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Reformok
a felsőoktatásiig#
terén.
Horthy Miklós kormányzó sze
mély esen nyitotta meg csütörtök
Jel lö t a felsőoktasi kongresszust s
ez a tény is mulatja, hogy úgy a
hivatalos körök, mini az országos
közvélemény milyen jelentőséget tu
lajdonítanak a most megnyílt ta
nácskozásnak.
A Kormányzó beszédében is ezek
a gondolatok kerültek ' lóiét be s
különösképpen kiemelte, hogy a
tanácskozás fő célja les* annak a
megvizsgálása, miként lehel az egye
térni oktatás keretiben ér v. nyesileni a jellem és öntudatképzés szem
pontjait, az állampolgári nevelés kő
velelményrit és a/, etikus élelfeifo
gásl. 1) ■ megvitat) - ezeken luhne
nőleg a kongresszus az oly fontos
diákszociális problémát, hiszen az
egyetemi ifjúságnak nemcsak akkor
v rínak meg a sajátos kérdései, amig
mml hallgató az egyelem padjai
ha i ül. hanem az ország változott
viszonyai következtében sajnos, a
diploma elnyerése után is.
Az egész Msőokfatásügyi kong
re-szus íőfel 'dala az elmélet és gya
korlat egymáshoz, való közelebbhozása, mert mint Humán Bálint kul
tuszminiszter ismertető beszédében
kifejtette, ha az egyetem fői-dadata
a tudományos kiképzés, ez még
nem annyit jelent, hogy az oktatás
kérdését elhanyagolja. Ma kétség
telenül nagy e'őnyt és érieket jelent
a jól meg tlapozott tudás, de a vi
lág valahogy úgy változott, hogy
emellett egyenrangú tényezőkként
lép fel a jellemszilárdság, a harmo
nikus világfelfogás es az erkölcsi
tisztaság követelménye is.
II >m -n Bálint kultuszminiszter
hangsúlyozta meg, hogy nem bon
t*ni és u'al építeni akar < z a kong
resszus hanem csak javítani és lö
kélelesit ni A változott idők köve-

(élmény* in. k megfelelői* g kö/d.bb
akarja ho/ni egymáshoz az elmele
let es gyakorlatot, a tanszabadság
előnyén-k megőrzése mellett. A tanszabadság azonban nem ét lelmezhelő olyan módon, hogy annak ürü
gye alatt állam és társadaiomellenes,
vagy más káros politikai, illetőleg
világnézeti propaganda üzése le
gyen lehetséges, hiszen ez nem lan
Szabadságol, hanem olyan szellemi
szabadosságot jelentene, amelyet a
mai nehéz időkben az oklaks rend
jéélt felelői legfőbb tényező nem
tűrhetne ti.
A felsőoktalásügyi kongresszus
tanácskozási még értékesebbé lesei
a kultuszminiszternek a kihangsu

lyozolt megáll pitása, hogy a meg
hívottak, mint magár személyek egyé
ni jogon kaplak meghívást s így
nem k*li magukat hivatalok, vagy
intézmények képviselőinek tekinteni,
tehát teljesen szabadon mondhatják
el véleményüket és kritikájukat a
felmerült kérdésekről. A kultuszmi
niszter egyenesen felkérte az előa
dókat, hogy minden kendőzés nél
kül mulassanak ta azokra a hibák
ra, bajokra és sérelmekre, amelyek
szerintük orvoslásra várnak.
E' a széliem nyilván elő fogja
segíteni a kérdésnek minden oldal
ról történő alapos megvitatását. Eb
ben a légkörben, ahol az
az. egyéni
meggyőződés szabadon érvényesíil-

ELŐFIZETÉSI ÁRAK ■.
Negyedévre helyben és vidéken
Egy hónapra
„
„

6 P
2 P

bel, a kritika csak az ügy javára
fog szolgálni, hiszen a felszólalóknak
semmi mást a nem kell tekintettel
lenniők, csal; s . jat ell< ii -nw relükr e.
Az országos közvélemény, kii'önősen pedig az ifiuság nagy
legedéssel veheti tudomásul a kul
tuszminiszter zárószóként mondott
bejelentését, hogy az ifjúság jogos
kívánságait a reform során a legfigyelmesebb gonddal fogja mérlegelni.
Ez a szándék helyes, hiszen az egész
felsőoktatásiig^ i kongresszus azért
van, hogy a lanulnivágyó fiatalsá
got a leli tő leghelyesebb utón ve
zesse jövendő élethivatása : a ma
gyar állam és a magyar nép érde
keinek legtökéletesebbszolgál-la f--ié.

