
»aja. 1936. január 16. Csütörtök Ára 8 fillér. IV. evtalyam 12. szám.

BAjA-BACSKA
tioiybau nagy<i!évra
Helyben ejjy hónapra

ELŐFIZETÉSI ARAK :

Sz«rkcHZtŐBfttf «i» kiadóhivatal.

FERENCIEK-TERE i SZÁM
í‘<*l«lóa  axorkeiixtA ás falelóa kiadó

9 r. KNÉZV LEHEL
ö p«uK
2 pwit

Diktatúra.
Mily könnyelműen emlege

tik a diktatúra szót az ellen
zéki szónokok ? Népgyülése- 
ken, törvényhatósági közgyű
léseken, újságcikkekben mind
untalan halljuk a vádat, hogy 
a kormány diktatúrára törek
szik.

Nem veszik észre az ellen
zékiek, hogy a diktatúrára 
való törekvés vádjával tulaj
donképen saját maguk alatt 
vágják a fát.

Köztudomású, hogy a dik
tatúra a zavaros idők, rossz 
gazdasági viszonyok kormány
formája. A régi rómaiak is 
akkor fordullak a diktatúrá
hoz, amikor a haza veszély
ben volt.

Ha tehát az ellenzékiek azt 
állítják, hogy a diktatúrára 
semmi szükség nincsen, ez 
annyit jelent, hogy a dolgok 
mai rendjével elégedettek és 
semmiféle rendkívüli intézke
désre nincs szükség.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy 
a nehéz viszonyok dacára bi
zonyos egyenletesen javuló 
tendencia került felül ; a hite
lezők bölcs egyéni mérséklete 
az átmenetet a hitelezők ér
dekében is egyre könnyebbé 
fogja tenni s igy valóban sem
mi rációja nincs annak, hogy 
itt bárki is diktatúrára gon
doljon. De elvárjuk az ellen 
zéki részen azt a loaylitást, 
hogy ismerje el a gazdasági 
viszonyok oly mérvű javulá
sát, mely teljesen feleslegessé 
is teszi a diktatúrára való tö
rekvést.

A pápa súlyosan megbetegedett.
A pápa hz elmúlt napokban meg 

hü'és következtében súlyosan meg- 
betegedett. Közvetlen környezete 
megtagadott minden információt a 
pápa állapota felől. Állapota sú
lyos.

Anglia és Olaszország között 
enyhülnek az eddigi ellentétek.

A Godzsam tartományban láza
dás tört ki és a felkelők Hailu ded- 
zsák parancsára megütköztek Imru 
herceg csapataival Debra Markosz 
mellett. A fegyverekkel és géppus
kákkal felszerelt lázadóknak állító 
lag sikerült heves harc után beke 
riteni a herceg sorkatonaságát. A 
csata hírére állítólag nagyobbszámu 
katonai megerősítést küldtek Addisz 
Abebából Debra Markoszba.

Az angol közvélemény meg
értéssel van Olaszországgal 
szemben.

A kedd reggeli olasz sajtó egyéb-

Főispáni installáció
60 évvel ezelőtt.

E napokban városunkra vonat
kozó régi okmányaim között ku
tatva, egy ritka és érdekes adatot 
találta m.

Baja önálló városi joggal való fel
ruházása, illetve ennek 1873 bán 
országos törvénybe való beiktatása 
után a város első főispánja Lénárd 
Máté lett, kinek méltóságába szóló 
ünnepélyes installációja ugyanaz év 
junius hó 21 én és 22-én ment 
végbe.

Azóta hosszú sora a főispánoknak 
nyert megbízatást és távozott a vá
ros kormányzatának éléről, úgy 
hogy a most kinevezett főispán apa
tini Fernbach Bálint dr. ép a hu- 
szenegyedik főispán, kinek beikta
tására e hó 20-án készül a város.

Az installációs szertartás idők 
múltával, mint minden tradíció, ve
szített a maga eredetiségéből és fé
nyéből. Eltűntek azok a ceremoniás 
jelenségek, melyek az ünnepélynek 
különös szint és pompát adtak és 
elmaradtak azok a külső körülmé
nyek, melyek az. ősi bácskai virtus 
és úri mulatozás tüneteiként kisér
ték a szokatlan ünnepi eseményt.

