteri jelentés e részé
hez hozzászólt dr. Knézy Lehel a 
Baja Bácska felelős szerkesztője. 
Nagy örömmel hallja az idegenfor
galom eredményeit, — mondotta — 
de sajnálja, hogy a jelentés nélkü
lözi az adatokat melyekből iáihat- 
nák, milyen összeget fordít a város 
az idegenforgalom emelésére. Az is 
baj, hogy Bajának nincs keliő ide
genforgalmi propagandája. Ezt a 
kérdést üzletszerűen kellene kezelni 
és szükséges volna, hogy nagyobb 
Összeget bocsássanak az idegenfor
galom erneléséie.

eredményéről és nehezményezi, hogy 
a városi ügyekbe politikát kévéit 
a NÉP.

A dolog azonban úgy áll, hogy 
eddig epen azok űztek politikát, 
akik hirdették, hogy ne vigyünk 
politikát a városházi ügyekbe ; ez 
zei a nagyon átlátszó jelszóval si
került azután kisebbségi akaratukat 
a többségre ráerőszakolni. A mos
tani választás csak védekezés volt 
ez ellen a régi politika ellen. A 
Nemzeti Egység törvényhatósági 
csoportjának állásfoglalását azonban 
nem lehet hétköznapi értelemben 
vett politikának venni ; nem pedig 
azért, mert egyrészt a Nemzeti Egy
ség szervezkedése, maga is több, 
mint politika ; a NÉP programja 
ugyanis annyira mélységes s az em
beri élet minden megnyilatkozását,

kiterjeszkede.lt
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gazdasági, kulturális, közjogi, ma 
gánjogi, társadalmi, szociális, sőt 
hitéleti vonatkozásait is átfogó té 
telekből áll, hogy valósággal világ 
nézeti jelentőségűnek mondhatjuk ; 
másrészt azért sem, mert a fogai 
mazói állás pályázói fiatalkoruknál 
fogva jelentős politikai szerepet nem 
is játszhattak.

Van azonban a Nemzeti Egység 
programjának két súlyos alapgondo
lata : az egymásrautaltság és a sors
közösség érzésének ápolása.

íme a sorsközösség érzése érvé 
nyesült a maga teljes erkölcsi fisz 
taságában, amikor a törvényható
sági bizottsági tagok az egyébként 
egyformán kiváló minősítésű pályá
zók közül választoltak.

A Nemzeti Egység mély erkölcsi 
tartalma egyébként magától értető 
dően szükségessé teszi, hogy a NÉP 
szervezetei öntudatosan és egysége 
sen járjanak el minden kérdésben s 
a maguk felfogását érvényesítsék, 
mert csak igv tudják iéglát-téglára 
téve azt a nemzetépitö munkát vé
gezni, mely a Nemzeti Munkaterv 
sz ak ászaiból és szelleméből kiárad.

Adófizetők 
figyelmébe.

Felhiv\uk az érdekel! adózók fi
gyelmét a bajai m. kir. pénzügy- 
igazgatóság álfal kiadóit és az 1936. 
évre szóló általános kereseti , vala
mint a jövedelem és vagyonadó be
vallására vonatkozó s a városi hir
dető oszlopon látható felhívásra, 
mely szerint a bevallásokat legké
sőbb f évi február hó végéig kell 
beadni a városi adóhivatalnál. A 
felhívásban közölt büntető rendelke
zések szerint aki bevallását az előirt 
határidőben nem adja be, kereseti 
adónál a kivetés során megállapí
tott adóalap egy százalékát, jövede
lem és vagyonadónál az adó 10 
százalékát, ha pedig a bevallás be
adására hozzá intézett felhívásnak 
a kitűzött határidőn belül sem tesz 
eleget, kereseti adónál az adóalap 3 
százalékát jövedelem és vagyona
dónál az adó 5 százalékát köteles 
birság fejében megfizetni.

Bevallási iv nyomtatványok a vá
rosi adóhivatalnál szerezhetők be.

— Betörtek egy fakereskedés 
irodájába. Viszmeg Márton fake
reskedő Bezerédy Pál utcai fatele
pének irodájába betörtek. Még nem 
állapították meg, mit loptak el.