Razzia a titkos borkimérő helyek ellen.
A rendőrség, a pénzügyigaigatósag és a városi forgalmi adóhivatal együttes nagy
razziája. — 13 titkos borkimérőt értek tetten. — 20 egyént állítottak elő a razzia során.

Nagyszabású razziát tartott
a szombatról-vasárnapra vir
radó éjszaka a bajai állam
rendőr kapitányság bűnügyi osz
tálya a pénzügyőrséggel és a
városi forgalmi adóhivatallal
karöltve. A razzia a titkos
borkimérő helyek ellen irá
nyult.
A razzia kapcsán közel 20
egyént állítottak elő a köz
ponti ügyeletre, akiket kellő

igazolás után szabadon enged ! nen be is hajtva.
A rendőrség e razzia alap
tek.
A titkos borkimérések el ján felhívja a közönségét, hogy
saját személyében való kelle
len folytatott razzia során
metlenségek elkerülése védett
13 titkos borkimérőt értek
ezeket a közbiztonságra nézve
tetten.
A pénzügyigazgatóság kikül rendszerint veszélyes dugkimédöttei ezek ellen a jövedéki réseket a saját jólfelfogott
kihágást azonnal foganatosítot j érdekében kerüljék.
A nagyszabású razzián a
ták, részint elkobozva a bor
mennyiséget, részint az eltit három hatóság 42 személlyel
kolt bormennyiségre az illeté- ' vett részt.
__
; két kivetve és azt a helyszi

Lényegtelen módosításokkal jóváhagyták
a vármegye 1937. évi költségvetését.
Vitéz dr. Bajsay Ernő alis
pán, Mézes János számvevő
ségi főtanácsos kíséretében az
elmúlt napokban Budapesten
tartózkodott. Ezúttal az 1937.
évi vármegyei költségvetést
tárgyalták le a szakminiszté
riumokban.

zását eredményezték.
A községek 1937. évi költ
ségvetéseinek felülvizsgálatára
teljes egészében jóváhagyták,
a jövő év január első felében
mindössze lényegtelen változ kerül sor. A felülvizsgálatot a
tatásokat eszközöllek azon, miniszterközi bizottság a hely
mely az egyes előirányzatok színen fogja eszközölni.
alig egy két százalékos váltó
Mint értesültünk

a

vármegye

költségvetését

Mindenkinek talál megfelelőt

KARÁCSONYI A JÁ NOÉKUL
KIRAKATAINKBAN!

Divatáruk

Játékok.

Divat üzlete

Fischer Pál r. t, Baja

Br. Eötvös utca 2. szám.

Este 7 óráig szívesen állunk rendelkezésre!

Cipők.

U''.'

Karácsonyunk-rd ajándékot
RIMObT
Telefon 188, Divatcsarnokból Baja. Telefon 188,
Sík Ernő rty. várme
gyei másodfőjegyző
meghalt
Alig t-umllük ‘I a nagymegye
régi tisztviselőjét : Keke ovics István
nyugalmazott vármegyei kiadót, is
mét gyás/eselet kell jelentenünk ;
meghalt Sík Ernő vármegyei nyu
galmazott másodfőjegyző. Mindössze
négy hónapja, hogy letelte a (óllal,
amely* I löbb mint három évtizeden
keresztül szorgalmasan nagy szak
képzetséggel forgatott és már is el
ragadta körünkből a halai.
H dk szavú rendkívül figyelmes,
szolgálatkész, tisztviselője volt a vár
megyének, akinek csak tisztelői és
ba: 'I ii voltak.
Szolgálatának utolsó éveiben kis
birtokot vásárolt Hercegszántón;
csinos tanyaházat épitetl od ' ; mini
szenvedélyes természetbarát, vadász
és hilász olt akart élni künn állan
dóan a szabad természet ölén.
Csak néha-néha iölt be Bajára s
akkor mindig áradozva meséit her
ei gs/áo'oi tu-cu'anumáról.
Most a hirtelen támadt betegség
örökre elnémította Sik E>nő beszé
des ajkait.
Barátai, tisztelői kegyelettel őrzik
emlékét. Temetése hétfőn délután 3
órakor lesz.
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Uj rendelet a jegyzői
tanfolyamokról.