Mi úgyszólván csak a város köz
igazgatásának ünneplő napja a be 
iktatás. Mintegy házi ünnepélye. 
Valamikor pedig amagiszlrátus és a 
város polgári elemei egybeolvadtak 
a nagy nap örömleljes megünnep 
lésére. Sőt a köznép is méltán ki
vette részét abból, mert ha más 

i ként arról számol be, hogy Angliá 
bán a hangulat Olaszország iránt 
megenyhült és az angol közvéle 
mény nagyobb megértést kezd ta
núsítani Olaszország irányában.

Ezek az értesülések máris érez
hető enyhülést idéztek elő. Általá
ban úgy vélik, hogy Anglia enge
dékenyebb hangulatát befolyásolta 
az a nyugtalanság is, amelyet a 
tengeri értekezlet fejleményei és 
Japán merev magatartása London
ban előidéztek.

Véglegesen lezártnak tekintik az 
állítólagos békejavaslal ok ról szóló 
híreket.

nem, de az „ökörsütési" jelenetet 
szives emlékei közé sorozta min
denkor.

Városunk első főispáni beiktatási 
ünnepélyéről az akkori laptudósitas 
a következőkben számol be :

„Baja, jun. 23. Városunk önálló 
törvényhatósággá emeltetésének s a 
főispán, Lénárd Máté beiktatásának 
ünnepélye tegnap és tegnapelőtt 
ment véghez. Az uj főispán a gőz 
hajón, délután két órakor érkezett 
meg s midőn karján városi országos 
képviselőnkkel, Tóth Kálmánnal 
megjeleni, a közönség állal zajos 
éljenekkel fogadtatott s a főbíró dr.

| Hauser Mór üdvözletére igen meg- 
i nyerő modorban felelt. Az uj fő

ispán orsz. képviselőnkkel bandé- 
i rium által kisért kocsin vitetett a 
| plébániára, hol este gazdag terilékü 

vacsora volt; később a város kivi 
lági ása és fáklyásmenet követke
zett, melynél Popovits ügyvéd igen 
szép beszéddel üdvözlé a főispánt, 
ki erre ismét igen tetsző és tapin
tatos 'modorban válaszolt; a fáklyás 
menetnél többezer ember volt je
len s a főispán mellett zajosan él- 
jenzé Tóth Kálmánt is.

Másnap vasárnap, isteni tisztelet 
után következett a zászlókkal fel 
díszített városi palotában az finné 
pélyes beiktatás, melynél több szép 
beszéd tartatott. Délutáni két óra
kor nagy diszebéd volt, a „Bárány" 
vendéglőben, hol a főispán a királyi

családért, Mérő János pesti ügyvéd 
s bajai fi Szlávy miniszterelnökért, 
Állaga Imre a kormányéit, mely a 
város önálló hatósággá emeltetésé
ről szóló törvényt előterjesztette dr. 
Ivánovits (szokott szép szónoki mo
dorában) Tóth Kálmánért, ez pedig 
(zajos éljenek és tapsok között) a 
polgári elemért emelt poharat. Volt 
még több felköszöntő is; névszerint 
Türr és Horváth Boldizsár bajai 
díszpolgárokért; utóbbi táviratilag 
válaszolt. Délután a szépen feldíszí
tett lőkerlben céllövés s este oly 

| fényes, annyi gyönyörű hölgy által 
I látogatott bál volt, hogy pesti ven- 
1 dégeink egészen elvoltak ragadtatva 

s a bajai lőkerti bálnak határozott 
előnyt nyújtottak a ppsti bál cham- 
petre ek fölött. De az ünnepélyek 
legérdekesebb része a délutáni 
ökörsütés és borfolyatás volt. Már 
vasárnap virradóra elkezdték a nagy 
fenyőnyársra vont ökröt a vásár
álláson forgatni; délutánra csakugyan 
megsült s fölszelt darabjait egy 
emelvényről dobálták a nép ezrei 
közé, mely a huscsontokat ujjongó 
kedvteléssel fogadta s megereszték 
az emelvény négy oldalán a nagy 
boroshordók csapjait, a nép pedig 
alátartott kalapok, zsiros bögrék s 
kuglófedényekből itta az aláömlő 
piros folyadékot. Soká fogják em
legetni Baján a királyi várossá 
emeltetés ünnepi napját. Tóth Kál
mán képviselőnk, — kinél vasár:*  p 
az önképzőkör kíildöttségileg tis. 
telgett — gyarapodva a nép szere- 
tetében, már hétfőn elutazott Pestre, 
mig a főispán ittmaradt s a város 