Egy asszony különös paprikás merénylete 
egy bajai szobafestő mester eíien.

Csanády Jenő bajai szoba
festő mester vasárnap gyanút
lanul igyekezett haza szőlőjé
ből. Amikor a Sárkány-utca 
végéig haladt, az egyik ház
ból hirtelen egy asszony ugrott 
ki, aki egy doboz paprikát 
öntött Csanády szemébe. A 
meglepett szobafestő a maró 
paprikát ijedten kezdte törölni 
szeméből s hirtelen azt sem 
tudta mi történt, mikor a kö
vetkező percben a merénylő 

■ asszony férje és egy másik

Pécs és az idegenforgalom.
Pécs város közönsége teljes 

mértékben átérzi az idegen
forgalom jelentőségét ; nem
csak az idegenforgalmi hivatal 
vezetője, de maga a polgárság 
is igyekszik terveket kovácsol
ni, ötleteket termelni, melyek 
az idegenforgalom ügyét szol
gálják.

Sokat foglalkoznak a pécsi
ek az autóbuszok viteldijaival 
s azok olcsóbbá tételét • ürge
tik.

A városi és természeti szép

130.000 pengőbe kerül az 0TI palota 
felépítése.

Többen építkeztek tavaly, mint 1934-ben.
Az elmúlt esztendő magánépitke-

• zései érdekes eltolódást mulatnak 
az ősz felé. 1935 júniusában még 
visszaesést kellett jelentenünk az 
előző évhez képest. Az év második 
felében azonban mindinkább foko
zódott az építési tevékenység, úgy 
hogy év végére jobb lett az ered
mény, mint az előző évben. Építési 
engedélyt 76 ot adtak ki az előző 
évi 75 tel szemben, kisebb munkák
ra rövid utón 156 engedélyt kérlek, 
mig 1934 ben 119-et Nagyobbépit- 
kezést csak az OTI végeztetett. 
Ősszel kezdték meg székház épüle 
lük építését és ma már tető alatt 
van. Építési költsége kb. 130 000 
pengő lesz.

1935 évi városi magas építkező- 
seink kisebb munkákra szorítkoztak. 
Elkészült az ingyenes népfürdő pa
vilonjával együtt. A Déri kert kapui 
és a Déri emlékmű készítését még 
az év első felében befejezték. A 

férfi doronggal rohantak Csa- 
nádyra, akit fejbesujtottak. A 
véres merénylet hírére nagy 
tömeg verődött össze, Csanády 
pedig, akit első segélyben ré
szesítettek, feljelentést tett a 
rendőrségen támadói ellen, 
akit meg is nevezett.

Bemondása szerint lehetsé
ges, hogy valakivel összeté
vesztették és más helyett kapta 
a paprikát és a dorongokat. 
A nyomozás folyik.

1 ségekről forgalomba került ké
pes lapok müvészietlenségét 
állandóan hangoztatják. Fedett 
uszoda, sportcsarnok, stadion, 
műjégpálya, siugrósáncz, s ha
sonló tervek repkednek állan
dóan a levegőben.

Baján közeledünk a tavasz, 
felé, a vizi adottságok önként 
kínálkoznak ; de komolyabb, 
átfogóbb tervekről még keve- 

l set hallottunk. Terveket ké
rünk.

Kíimarásdunához lejáróul betonlép- 
csöket készítetlek.

A legfontosabb munka azonban 
az állatvásártér kiépítése volt. Itt 
teljesen uj marhalevélkezelő épüle
tet és mérlegházat létesítettek. A 
vásártér egyes részeit állatfajtánként 
belonkeritéssel elkerítették, ellátták 
uj bejáró kapukkal és ezeket erős 
vasszerkezetű sorompókkal szerelték 
fel. A vásártér november végére 
teljesen elkészült és az. átvevő bi
zottság megállapítása szerint kifo 
gástalanul használható. .A vásártér 
környékének rendezése a kiscsávo 
lyi templom tér rendezésével kap 
csolatosan már az 1936 os év mun- 
kaprogrammját képezi. Ezeket a 
munkákat részben már meg is 
kezdték.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKAra.