a lo-polt osztályozás megjavítása
végeit, mert a beérkezett felvételi
k ?r vények elbírálásánál <<z elért
os lályzat az. irányadó

(V|in* k ne v< zz ük azonban akkor
a vizsgát, ha a beszéd egyoldalú;
h< tudniillik csak a tanár kérdez, s
a lelölt nem tud felelni? S< ik.)
A Elvetéli vizsgát ismételni lehet

AFrontharcosIzövetiég bajai főcsoportjának
taggyűlése a Központiban.
Megalakították a frontharcosok dlsssíáiatiát.
Megalakult a ftoiitiiarcos zenekar is.

Vasárnap délu'án tartotta a Front I való beosztást.
A taggyűlés foglalkozol! ezután a
hncos Szövetség bajai főcsoportja
formaruhával való e'lá ás kérdésé
taggyűlését a Központi nagytermé
vel és ennek eredményeké pen rö
ben. A frontharcosok majdnem lel
jes számmal vonultak fel ez. alka videsen el is készülnek a formám
lommal. Vitéz dr. Bajsay Ernő elnök hák, a már kidolgozott terv szerint,
megnyitva a taggyűlést bejelentette, az ily irányú lei m'szetbem ingye
nes, másrészt kedvezményes anyag
hogy az önkéntes felajánlá
gal való felajánlások íg nybevéte
sok lehetővé tették a dísz
levet.
század megalakítását.
Végül megtörténtek a jelenlke
ÁH alános éljenzés fogadta az el
nöki bejelentést, ami után Farkas zések a frontharcos zenekar ba, ami
Andor nv. alezredes, társelnök meg vei a taggyűlés véget éit.
is ejtette nyomban a disszázadbá

Súlyos baleset érte Kovács Lóránt
borotai állatorvos feleségét a sürü köd
miatt a borota-jánoshalm^i országúton.
Az elmúlt napokban a késő esti
órákban aláereszkedő köd, szinte
járhatatlanná tette az országutakat.
Az autóközlekedés szinte lehelet-

Párbeszéd! vizsgákat (kollok
vium) is kell tenni ezután a
jegyzögyakornokoknak.

i
I
,
,

lenné vált és valósággal a csodával
hatásos, hogy ezekben a napokban
a balesetek egész tömege nem fór
dúlt elő

KARÁCSONYRA
vásároljunk

MflJTIiSZKY-nál
A Tóth

CiPÖ

HAZICIPO

Egy
súlyos szerencséit nségvt
azonban mégis előidézett a mi' derít
ellepő köd Kovács Loránlné, a bo
rotai állatorvos felesége autón volt
hazatérőben Jánoshalmáról Az au
tó —• ép a sűrű köd miatt, — alig
haladt 10 kilométeres menetsebes
séggel, de még így is a ködben el
vesző reflektorfény miatt, a soffőr a
legnagyobb éberséggel figyelte az
utat,
amikor váratlanul egy kocsi
került vele szembe.

Az autó azonnal leállolt, de már a
szerencsétlenség nem volt elkerül
helő. A kocsi rudja áttörte az. autó
szélvédő üvegjét behatolt az au
tó belsejébe
és Kovács Lórántnét fejbe
sújtotta azonkívül, hogy az
apró üvegszilánkok egészen
elborították.