I szervezését azonnal megkezdte. A 
| tisztujitás csak augusztus végén 

mehet véghez." — rj. —

Meggyilkolták 
a fehérorosz mozgá

som letörőjét.
Politikai okokból meggyil

kolták Krivlent, a fehérorosz 
együttes gazdaságok szerveze
tének vezetőjét. A gyilkosság 
gyanújával súlyosan terhelten 
letartóztattak öt egykor dús
gazdag parasztot. A gyilkos
ság hir szerint bosszú müve 
volt, mert a meggyilkolt eré
lyesen törte le a „kulákok" 
— Fehér-Oroszország gazdag 
parasztjai — mozgalmát.
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„Bajai Evezős Egyesület” jelmezes 
és álarcos bálja

Az evezős egyesület fiatal gár
dája élükön a csinos, de csintalan 
Flórián Lacival és a szorgalmas, de 
szépentáncoló Karig Ubullal óriási 
lázban sürögtek-forogt.tk, hogy ala
possal) előkészítsék a szép és jó 
mutatás lehetőségét, sikerét.

Dr. Bernhardt Sándor az egyesü
let elnöke fáradhatatlanul személye
sen osztotta ki parancsait és ellent
mondást nem tűrő eréllyel, hogy 
minden legény helyén legyen és a 
helyén mindent jól végezzen.

így lett aztán, hogy meleghangú 
meghívót nyomtattak. (Az egylet 
színeiben, Miskolszy Ferenc betű
rendezésében).

Báli jelvényt — evezőt — for
gattak. (Ötletesen Dercsényi Ala
dár nagy iparművész készségével) 

Jelmez versenyt tűztek ki (Há
rom üveg pezsgővel )

Evezős ünnepi formaruhát készí
tettek. (Élükön Jélics Misóval).

Aztán a bálát megelőző napokon 
mint hangyák álltak neki a termek 
díszítésének.

A Nemzeti Szálló táncterme meg
újult tiszta fehérbe, a lámpák öl
töztek sárga-kékbe. A színpadra az 
evezős egylettel költözött. Köröskö
rül evező háttéréi, előtérben egy- 
cgy pár evezős hajóval és az ösz- 
szes evezős egyletek cserezászlóival 
ékesítve. Az oldalfalak kék-sárga 
csikókkal lettek díszesebbek.

Az étterem asztalai hófehéren so
rakoztak egymás mellé.

Kialakult a Bridge szalon. A szí
nes tarka fekete zongorás Barbár
bár,

Lázasan készült a matrózkocsma, 
girbe görbe ixlábas asztalokkal, sö
rös hordó és nádszékcs ülésekkel, 
pintes üvegekben gyertyák, menye- 
zeten lógó csárda petróleum lámpa, 
törött nagy tükör, a falakon ákom 
bákom felírások „Késeket ell!“ 
„Hitel még bauszra sincs" ! „Öt liter 
után mindenkit díjtalan hazaszállí
tunk" ! Aztán szerte széjjel evező 
lapátok mentő gumicsónak és men
tő övék nagy mennyiségben. Tágas 
ruhatár, öltözők készen várták, hogy

a Nemzetiben

Aztán eljött az este (január 11.) 
Künn sötét, esős csillaglalan. Benn 
barátságos meleg és bágyadt sárga
kék a termek fénye.

Künn autók, kocsik robognak. 
Benn lázassan váró emberek zajog- 
nak, zsibognak szerte-széjjel. Gyű 
lekeznek I Kérőre aztán megindult a 
menet. Elöl a hajós legények, 
kabát pitykegombbal és fehér 
Ion nadrág. A menetet Jelics 
kapitány vezényli.