Nehéz székelésben szenvedők, 
; akiknek gyakori fejfájás, melínyo- 

más, szívdobogás, gyomormüködési 
zavarok és különösen fájdalmas vég- 
bélbajok mint aranyér, repedés, 
előesés, polipus, sipoly, szűkület — 
teszik az életet nehézzé, igyanak 
reggel és este negyed pohár teriné- 

' szetes ,,Ferenc József**  keserüvíz, 
I Klinikai vezető orvosok igazolják, 

hogy a Ferenc József viz műtétek 
előtti és utáni időszakokban is igen 
kedvelt, nagyértékü hashajtó.

Gépbemutató 
előadás a Gazdasági 

Egyesületben.
A Baja-Városi Gazdasági Egyesü

let holnap, kedden délután 3 óra
kor gazda sági szakórát ad egyesü
leti helyiségében. Az. okszerű per
metezésre vonatkozóan megbeszélő 
bemutatót tartanak. A gyakorlati 
bemutató az egészen újfajta mo
dern rendszerű gépekkel szerdán 
délelölt 10 órakor lesz az állam
kertészeti iskolában. Az előadáson 
a megjelenés mindkét helyen ingye
nes. A bemutatott gépeket az egye- 

' sülét kedvezményes áron és fizetési 
feltételekkel szerzi be tagjainak.

Két fiatalkorú suhan- 
cot tartoztatott le a 
rendőrség lopásért.

A bajai rendőrség Papp Júlia fel 
jelentése alapián letartóztatott két 
fiatalkorú suhancot. A feljelentő 
Papp Júlia előadta a rendőrségen, 
hogy szombaton délelőtt tnunkaköz- 
ben eltávozott munkahelyéről, mi 
alatt ismeretlen tettesek behatoltak 
a nyitott ajtón át :• lakásba és az 
asztalon levő aranykarkötő órát el
lopták. A rendőrség alig egy órai 
nyomozás után elfogta a tetteseket 
két fiatalkorú suhanc személyében. 
Mindkettőt letartóztatták.

A tisztviselők és a 
cégek követelései.
A minisztertanácson legutóbb 

szóbakerült az, hogy közhiva
talokban nagyobb kereskedel
mi cégek megfelelő rendszeres 
jutalék ellenében azzal a meg
bízással látnak el egyes tiszt
viselőket, hogy ezek a cégek 
követeléseit a tisztviselőktől 
beszedjék. A minisztertanács

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

SZIKLAI MáifÖli" 
órás és ékszerésznél.

Srzsébet kiralyné-ucca 21
Régi ékszereket, tört aranyat

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweÍ2Í kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

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

3rs vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással m»ir 6 pQíigötóf.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
ugy látta, hogy az ilyen meg
bízásnak köztisztviselő részé
ről való teljesítése mellékfog
lalkozásnak tekintendő és mint 
ilyen, a jogszabályok értelmé
ben köztisztviselő által csak 
felsőbb hatóságának engedélye 
mellett vállalható el. Mivel az 
ilyen megbízások a legtöbb 
esetben a közalkalmazotti mi
nőséggel össze nem egyeztet
hető, a kereskedőkre nézve 
pedig az egyenlő verseny viszo
nyok szempontjából sérelme
sek, a miniszterek az ily meg
bízatások vállalását fegyelmi 
felelősség terhe mellett meg
tiltotta és elrendelte, hogy az 
ilyen megbízatások a tisztvi
selők részéről haladéktalanul 
megszüntetendők.

— Burgonyatolvajlás. Katiner 
Lajos jelenletle a rengőrségen, hogy 
Szentjános utcai raktárából éjszaka 
6 métermázsa burgonyát loplak.

URÁNIA
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Február 22-én
Február 23-án
Február 24-én
A legragyogóbb farsangi 

műsor

Fehér ló
(lm weiisen rönel)

Főszerepben :

Chrisfi Mardayn 
Hermáim Tőimig 
Ralphft. Roberts 
Theo Lingen.

