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Szerkesztő :

BIRÚ LÁSZLÓ

szelleme is, 
híve volt az 
odaadó barát-

bajai Move

A Move 
gyászünnepe.

Az élet és emlékezés tényei 
egymásba kapcsolódnak; egy
mással összefonódva alkotják, 
építik a történelmet.

Horthy Miklós Magyarország 
kormányzója, Darányi Kálmán 
miniszterelnök és Kánya Kál
mán külügyminiszter páratlan 
ünnepeltetés közepette járták 
az olasz birodalmat; itthon 
ma vasárnap gyászünnepet 
szentel Baján a Magyar Orszá
gos Véderő Egyesület alapítójá
nak: Gömbös Gyula, néhai 
miniszterelnök, emlékének.

A római és nápolyi nagy 
ünnepélyek felett ott lebegett 
Gömbös Gyula 
mint aki lelkes 
olaszokkal való 
ságnak.

A vasárnapi 
ünnepély méltatni fogja a né
hai miniszterelnök emlékét. 
Bizonyos, hogy az a négy esz
tendő, mely alatt az ország 
kormányának élén állott, kü
lön korszakot jelent a Nemzet 
életében, melyre rányomta bé
lyegét államférfiul és egyéni 
nagysága.

A történelem vitatkozhat 
még majd néhai Gömbös Gyula 
működésének történelmi jelen
tőségén; egy azonban bizo
nyos, hogy azt a hegyi beszéd 
szellemében fogant népi, szo
ciális tartalommal telített nem
zeti politikát, mely ma ural
kodó eszméje kell, hogy le
gyen korunknak, tudatossá ál
talánossá Gömbös Gyula tette.

Ennek a szellemnek kell 
szükségkép érvényesülni a 
nemzeti közéletben ; mert ez 
a biztos ellenszere a kommi- 
nizmus elleni küzdelemnek.

Vitéz leveldi Kozma Miklós 
belügyminiszter látogatása a 

jövő év januárjára halasztódott.
A belügyminiszter más irányú nagy elfoglaltsága és közelgő külföldi útja 

tette szükségessé a látogatás elhalasztását.
Baján és Bác bodrogvármegyében 

a szenzáció erejével hatolt a Baji-- 
tíácska híradás-- , hogy viléz leveldi 
Kozma Miklós belügyminiszter no 
vember vége felé Bajára látogat.

Erre az időpontra halasztotta ha 
jai útját dr, galgóci Schóber Béla 
Baja város felsőházi tagj is. A mi 
niszter és kíséretének beigéit bajai 
útja hetek óta az általános érdeklő 
dés homlokterében áll. annál is in 
kább, mert a belügyminiszternek ez

Dr. Fernbach Oálint főispán közbenjárására a keres
kedelemügyi miniszter tavaszra a Mavaut közlekedés 

hálózatába iktatja Borota és Rém községeket.
város egyik régi sérelme talált orvoslásra.A megye és a

Régi panasza a vármegyének, 
hogy két községe Borota és Rém, 
a technika mai fejlett korszakában 
elzárlan él, minden közlekedési esz 
köztől távol és szinte elétheletlenül.

De sérelme volt ez Baján -k is, 
mely az ideirányuló forgalom csök
kenése lévén érezte ennek háttá 
nyát A megye közigazgatási bízott 
ságának nem egy ülésén tették szóvá 
a kérdést, hogy Jánoshalma-Borota- 
Rém Felsőszentiván Csávoly Baja 
MÁVAUT járatot a lakosság érde
kében állítsák vissza.

Most legutóbb is dr. Fernbach 
Bálint főispán jánoshalmi tartózko 
dása során egy borotai küldő tség 

látogatása.
Mint ma értesültünk a belügymi

niszter látogatása
elmarad és az csak 1937. 
január havában fog bekövet

kezni.

/X látogatás elhalasztását az tette 
szükségessé, hogy Kozma Miklós 
belügyminiszter aki e/időszerint a 
külügyminisztert helyettesíti mási- 
rányu nagy elfoglaltsága

és közelgő nagyfontosságu

tisztelgett a főispán előtt, kéj ve köz 
benjáiását a Mávaut járat vissza
állítása végeit.

Dr. Fernbach Bálint főispán, aki 
már ekö/ben szorgalmazta a jára
tot újból való visszaállítását, ismé
telten közben járt a kereskedelem
ügyi minislernél a kél község ér 
dekéb-n.