A jelmezverseny zsűrijének 
gad a szeme. (Weisz Kálmán, 
bin Jenő, Szilágyi János, 
Vencel, Miskolczy Ferenc). A báli 
közönség lélegzetvis-zafojlva vár. 
Ekkor megjelenik egy csirkefogó, 
egy nagy gázlámpával hátán nyu
godtan a szinpadelőtti kockára ül, 
balkarjával átkarolván a lámpát, 
jobbkarjával egy ménkű nagy pe- 
cálót nyújt előre, mit se törődve a 
közönség ámuló borzalmával. Min 
denkinek eszébe jut a Vöröshid. 
Csak egyes elvetemültek csendesen 
emlegetik, hogy „nem jól van ! nem 
jól van! forduljon meg!"

De a cigány megmenti a szorongó 
1 helyzetet, mert munká a kezd, rá

zendít, a párok észbekapnak és lá
baikat táncnak egyengetik. A zsűri 
ezalatt titkon elvégzi feladatát, nyu
godtan a vöröshidi pecálót ítéli leg
ötletesebbnek és örömmel válassza 
legszebbnek a lenge, csinos, titkos 
háremhölgyet és legbájosabbnak a 
piroshaju skót jelmezt. (Többen azt 
mondják, hogy a pecáló, Somogyi 
Elemérné volt és a csinos 
remhölgy Milassin Duci, 
tudja?!) Aztán a cigánytól 
kérnek és a nyerteseknek 
lyesen átadják a pezsgős üv. geket.

Többen azt is mondják, hogy a 
zsűri részrehajló volt (ki az egyik 
— ki a másik részre) Mert hiszen 
a Flórián Zsuzsi is igen szép volt 
(magyar baba) és a Karig Júlia 
(gömbös jelmez), aztán a Scherer 
Lola (tiroli ficsutj Sliogár Baba 
(piruett) Kühler Akosné (inári) Ger

kék 
sza- 

Misó

kida-
Ru-

Ágoslon

kis há- 
De ki 
csöndet 
íinnepé-

Minden múlandó.
Az ókszer maradandó. 
Ékszeri órát karácsonyi ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

gely századosné (modern ördög.)
Na és aztán, akik nem voltak 

jelmezben, Bessenyői Baba, Gosy 
Kató, Reiser Duci, Berzencei Er
zsébet, Zomborcsevics Mária mint 
leányok. Mondják, hogy nem ma
radtak hátra a szebbnél szebb asz- 
szonyok Haranghy Lászlóné, Tseik 
Gusztávné, Weidinger Zsigmondné, 
Szöges Jánosné, Latinovics Endréné, 
Versényi Jenőné, Ágoston Vencelné, 
Milassin Jenőné, Bánhidi Ferencné, 
Goldschmidt Ferencné, Weidinger 
Pálné, Sombor Mihályné és még 
ki tudná elsorolni, eldönteni ki volt 
szebb, ki volt csinos. Mert mond 
ják, hogy én is ott voltam, de csak 
arra emlékszem, hogy fülembe do
bolt a zengő zsongó, buja zene, az

| álarcokban, kacér, színes ruhákban 
káprázott, mámorban tobzódott az 
ámor. A fölzugó, folyton ujjuló zene 
ritmusára a fényes, sima, tükrös 
parketten fürgén siklott a lábam. 
Körülöttem körben úszott minden 
ködhomályba, a tarka tömeg és a 
terem. Átfogó szorító kezem lágy 
bársonyon át érezte a formás puha 
testet. Vert, dobogott a szivem, nem 
gondolkoztam, számomra nem volt 
semmi már, csak lassan behunytam 
a szemein és akkor is láttam, hogy 
rám nevet, rám mered pajkosan, 
csillogó, ígérőn villogó, gyönyörű 
két szem.

Másnap késő dél volt
ébredtem I

mikor fel-
F. M.

Elitélte a törvényszék a hét verekedő 
bokodi legényt.

IMult évi augusztus hó 25 én este 
Oberth György, Tetlinger József, 
Papp Ádám, Hellenbarth István 
bácsbokodi legények és két fiatal
korú társuk egy mulatság után ha
zafelé igyekeztek. Útközben össze 
találkoztak Reznicsek Mihály bo- 
kodi legénnyel Mikor a szembejövő 
eléjük ért, az egyik legény oldalba 
bökte Oberth Györgyöt és igy szólt : 
„Fogadjunk, hogy nem mered po 
fon ütni ezt az embert."

— Nem e — válaszolt az önér 
zetében megsértett legény- Azzal 
már neki is esett a békésen ballagó 
Reznicseknek és pofon vágta. A 
megtámadott sem ijedt meg a maga 
árnyékától visszaütötte Oberthet.