Ajándékot

A Budapesti Közlöny dec. 2 iki
száma közli a belügyminiszter ren
deleiét a községi közigazgatási tan
folyamok uj szabályozásáról.
A rendelet a jegyzőképzés löké
létesítését célozza s e cél érdeké- ;
ben az eddigi három félévet fel
emelte négyre.
Újítás a rendelet azon intézke
dése, hogy a tanfolyamra jelentke
zöknek nem elég az érettségi bizo
nyítványt felmutatni, hanem [elvé
teli vizsgát is kell tenniük.
Kötelesek a jelűitek félévenként I
kollokválni — pá'beszédi vi/sgát is
— lenni.

hócipő
SPORT

Kálmán szoborral szemben.

Kovács Lóránlné a baleset követ
keztében súlyos sérüléseket szen
vedett.
Az eljárás megindult, hogy kit
terhel a felelősség a szerencsétlen
ségét t.
— Megkezdődött a karácsonyfa*
Vásár. A karácsony közeledte vei

kezdetét vette a karácsonyfa vásár.
A vásrr noh r áll, vevők o ég csak
elvétve akadnak, az elkövetkezendő
napok erősebb forgalma azonban
mozgalmasabb vásáit ígér.

£81

Legszebb karácsonyi ajándék egy

vagy ékSSST.

De igaz öröme csak úgy lesz,
ha
na órát
órai és
es ékszert SZIKLAI-töl
sziKLAl-tol vesz
vesz.

Telefon: 2—93.
Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szánt«

93b
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Üveg, porgeHán, csiílár, aíkaíitti ajándékok
a legnagyobb választékban,

Farkas Mihály üvegkereskedónél
Alpacca evőeszköz.
wa
Modem képkeretezés.
Tovább folynak az önkéntes
felajánlások a bajai front
harcosok formaruhával való
ellátására.

nvozodotl .?!> I. hai ringi-i varázsát,
őrizzük a n^pdalokb tii mii den sza
vat. S lia majd a nigv I számolás
beállít bennünket a munkába, esz
méltünk : szeressük a Hazat, ahogy
ő szerep?, vezekeljünk é le, mint ő
áldozott, imádkozzunk érte, amint
ő lemondott, hogy az egyetlen ma
gyar cél egyetlen akaróiban la á1
koz.zek. S akkor ő elnyeli a jutal
mát, m?ri látni fogja, hogy elvetett
magja jó termést hozod, hird’Jvit
j igéje testté lón ... I

A Frontharcos Szövetség huiai
főcsoportja számára a formai libával
való yllátás céljaira tovább folynak
az önkéntes fel jáolások, A lövid
idő alatt beéi kez?il felajánlások im
pozáns összege bizony i1 ja, hogy az
a cél, melyei az uj vezető ég maga
elé tűzött a I. gleljes- Lb sikert aratta.
Az elmúlt napokban bét kezelt
felajánlások : Költiing Testvérek 25,
Első Magvar Általános Biztosiló
Rt bajai fiókja 10 P, összest n 35
P. Eddig 1750 P. Összesen: 1785 P. |
,

Azért lesz ma mindenki ott. a
Liszt Ferenc Kör nagy öiümimnepén ! Maradjon ama mindenkinek
lelkében örök emlékül egy lélekd <
rabia ennek a liszlaszemü, nemes
arcú fehérp iptiak, akit Isten ki.l
dőlt apostolnak a kelségb? ropp-nt
Vártuk és várjuk
remény útvesztőiébe, mert ereje var,
Mécs Lászlót
i hogy moso ygó hittel hordja az ö
Ma este közöltünk fog járni a j nagy kálvária küldetései, súlyos el
magyar költészet ballh .lallanja, az hivatásának véresre csókolt terhét,
Isten oltárának sz r* tetliizb n lán
goló örök mécses? !
Megértette a hívásunkat és eljön, Karácsonyi ajándéknak
hogy önmagát adja és sz pre, ne Zsolnai dísztárgyak
mesre szomjazó L-lkű h^l megáján
Josefinen Hütte
dékozza a szebb, a nemesebb -scsiszolt üvegáruk, továbbá min
ményi megismerésévé , Mi pedig,
dennemű üveg és porcellán
(elkes magyar lányok és fiuk, nők
áruk a legrégibb bajai szak
üzletben kaphatók:
és férfiak, legyük »l lali mánul ti
SCHNETZER ERNŐ nél
tokzatos mélységek kápráztató gaz
dagságában ezers/inüvé szivárváAlapítva: 1862. é . jb e n

- JJÍÍB14
December 15-én, 16-án és 17-én

mutatjuk be a Metró gála-évének
legragyogóbb filmjét

Broadway Melodi
1936
(Arteit hova lett?)
1936. legnagyobb énekes, táncos, zenés vigjíléka.