A körbenjárásnali sikeres ered 
menye már is jelentkezett.

Bornemisza Géza kereskede
lemügyi miniszter értesítette 
dr. Fernbach Bálint főispánt, 
hogy a Baja-Jánoshalma 

Mávaut járatot

külföldi utazása miatt
csak egy-egy napos lejövetelt enge 
délyezett volna számára, ami a sző
nyegen levő kérdések megtárgyalá
sára és a látogatások megélésére 
nem lett volna elegendő.

Kozma Miklós belügyminiszter ép 
ezen okoknál fogva

dr. Fernbach Bálint főispán
nal történt ma délelőtti te

lefonbeszélgetése során 
lejövetelét január hónapra elhalasz
totta.

a tavasszal újra beiktatják.
Ezzel az intézkedéssel egy régi 

sérelem nyert orvoslást. Dr. Fern
bach Báliul főispán munkássága új
ból bebizonyította, hogy szivén vi
selve a vármegye ügyeit, 
ség lakosságának jogos 
vitte diadalra.

A tavasszal meginduló 
mely e két községet — 
lomba bekapcsolja nemcsak fejlő
dését fogja elősegíteni a községek
nek, de a szomszédos községek 
közti forgalom felvételével kiszakítja 
Rém és Borota községeket mai elzár- 
kózottságk. t >1.

kél köz
sérelmét

járat — 
a forga-

^KALAPOT Gyapjú Yersey „Habselyem,, 
meleg mállássá, pongyolát, 

különleges finom 
poullovert.

>bőr és bélelt keztyílltet, 
finom bőrárut, bőröndöket

ruhátPICHLER-féley VT E T
remek szabású JL -1.^

PAYAMAST NYAKKENDŐT mesés választékban,

olcsón, szabott áron
Fischer Pál R.-T. dívatüzletében
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Egy újfajta 
szélhámos trükkre 

figyelmezteti a rend
őrség a közönséget.

Az államr ndőrk'pitányság bűn 
ügyi osztálya adóit esetből kilo 
lyólag felhívja a közönség figyelmét 
szélhámosok alábbi bükkjére, me
lyet főleg kereskedők megkárosító 
sára köveinek el.

A trükk egy egy pengős vásár 
lássál kezdődik és a széihámo 50 
pengőssel fizet. Mikor a kereskedő 
a visszajáró 49 p-ngót kiszámolta 
már, a szélhámos zs. béből egv cső 
tnó 10 pengős kerül clő, melyeknek az 
előbb átadott 50 pengős visszaké 
rése mellett egv százpengősre való 
beváltását kéri. Eközben a 100 pen
gőssel együtt, a már visszaadott 49 
pengőt is eltünteti.

Ma az egész város 
területén gyűjtenek 
a cserkészek és a 

ferences nővérek a 
bajai szegények 

karácsonyára.
A bajai szegénycsaládok karácso

nyára a Szereletház iiányilása mel 
lett ina délután 1 órakor a bajai 
cserkészcsapatok és a Szeretefhéz 
gondozó nővérei megkezdik a gyüj 
tés*.

A Belváros területén a ciszterci 
reálgimnázium cserkészei öt, a fiu- 
felsőkereskedelmi iskola két az ál
lami lenilóképző öt, a városi polgái 
fiúiskola cserkészei két kocsival 
gyűjtenek.

Homok- és Szállásváros területén 
a szállási és homokváiosi elemi is 
kóla cserkészei gyűjtenek három 
kocsival.

Sz.entisl vánon a ferences nővérek 
vég zik a gyűjtést, három kocsival.

A gyűjtők mindenféle természet 
beni adományt, élelmet,’ ruha- és 
oipőnemüi, tüzelöanyago', sőt gyér- 
mekjátekot is átvesznek, amit a 
Szeretelház utján kiosztanak az ér
dekeltek között.