A verekedést megindító legény 
társai se hagyták kihasználhatatlanul

rögtönöztek, hogy 
mind az utcára

nem látszott két-

kicsit meg is 
helybenha-

a háborús
legény a

a kínálkozó alkalmat és olyan pa 
rázs hadszínteret 
a környékbeliek 
csődültek.

Természetesen
ségesnek, hogy az egyoldalú harc
ból Oberthék kerülnek ki győztesen, 
akik, hogy a virtuskodásnak látható 
bizonysága legyen,
szurkállák az alaposan 
gyott Reznicsek kezét.

Reznicsek feljelentette 
kódúkat és mind a hét
vádlottak padjára jutott. A törvény
szék a tegnapi főtárgyaláson Oberth 
Györgyöt három hónapi fogházra, 
Hellenbarth Istvánt, Tettinger Jó
zsefet és Papp Ádámot 7—7 napi 
elzárásra, a két fiatalkorút dorgá
lásra Ítélte. Az Ítélet jogerős.

Három hónapra Ítélte a törvényszék 
Gyurinovics (Pásó) Jánost.

i
i

Gyurinovics (Pásó) János, a bajai 
rendőrkróníkák verhetetlen hőse, 
Bíró Vince nevű barátjával múlt év 
november 1 én elment egy kissé 
szétnézni Kner Jánoscsávolyi gazda 
földjére és onnan 9 mázsa kukori
cát hoztak el, amit el is adtak 91 
pengőéit. Pásóéknak megtetszett a 
kedvező jövedelmi forrás, újból ki
mentek a földre és 6 mázsa kuko

ricával tértek haza. Ezt is eladták. 
Kner közben észrevette és a csend- 
őrségnél jelentette a lopást.

A nyomozás során kiderült, hogy 
a tettesek Gyutinovics és Bíró, aki
ket a törvényszék elé állítottak.

Gyurinovicsot folytatólagosan el
követett egyrendbeli lopás vétségé
ért 3 havi, Bírót egy havi fogházra 
ítélték. Az Ítélet jogerős.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nál karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Szerkesztői üzenet:

Utasításaink értelmében a tisztán 
személyeskedő, egyébként is tulsá 
gosan vidékies jellegű vitát a ma
gunk részéről lezártuk. Épen ezért 
kérjük azokat, akik szimpátiájukról 
hozzánk intézett közleményben ad
tak kifejezést, ne vegyék rossz, né
ven, hogy fenti jellegű utasításaink 
értelmében a közzétételt mellőzzük.

HÍREK
Január 15-én a Turul Szövetség 

Bácska Bajtársi Egyesület Lát
hatatlan bálja.

Január 19 én délelőtt 9 órakor elő 
adás a magánbiztosításokról a 
városházán.

Január 19-én délután 5 órakor a 
Bácska Sport Egylet közgyű
lése az Erzsébet királyné utca 
86. számú székházban.

Janár 19 én délután 4 órakor a 
Tóth Kálmán Kaszinó közgyű
lése az egyesület székhazában.

Január 20 án reggel 8 órakor éne
kes, zenés ünnepi istentisztelet 
a kegyúri plébánia templomban.

Január 20 án délelőtt 9 órakor fő
ispáni beiktatási ünnepség a 
vármegyeházán.

Január 20-án délelőtt 11 órakor 
főispáni beiktatási ünnepség a 
városházán.

Január 13-14-15-én
6 és fél 9 órakor

Szeresemmel 
vádollak.

Bűbájos zenés vígjáték 12 felv.

Főszereplők: g

Bulla Elma, Oustav 
Frőlich.HalmaiTibor

Ragyogó 
kiegészítés! |

liíwiliW

_________

A „Mansz**  Leánykor isme 
I relterjesztő előadását Január lió 
, 19 ikére, vasárnapra hirdette, a 
, rendes szombatja helyeit, mivel ka

tolikus Leányklub álarcos estéje lett 
' volna ezen a napon, de mivel ez 

elhalasztódon igya „Mansz" Leány- 
i kör előadását mégis rendes szoká- 
I sa szerint szombaton 18 án este 
I negyed 9 órakor tartja meg

- A „Bácska**  B. E. ma janu- 
nuár 15 éri (Szerdán) este fél 9

■ órnkor a Nemzeti Kaszinóban ria 
j dó tábort tart.