Hattyuszerelem
és

Hollandi mesejáték

Híradó

Revízió nélkül nincs béke.
Róbert Goower angol képviselő beszélgetése 

Karoly román királlyal.
Róbert Goower magyarbarát an 

go! képviselő, aki hosszabb ideig 
betegeskedett, betegségéből felgyó
gyulva néhány heti üdülésre Ma- 
gyarországra utazik. A képviselő 
elutazása elölt Károly román király 
nyilatkozatára vonatkozólag a kö 
vetkezőket jelentette ki :

— A nyilatkozatot igen szeren
csétlennek tartom, mert kétségtelen, 
hogy a kisántánl helytelen álláspon
ton vari Magyarország követelései 
igazságosak és a területi engedmé

HÍREK.
— A tankerületi főigazgatót 

üdvözölték a városi iskolaszék 
Ülésén. Dr. Puskás Dezső h. pol 
gármesler elnöklésével most tartotta 
ülését a városi iskolaszék. Az iilé- 
sen kisebb jelentőségű ügyeket tár
gyallak.Eznllul üdvözölte az iskola
szék di Závodszky Levente szegedi 
tankerületi főigazgatót, aki nemrég 
kapta meg a kormány főtanácsosi 
címet.

— R növényvédelmi körzet uj 
beosztása. A földmivelésiigyi mi
niszter ötven uj növényvédelmi kör
zetet állapított meg. Ez a rendelke
zése március hó 1-én lép életbe. 
Rádai Gyula dr. miniszteri taná
csos, a Növényvédelmi Iroda igaz
gatója a rendelet értelmében a szűk 
séges intézkedéséi megtette.

-- A zárdisiák farsangja. A 
zárda polgári leányiskolája és a la 
nitóképzője vidám mókás összejöve
tellel búcsúzott a farsangtól. A kis
asszonyok az intézet feldiszilell tor
natermében rendeztek láncrnulatsá 
got és a tanárnők társaságában ki 
tűnőén érezték magukat.

— A Bajai Daloskör farsangi 
piknikje. Ma hétfőn este van a 
Bajai Daloskor farsangi piknikje. 
A házibál büfféjél a Daloskor hölgy
tagjai állítják fel és u vendégeket 

| az előjelek szerint nagyszerűen fog- 
j ják ellátni. A bál este 8 órakor 

kezdődik
— Agyvértódulás, szivszorongás 

nehéz légzés, féklemérzet, ideges 
ség, fejfájás, lehangoltság, álmatlan
ság, gyengeség! állapotok, munka
képtelenség » rendkívül enyhén ható 

! természetes „Ferenc József ke 
I serüviz használata által igen sokszor 
| gyorsan megszüntetheiők.

nyekre a törvényes lépés*  kei éppen 
a kisánlántnak kellene megtennie.

A kisántántnak ez a lépése uetn-
■ csak a saját, de a tartós béke szem*  

poriljáb I is igen fontos voli.a, mert 
enélkiil a békés együttműködés e! 
sem képzelhető. Anglia mindenkor 
Magyarország mellett van és rövi
desen eljön az az idő, amikor be
látják az érdekellek, hogy revízió 
nélkül nem lehet béke Középeuró 
pában. Trianont meg kell változtatni

| és ez. csak idő kérdése már.

— Szabadon bocsátják a spa
nyol politikai foglyokat. Zamora 
köztársasági elnök aláírta a közke
gyelmi rendeletet. A kormány en
nek folytán elrendelte, hogy a köz 
kegyelemben részesült foglyjokat 
bocsássák haladéktalanul szabadon. 
Az amnesztia folytán rengeteg kom- 

! munista szabadul ki és rendkívül 
nagy az aggodalom a közvélemény
ben.

— Lázas meghűléses betegsé
gekről. A legtöbb súlyosabb meg
hűlést láz kiséri. Asplrin tabletták 
a bőr ereit kitágítják és ezáltal nem 
csak bő izzadásl, hanem a laz csök
kenését is eredményezik. Aspirin- 
tabletták a vérelosz.lás kedvező meg
változtatása állal elősegítik a beteg 
ség tüneteit előidéző káros anyagok 
kiküszöbölését. A valódi Aspirin- 
tabletták ismertető jele a Bayei- 
keieszl, mely minden tablettán és 

I csomagon látható.
--- Vaklárma volt az éjszakai 

tűz. Az elmúlt éjszaka a bajai tűz
oltóság nagy felkészültséggel ment 
Szentistván irányába, ahonnan tüzet 
jeleztek. A lü.olió torony őre a 
vasúti viadukt tájáról hatalmas lán
gokat látott és felfedezéséről nyom
ban értesítette a tűzoltókat. Kide
rült, hogy veszély egyáltalában nem 
volt, a Spitzer-féle mészégető telep 
kemencéjéből törtek fel a lángok.