Ma fejezték be Baján az ebek 
oltását, de újabb veszettség miatt 
már elrendelték az ebzárlatot is.
űsszesen kétezerhat darab ebet oltottak be Baján és a 

külterületeken.
Novemb r 6 án kezdték meg Ba

ján az ebek veszettség elleni köte
lező védöol'ását

A lakosság teljes megértéssel fo 
gadta a fontos rendelkezési és a 
város különböző részein megjelölt 
oltótelepekre s/ázával vitték a be 
oltandó ebeket, olyannyira, he gy a 
nagy felh jias következtében néhány 
nap múlva elfogyott hi oltóanyag 
és újabb szérumot kellett rendelni. 
A késés, valamint az ebek nagy 
száma miatt, az. oltást ma fejezték 
be. összesen kéfezerhat darab ebet 

val a számításon felül van. Legtöbb 
ebet vittek beoltani a Damjanich 
utcai oltóteleprv, ezután Szentislván 
következik; itt is majdnem félezer 
ebet oltott be L dényi Lajos városi 
és Koch Nándor járási állator os, 
akiknek dr. Sichert Ernő katonai

A kunbajai cifra hamistanuzási per fővád
lottját Beck Jánost felmentették, 

vádlottársait nyolc és hathavi 
börtönbüntetésre Ítélték.

Továbbra is rejtély marad, kiverte meg a múlt év 
márciusában Beck Jánost.

Öriási érdAlódés mellett ismétel
ten tegnap tárgyalta a bajai tör
vényszék Linzer tanácsa azt a bo
nyolult kunbajai hamistanuzási pert, 
melynek története még 1935 már
cius 29 re nyúlik vissza, amikor a 
Grau vendéglőből távozó Beck Já
nos oltani gazdát az utcán véresre 
verték és még a bordáját is eltör
ték.

Másfél esztendőnél hosszabb idő —■—————-
Hallgassa meg a legújabb

rádiókat BRUSZT-nál!
ORION. PHILIPS. STANDARD és TELEFUNKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. 
RÁDIÓ-SERVICE!

I állatorvos is segített a tömeges ol 
fásban, Sajnos a veszettség elleni 

| széleskörű védekezés ellenére Baján 
i az elmúlt napokban ismét ebzátla- 

tot kelleti elrendelni.
Janics László Cserkész utcai la

kos kutyáján az oltás utáni napon 
kitört a veszettség, illetve az eb 3 
embert megmart ; és pedig Janics- 
nét, a kisfiát és dr. Tar Károly pü. 
tanácsos kisleányát.

Az állatot nyomban elpusztították 
f> jét felküldötlék az állatorvosi fő
iskolára, ahol magállapitollák, hogy 
az állatban már az oltás előtt lap
pangott a veszettség, ilyen esetben 
a szérumnak hatása nincsen. A 

I megmait embereket a Pasleurba 
szállították és igy komolyabb baj 
nem származott a dologból, csupán 
a bajai kutyafront zúgolódik az 
ostroinzár miatt.

múlott el azóta, de még ma sem 
sikerült kideríteni hogy az izgalmas 
választási hangulat un ki is verte 
meg Becket, aki hosszú ideig nyomta 
az ágyat és viselte a rejtélyes éj
szakai kaland következményeit. 
Beck ifjú Berger Jánosra gyanako 
dőlt, mert öt vélte látni, hogy rá 
támadt és leütötte. Felgyógyulása 
után fel is jelentette Bergert, akit 
el is Ítéltek, de Berger sem hagyta 

magát, perújítást kért 8 annak so 
i rán elejtették ellene a vádat; Ber

ger ekkor gondolt egyelt és hamis- 
I vád miatt feljelentette Becket, úgy

szintén Winckler János mészáros
mestert, aki tanúsította, hogy a kér
déses alkalommal 6 vezette haza a 
súlyosan sebesült Beck Jánost és 
látta, hogy Berger bántalmazta.

Winckler ellen hamislanuzásra rá
bírás miatt is vádat emeltek, mert 
állítólag Bergerstock János kunbajai 
lakost rábeszélte, tanúsítsa, hogy ő 
is látta a verekedést

A november 13-i tárgyaláson ren
geteg tanút hallgattak ki, ezek azon
ban mind Beck és Winckler ellen 
vallottak, Bergers’ock pedig kijelen
tette, hogy őt Winckler 20 pengő 
ellenében megvesztegette ; de a pénzt 

i nem kapta meg. Kijelentette, hogy 
a verekedést nem látta.