— A Gazdasági Egyesület hírei, 
i A Baja városi Gazdasági Egyesület 
i rood- izlandi tény észkakasokat ho- 
i zal s azokat 110 pengős áron a 
i jelentkezőknek kiosztja. A kedvez- 
; ményt elsősorban a tagoknak bizto- 
: silják. Az egyesület a rood izlandi 
| tenyészkakasokal a parlagi állomány- 
j nyal keverve igen kitünően bevál- 
i taknak tapasztalta.

— Meglopták a mezőőrök az 
őrizetükre bízott kukoricát. Uher- 

I csak Mihály, Hambalkó József, Sza- 
lay János, Maragity Mihály és Fi- 

i eberlh Mihály mezőőröket feljelen- 
I tették, hogy rnultévi szeptember 10-én 

meglopták az őrizetükre bízott ku
koricát. A feljelentett mezőőrök ügyét 

i tegnap tárgyalta a bajai törvényszék. 
' Uhercsákót 50, Hambalkót és Sza- 
| layt 15—15 pengő büntetésre Ítélték, 
í a többiek ellen a vádat elejtették. 
’ Az ítélet jogerős.

— angina pectorisnál, a roha
mokban fellépő nyomasztó sziviáji 
fájdalmaknál reggelenként fél eset
leg negyed pohár természetes 
„Ferenc József**  keserilvíz is ele
gendő ahhoz, hogy a belek mükö 
dését elrendezze és kielégítő emész
tést biztosítson.

— Elsüllyedt egy motorcsónak 
hét japán pilótával. így motor
csónak, amelyen a Kasumj Gaura 
haditengerészeti repülőosztag hét 
repülője ült, a Tokiótól északkeletre 
fekvő Kasumi Gaura tavon elsüly- 
lyedl. A csónakon ülök megmenté
sére több mint száz matrózt küld 
tek ki, a kutatás azonban mind- 

I eddig eredménytelen maradt. Most 
már biztosra veszik, hogy a hét re 
pülő éleiét vesztette.

— Tárgyalások a pécsi bánya
munkásokkal. A pécsi bányamun
kásság vasárnapi gyűlésének hatá
rozata alapján a munkások pana
szai és követelése ügyében a köz
vetlen tárgyalásokat megindítják. A 
bányaigazgaló közölte a munkások
kal, hogy megjelenik a bányatelepen 
a panaszok személyes meghallgatá
sára.

. . . facsemetéket is 
cyánozok!

Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
szobafestők, Katona Józseí-utca 3. szám.

A lakásvizsgálat díjtalan.

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások,

a mái és az epeutak bánialmai, 
gyomor és bélhurul, aranyeres bajok 

i és a végbél iiegbetegedései eseten 
a természetes „Ferenc József**  ke- 

i serüviz gyorsan és biztosan meg
■ szűnteti a hasiszervek pangását.
■ Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, 
. hogy a FereiH József vn haszná

lata a belmüködést kitünően szabá
lyozza és erelyes elvonó hatása kö
vetkeztében soványitó kúrákra is 
igen. alkalmas.

— A Stavisky-per a vége felé 
halad. A St íviszky per vegéhez 
közeled k. Most már csak hat védő
beszéd van hátra, úgyhogy valószí
nűnek tartják a tárgyalás csütörtöki 
vagy pénteki befejezését. Az esküd
tekhez intézett 1956 kérdésre adan
dó válaszok kidolgozása azonban 
hosszabb időt vesz igénybe, úgy
hogy ítélethozatalra aligha kerül sor 
szombat előtt

— Megoperálták a kultuszmi
nisztert. Hómon Bálint vallás és 
közoktatásügyi miniszter kedden egy 
régebbi hernia unbilicalis (köldök
sérv) mii téten esett ál. A műtét na
gyon lói sikerüli s előreláthatólag 
8 —10 napig tart, míg a teljes fel
gyógyulás bekövetkezik.

— Kihallgatták a szolnoki vám 
és pénzbeszedőket. Megkezdték a 
kihallgatását annak a mintegy 70— 
80 vám és pénzbeszedőnek, akiket 
hűtlen kezeléssel vádolnak. A vizs
gálat vezetői sem tudjak inég, hogy 
mennyi volt az elsikkas*  toll összeg, 
mert abból Farkas Tivadar mind
össze hétezer pengőt ismert be.