Ugyanekkor kerül bemutatásra az első
szines PLASZTIKUS magyarul beszélő film

Audioszkőp
A hangosfll feltalálása óta a legnagyobb sienzádó.

Cipők, harisnyák, ih Ó O P Ő h5
nyakkendők, ridikülök
nagy válaszokban olcsón kaphatók

‘A

UJ DIVATÁRU
Ü Z LETÉBEN
HITELBAHK PALOTA

Telefon: 523.

I

3^5

a végi?' n magyar temetőn kérész
Meghűlésnél,
tul égés ríj a fiám d s ■ r >ny!ó
nálhaláznál, torokgyulladásnál, mán
f-’íjyéb?.
Azért xá'ju1. mindnyájan Mécs dolalobnal, fiilhalan innál, miamiul
, idegfajdalmaknál es szaggalásnál
Lászlót I

pohár tér mészeles
keser iiviz nagyon
; jót tesz, mert a gyomor bé’csator nőt
I alaposan kitisztítja, azonkívül pedig
1 megfelelő emésztési biztosit. Egye* térni ori'ostonáruh néleménye szerint
— Horthy Miklós kormányzó
a Ferenc József uiz hatása gyors,
köszöneté. H u-lhy Miidós kor
mányzó kabinetirodája a kormányzó kellemes és megbízható, s ezért
használata járgányok idején is igen
névn.-pja alkJinab I , ptliii Foncélszerűnek bizonyul.
bach Káint főApm Bicsbodiog

1 naponta

fél

,,Ferenc József**

HIRKK

vármegye é- K.-j ■ varos Közönsége
nevében kü'd’il' rdvö/l lere a kö
vetkező I iiau l va'aszolt: A kor
mányzó öfőméhőse^a a név ünnepe
alkalmiból Méltosaijod által úgy a
saját, mint Rac-b‘>d og 'árm?gve es
Baji város k Uönseg? név -•ben kife
jezésre jutl .toll s/?ie cse kivona
tokért sziv-s k U/ö-H t n\ilváni ani
rnéltózditi ' ívtől Mdlóságodat ér
tesít in. Btid.ipr i. 1936. d e 10
Vértcsv s k k !■>•• • i iiodi főnöke,
Windsor hercege k .'rácson vra
el Iá ■og l l'u l p siie, ahonnan öbb
vidéki imld-zat' > li'.izik, melyet
»i.s- l.-lelére rí d-‘z< • k.

Karácsonyra
legprímább minőségű
német gyártmányú

PH0EN9X varrógép
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos „4i.
Hallgassa mag a
legújabb

rádiókat
mSZT-nál!
ÜRIptl. PHILIPS, STUiOARD és TELEFUÍIKEN

í

Készülékéit a io^kisebblól , legnayxóbbá1.

I

Ráp,ló-SERVICE!

'

j

1936. december 15

4
Az állástalan érettségizettek
színtársulatának újabb előadásai.

f MELLTARTÓ
!í Czeizler Jenöné
M

fiizőkészitő mester
szalon iá bán

m

Íií

Bt JA. KÁDÁR UTCA 1O.SZ.
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— Összeveszett a vőlegényé
vel, megmérgezte magát. Vidd

Róza 20 éves bajai leány Szekszat
dón összeveszett vőlegényé wl A
veszekedés után ismeretlen inéig--1
veti be. Vőlegénye értesítette a mén
tőket, akik beszállították a Hotlhy
Miklós kórházba, ahol első segély
ből resze. iittték. Állapota válságos

i
|
|
i

a leltári kiárusítás*, amely..ek ide
jét a Budapesti Kereslted. Imi és
Iparkamara szabja meg. A kamara
most f< lylat tárgyalást a kérdésről.
Való*.:nü, hogy a leltári kiárusítást
az ui evb--n január 16-tól január
30 ig fogják niegrei dez.ni, tehát az
idei 10 nappal szemben az uj év
ben 14 nap áll majd rendelkezésre.