Ezzel szemben Beck és Winckler 
állh-ttalósan megmaradtak állításuk 
mellett, hogy igpnis Berger ütötte 
le Becket. Megeshetett a törvény
szék hét tanul ; kelten ezek kö/ül 
azt állították, hogy hallották, ami
kor Beck kijelentette: — Sajnálom 
a Bergert, hogy elítélik és — tu
dom, hogy nem a Berger vert meg, 
de szükségem van a kártérítésre.

A védelem kérésére bizonyítás 
kiegészítést rendelt el a törvényszék 
és a tegnapi tárgyaláson újabb hét 
tanút hallgatlak ki. Hat tanút meg
esketlek a vallomására.

Dr. Gál Károly ügyész a vád 
•lapján kérte a vádlottak megbün
tetését, dr. Pump Károly Winckler 
János védője, védence felmentését 
kérte.

A törvényszék Beck Jánost, mi
vel a bűnösség nem volt bizonyít
ható a hamis vád alól felmentette, 
Wincklert hamislanuzásra felbujlás 
miatt 8, Bergerslokot hamis tanú- 
zás miatt 6 havi börtönbüntetési e 
Ítélte. Beck az ítéletben megnyu
godott, a többiek fellebbeztek. Dr, 
Gál ügyész a felmentő részre vo
natkozólag szintén felebbezett.

Rendelet a fogadó, 
szálloda és penzió 
elnevezések haszná

latáról.
A kereskedelemügyi miniszter 

most kiadott rendeletével szabályozta 
a fogadó, szálloda és penzió elne 
vezést, melyek sz idegenforgalom 
követelményeinek minden tekintet
ben megfelelnek.

A rendelet már életbe is lépett.
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A Move Gömbös gyászünnepe, 
hódolat a nagy magyar államférfi 

emléke előtt.
A Move, vasárnap a Köz

ponti Szálló színháztermében 
megtartandó Gömbös gyász
ünnepe a komor gyászon ke
resztül, áhitatos hódolat lesz 
a nagy magyar államférfi em
léke elölt, aki pártokon felül 
a nemzet egyetemes érdekei
nek szem előtt tartásával járta 
a magyarság göröngyös útját, 
azért a jövőért, melynek haj

nalhasadását a milánói beszéd 
festette a magyar égboltra.

A város egész társadalma 
megmozdult, — e politika
mentes gyászünnepély kapcsán 
— hogy hódoljon a nemzet 
nagy halottjának sirhantja előtt 
a gyászünnepély keretében.

A gyászünnepély délután 
pontosan 4 órakor kezdődik. TUNCSRAM

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek 
vasárnap meglátogatja a Zichy- 

házak lakóit.
A Baja-Bácska adott hírt 

elsőnek arról, hogy gróf Zichy 
Gyula kalocsai érsek vasár
nap Bajára érkezik, hogyrészt- 
vegyen a bolsevista front el
lenes liceális előadáson a Köz
pontiban.

Közlésünk óta az egyház
megye főpásztorának bajai 
programja kibővült.

Gróf Zichy Gyula érsek a dél
után folyamán megtekinti a 

nevéről elnevezett házakat és 
meglátogatja azok első lakóit.

A látogatásra körülbelül fél 
öt óra körül kerül sor.

A vasárnapi nagy programra 
való tekintettel

a házak megszentelése ma 
délután fog megtörténni.

A megszentelést dr. Gonczlik 
Kálmán apátplébános, érseki 
megbizo*t végzi. 

van szüksége. Megkapta az írást, 
hamarosan rákanyarintott két tanu- 
nevet és Milassin most már elad
hatta a jószágot.

De kiderült a kis furfangosság és 
mind a hárman a törvényszék elé 
kerültek,

zXpró András közokirat hamisítás, 

Látogatás a Zichy-ház 
első lakójánál.

Csóti Menyhért sikkasztás, Milassin 
Mihály szintén sikkasztás miatt ál
lott a törvényszék előtt.

Apró Andrást 2 heti, *Milassin 
Mihályt 1 heti fogházra ítélték jog
erősen, Csóti Menyhértet felmen
tették.

Három feísőszentiváni ember 
bonyodalmai az fadóban lefoglalt 

és eladott hízók körül.