— Sopronban, a Tolnay-társulat 
egyik tagját, Bozsó József színészt 
a nyílt utcán leszúrták. A merény
lettel Káté K áro y sziniiazi nagy
dobost gyanúsítják. A feltevés sze
rint Bozsól a színház egyik görlje 
miatt féltékenységből szúrták le.

— Fenyegetően emelkedik a 
Rajna szintje. A tartós esőzések 
következtében Nancy közelében 
megáradt a Meurthe folyó. Az ára
dás aggasztó méreteket öli, úgyhogy 
a partmenti lakosság kiürítette há
zait és Nauc-ba költözött. A váro
si hatóságok id-iglenes szállásokat 
biztosítottak a menekülőknek.

szerezhetők be a legelőnyösebben I 
Orion, Philips, Standard,RAKTARA 
leletünkén gepejc nagy---------------

— A somogymegyei Zich köz
ségben Ginder Jó/set linója gyunus 
körülmények között megbetegedett. 
Először háziszerrel kezelték, de ki
derült, hogy az állat veszett volt. 
Hét embert, akik az állat körül fogla
latoskodtak, a Pasteurig szállították.

— Érsekcsanádon évtizedeken 
át használt jómenelelü füszerüzlet- 
helyiSég lakással együtt azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

Lapluia]di>noi>:
Dr. KM ÉZV LEWEl.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
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 biztosi
tóm. Kiváló tisztelettel
0 BÉRT H BÉLA

fodrászmester.

CORSO
J~JO «==<

Január 18—19-én

Csak 16 éven felőlieknek.

Stan és Pan

Vili.
Olivér

vígjáték 10 felvonásban.

A vámpír-
! asszony, 
/zgo/mol? Pa* meglvp.'tí’rek filmje. 

ilugosl Béla. Ilonéi Berrimore 
j és Ellsabeth Allan.
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Eladó!
Üzemben levő 10 ló- 
erejű szivógázmotor; 
uj henger és szelepek, 
hozzávaló önélesitő 
műköves -golyóscsa- 
págyu daráló uj szij
jal és mázsával, ösz- 
szes daráló 
kel együtt, 
hinthető:
EINWILLER
Gara - Gy örg y p us zta.

gyógyszertára

szerek-
Megte-

ÖNTAL

legalkalmasabb ajándékot

Szabá Gésa
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-tilca 13.

2

1936. január 16.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óláig és 
vasárnap d. u. nyitva 
jan. 13-től jan. 20 ig

Or.GEIRINGER JÁNOS

éves szurkosnyárl 
fűz hasáb 
alrát „
szil .. 
kőris ., 
és gömb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

Saját tané

2

VÉSTE á‘ részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

ásü tűzifa:
akác hasábfát 
kőris
tölgy 
szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

éves
vágásw

|a száraz
aprított akácfát 3’50. *

apritött tölgy és szilfát 3‘20 >
a legolcsóbb napi áron házhoz szállítunk. j 
Eiaáás nagyban és kicsm^ben.

Wiesel Sándor és Fia |
falermelők és tüzifanagykereskedök

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

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Máié Lajos 
férfi satóártaí!

(Sugovicapart).

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYQMDAVÁU.AI.AT.

BOROS!
sajtolt koksz, tojás szén,

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜHHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban,
hivjó fel telefon: 314*et.
VANCSIK bérautós.

Éjjé! is rendelhető!

Rádió-ét villanyszereiéit^ 
fi legolcsóbban, legpontosabban csak fi 

6 KRSCSKOVtCS és SIDÓ cégnél j 
S eszközölhet. it!

R Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és

I Tel.: 242 Kedvelő fizetési

mellett.

telepes rádiók raktáron

feltételek Tel.: 242

Kályhafűtésre használjon
tatai toiásbrikettet,

tatéi izalonizenet, 
bnöapesti elsőrendű gázMizot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

' ^személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető bérautó Sfiál.
Telefon 375. — Baja. Itigyé uUa 18. szám.

Bakaiak Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
■ ' ___________________ —_

Nyomatait Baksnpk Goldberger könvvnvomdAiában Baia.
tjavnmmíatswsssa