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor
Gazdaasszonyok
figyelmébe!

Tejet megrendelésve házhoz
szállítok !

cégt. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek
K a r a í s ongr a

és

Í

[J
ii

|

|

újévre

Hörögi tojásszén
Dorogi diószén

|
|

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

—

- -

A Nemzeti Szálló

kádfürdői

W mely kapható literes és félliteres palac$ kokban SPITZER KÁROLY és FIAI
m
szeszgyárában.

naponta reggel 8 óráiól este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

J

Szobafütéshez:

POLLAKj Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
bútoráruház | Pécsi dióbrikett

;;
Baja, Kossuth Lajos utca.
j SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek,
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

m

j j Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva. A
| Grünhut és Téna
Vrt»b6on j

| Finomított szeszből

EBÉD LÖK
H Á. L Ó K
URISZOBÁK

azonsaira kiadó!

Fiitsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal !

legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletet

w Kombinált szobák négy választéka!

iizlelnely isége
átköltözés miatt

| DQROQIssnouKOKSZ |
m

íLLÁTSZERTAR

A Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában a volt

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

tiangsreifcészitb mester
BBia. KOSSUTH LBJOS U. 2.

aoth'*

HABTEJSZIMT.

Kiadó
üzlethelyiség ’

DOBÓ JENŐ Búzás Lajos cég

KÉSZÍT JB ¥ © V
JA VIT M
K *
HANGOL. FERENC

lr ívonatok a
választékban

Fia

(SlJgovicn pr.il) Telefon : 195.

Telefon : 42

SZAKÜZLE1

Rum és Likőr

és

FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDŐK
Iroda: Hajnald u. 13
Fatelep: Szentjánosi-ut 7.

leiüzentében lehel jól
vásárolni. — B /\ J A,
Mátyás király tér 10

11
wG

I- száraz

Hangszer-

iinl a nyílt árud asu ü.letek 13 an
vasarn-p léggel 9 < valói d. u. 2
óráig, 20 án vasárnap reggel 9 órá
tól d. u 6 Óráig tilthatok nyi v.<.
K-racsony első n-pián teljes műn
kaszünet van. K rács ny másnapiá >
és újé. napján a vasáru pi zárórvan érvényben.

legnagyobb

akác
kőris
szil
tölgy
Siurk.os nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q ktnt

lej- és tejterméket

Oi. KHtiV i E 61 E L.

Az üzletek vasárnap; zár
Órája. A hivatalos l;.p közlese sze-

POLLI)

í

Garantált

I aphdajdonos ;

belügyminiszternek a szilveszteri
zárórára vonatkozó rend- letét A
rendelet érte mében Szilveszter éj
szakán n.it d«-nn-. mii nyilvános ét
kező es s/orako/óhr lyiségr k reggel
6 óráig lehetnek nyi‘va.

hasab és dorong

Leltári kiárusítás január
30-ig? Rendelet szabályozza

— A szilveszteri záróra reggel
6 Óra. A hivatalos lap közli a

f
I»
í

Saját termelésű tűzifa

Az állás ali-n érettségizettek míikid
velő gárdája n gy i-gdi' i s ti és szrp
.sikerrel folytatja vid-ki propaganda
előadásai'. C'ü őrlőkön Bacsdmá
s n, p ’ntek 'n Kalyibát on, szomba
ton Madarason tartott igen ragy
áikéi íi előadásokul. Előadásaikat
mindenhol nagy érd.klődes előzi
, meg.

j FŰZŐ.nSo,

l
I
I
.»
'
j
j
j

|

(szurokmentei) '

Legmagasabb hírértékű magyar szén ésszéntermékek. ,

—

~ Kérje mindenütt, r—-■

Képviselet:

—

s c h ö n és Bajai’

BAJfl, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

Nyomatott Bakunek és Goldbtrger könyvnyomdájában. Baján