Boldogok vagyunk, — mondja a hatgyermekes Hajnal Lajos. 
És mintegy a múlt után teszi élete eddigi súlyos keresztjét; 

„Lakáshoz hat gyermekem miatt sohasem jutottam.1*

Csóli Menyhért felsőszenliváni | 
gulyás fia mellhárlyagyuHadásban 
megbetegedett. A hat gyermekes ág
ról szak dt szegény ember, hogy 18 
éves legényfia éleiét megmentse, el
adta az adóba lefoglalt kél sertését 
49 pengőért.

A jószágokat augusztus 22-én 
Milassin Mihály ottani földműves 
vásárolta meg, a hazaszállításnál 
Apró András nevű ismer őse segéd
kezett, aki kocsira rakta és elvitte 
a sertéseket. Csóli figyelmeztette 

Cipők, harisnyák,
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban olcsó?! kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon: 523.

ölre', hogy járlatlevél nincsen, de 
azok n rn bánták, mert Milassin 
úgyis csak saját használatra szánta 
az állatokat.

Pár nap múlva Milassin panasz 
kodolt Aprónak, hogy a sertések 
nem eszik eléggé a kukoricát, sze
retne rajtuk túladni, de nincs jár 
hllevél. Apró megnyugtatta, hogy 
nincsen baj, majd ő szerez jár lat
levelet. Elment a községházára és 
Kiss Vince Írnoknak előadta, hogy 
sajátnevelésü sertéseire járlatlevélre

Mint ismeretes a Zichy házak la 
kói elfoglalták lakásaikat Három 
szegény, sokgyermekes család nyert 
elhelyezést, még a zord és kemény 
tél beállta előtt. Három magyar csa- 
ád, tizenkilenc r.pró gyermekével 
egészséges, tágas és szellős otthon 
hoz jutót , hogy a jobb magyar sors 
megmunkálásában nevelhessék a 
jövő Magyarországának gyermekei
ket. Gond és könny szállt messze 
három szegény csalód homlokáról 
és szeméről, hála a város nemes 
elhatározásának és a kegy-- Főpász- 
tor atyai jó szivének

A ,,holdon ház" első 
lakójánál.

Tegnap délben látogatást lettünk 
a csávolyi vánihá/irál felépült egyik 
Zichy házb n. Már messziről felénk 

Az Exceisior Hari»aház-cég

Földes Ss
a régi Üzletté! szemben,
uj modern üzletében all továbbra is m t. 

vevöközönségenek rendellcezé'-etv.
Excelsior Harisnyagyár r. t. egyedárusiUsa.

| mered a felhívás „Zichy ház." Tisz
ta, gondosan felépített kis épület, a 
rácsos kerítés mögül már nyüzsgő 
eleven élet látszik az udvarán.

C-Ülörtök este költözött be lakója; 
H j iái Lajos solt vasúti pályamun
kás.

Bekpve mtgl p a ragyogó rend 
és ti'7.i;ság H.jnalné épen az ab
lakot tisztogatta. A hat gyermek a 
szobában. A legidősebb 12 éves.

— Meg sok a dolgom, — men
tég tődzik az asszony, — mig rend
ben leszünk

— Hol a férje ?
— A kamrát rakosgatja.
Behívja. Valamikor pályamunkás 

volt. Súlyos betegséget kapott. Mun
kaképtelen lelt. Még nyugdíjjogo
sultsága előtt távoznia kellett.

•— Azóta ?
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— Azóta a szegényházi gondozó 
nővérek viselik gondját a családnak. 
Szomorú arcú, megtépázott lelkű 
ember.

Most a város legboldogabb em 
herének érzi magát. És ahogy be
szél, az őszinte hála árad szavaiból.

Mindent a szeretet* 
háznak köszönhetünk.

— Mindent, mindent, az életet 
köszönhetjük a Szeretelháznak, a 
gondozónővéreknek, — mondja. 
Még álmodni sem mertük ezt a 
szerencséi, hogy tisztességes fedél 
alá jussunk. Az én életem eddig 
csupa sorscsapás, bánat és gond 
volt. És a gyermekek számával 
mindez csak fokozódott.

Változnak az idők!
A revízió térhódításával érdemes 

egy pillantást vetni a közelmúltba, 
hogy párhuzamot vonhassunk azon 
hatásról, melyet a revízió hangoz
tatása a múltban es a jelenben ki 
váltott cseh és román szomszéda
inknál.