— Az ebek veszettség elleni 
védőoltóanyagának árát a földmi 
velésügyi miniszter 1 pengő 20 fil
lérre szállította le, a féladag ára 70 
fillér.

— Baromfi tolvajok Garajszki 
Pálnak a kültelekén levő tanyájára 
betörlek s több darab tyúkól ellop
tak.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

— Amba-Alagi eleste előtt. A 
hiiek szerint Amb-.i Alagi elesle rö
vides-n várható Az olaszok állal 
elloglall területek nagysága 1920 
négyzetkilométert lesz ki. A vissza
vonuló abesszin csapatokat a la
kosság több helyen megtámadta.

I.apíuiajdonos i
ÍH. KHÉZV LEíJÍl.

OxletáthelyezésI
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blutnber ger-féle helyiségbe 

helyezem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru 
sitani

Mély tisztelettel
Wekhner Lőrinc 

rőföskereskedő.

[CORSÜ
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| Február hó 23-án
Február hó 24-én
Nagy farsangi műsor! 

Gearge O’Brien

Vadnyugati 
kalandjai

2 részben, 20 felvonásban

I. rész:

Az idegen lovas

II. rész:

A fekete maffia

Hkadó! Híradó!
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r Tíz évi házbér összege
J egy családi ház értéke!
jj Mindenkinek lehet saját háza ! f

S§ Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, n
$ tatarozásoknál is. A

Feltélniek, tervek, költsé^verések diiia'anul! ;<
Kertvárosi építés! vállalat

a Schwarc/. Dezső, épiléi-i vállalkozó X
SAJA, Budapesli-u», Eternit udvar : Telefon 290. M

Or. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puska mű vésnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13.

h ess «

Éjjeli 

szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
fettr. 24-töl mért. 2-ig

éves szurkosnyár 
fül hasáb
akár „ 
szil .. 
kőris ..
és gömb 
vegyes apriioií 
kemény tiuifa

Ha szépen, jó! és olcsón 
akar öltöznöd ni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos
férfi szabóval

(SusoiíCapart).

OOROGI

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GfíüHHUT és TÁRS® BAJA.
Telefon 160.

Ha wtaw akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon : 314-et. 
VANCSItt bérauiós.

Éjjel is rendelhető!

^Rádió-és villanyszerelésig 
j'l legolcsóbban, legpontosabban csak íj 

t KRKSKOVICS és SIDÓ cégnél H 
i eszközölhet. Ö

mellett.

telepes rádiók raktáron 

feltételek. Tel.: 242. M

52S»«®CC=S«SS «E=s n

í
l A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és

I Tel.: 242. Kedvező fizetési

|2 éves
i vágású

?2 szárai
í-tarhoz szállítva száraz

Saját termelésű tűzifa:
altác hasábfát
kőris 
tölgy 

.t sxi«
szurkos nyár hasábfát ; 
fűz hasábfát 
kemény gömb’át 
lágy

eprilntt akácfa 3*50  í
aprított tölgy és szilfa 3'20 ;

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

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

sajtolt koksz, tojás szén, 
dm SZÓK

fi

TOTES részvénytársaság BAJI! FIÓKJA í
Telefon 52 Ferenciek-tere 2. Telefon 52. í

Kályhafűtésre használjon ;■
tatai tojásbrikettet.

kolmbrikettet, tatai tzalontzenet, | 
i b^da^esti elsőrendű gázkokszai. í

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó S
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Laki béraUtÓSnáS.
Teltfon 375. — Uaja. Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

NvnmafnU Raknnpk 6s Goldb-rtíer kftnwnvomdáiábHn Rnu.