A közelmúltban igen bőséges ta
pasztalatokat meríthetünk arról, 
hogy milyen pokoli hangzavart vál
tott ki a revízió puszta emlegetése 
az utódállamok poliiikai berkeiben. 
Súlyos bizonyítékaink is vannak ar
ról, amikor jogos panaszunk han 
goztalása miatt az. utódállamokban 
rekedt véreinknek kellett mérhetet
len szenvedéseket viselni. Minden 
élei megnyilvánulásunkra rettenetes 
kardcsörtetés volt a válasz, egy hú
ron harsogott ellenünk nem csak az 
utódállamok, hanem a Trianont vé
dő világsajtó is Háborús fenyege
tésekkel, tehetetlen dühkitörésekkel, 
ártatlanok pokoli kínzásával akarták 
zsákba szorítani a mindinkább előre 
törő igazságot, a magyar revíziót.

Ez volt eddig, dehát nem azért 
igazság az igazság, hogy azt örök 
időkre zsákban lehessen tarlari. Az 
a céltudatos, minden erőt felülmu'ó 
munka, amit a magyar revíziós bi

Lakáshoz sohasem ju
tottam hat gyerme- 
kém miatt.

Teli büszkeséggel mutogatja a la
kás minden zugát.

Egy szoba, nagy konyha, a szo
bában vadonatúj kályha,, a konyhá
ban uj tűzhely. Mind a uházzal 
együtt. És az udvaron kamra, tá
gas, szellős. Uj élet fakadt, a der
medt mából:

Távozóban magunk is hatása alatt 
állunk az arcokra, lelkekre kiült 
boldogságnak. Az idén három csa
lád érezte a társadalom segítő ke 
zét.

Vájjon a többire mikor kerül a 
! sor ? (S—b.)

' zoltság, élén Herceg Ferenccel ki 
fejteit, az egész fö'dkerekségen ér 
leli már gyümölcsét Az igazság 
átütő ereje kezd derengeni olyan 
konok koponyákban is, amelyek 
ezideig a maradiság bevehetetlen 
várainak látszottak. Látják már azt, 
hogy a jogos magyar követelések 
rendezése nélkül nincs és nem is 
lehet rendet teremteni a Dunámé- 
dencében. Vájjon járhat-e a legpom

. pásabb, legprecízebb óra, ha vala-
1 honnan a belsejéből egy hajsznál 

rugócska hiányzik ?
A mi toliunk nagyon erőtlen an

nak méltatásához, amit Mussolini 
érettünk harsogó hangján a Nagy
világba kiáltott. Millió és millió ma
gyar szív örömujjongása, örömdo
bogása villamszárnyakon szállt a 
nagy Vezér felé leróni szerétéiből 
f. kadó hálánkat. Aki a magyar lé
leknek épít várat, aziránt örökre 
hálás lesz e nemzet. Erre az érté
kes hálára számíthat mindenki, lett 
légyen az bármilyen nemzetiségű, 
aki revíziós ügyünkhöz segédkezét 
nyújtja.

Szinte a c ódával határos, hogy 
Mussolini súlyos szavait a mullhoz 
hasonlítva, milyen csendesen fogad- 

iák mindenkor hangos szomszéda 
ink. Pár év előli egy ilyeri kijelen 
tés esetleges katasztrófái is hozha
tott volna. Igaz, mest is voltak ki 
jelentések, voltak fogadkozások, hogy 
az utolsó csepp vérig tartani fogják 
az ingyenjött zsákmányt. De ez a 
hang már nem a régi, már nem az 
az öutelt bizalom, amivel pár év 
előtt éltek.
Valami nagyol fordul a világ ten

gelye, hogy ennyi önmérséklet szállta 
meg szomszédainkat. Ugylálszik a 
kisantant kebeléből is kifelé kíván 
kozik egy hajszálrugó és ez hal bé-

A szegedi iparkamara területén 
december 13-án tartják meg az érdek

képviseleti választásokat.
kisiparosság | kapcsolatosA budapesti 

felsőházi tagsági helye Bittner 
János elhalálozása folytán 
megüresedett. Bornemissza Gé
za kereskedelemügyi minisz
ter most az ország összes ke
reskedelmi és iparkamaráihoz 
leiratot intézett a felsőházi 
tagok számában keletkezett 
hiány pótlásáról,

A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara teljes ülésén fog
lalkozott a felsőházi érdekkép
viselet ügyével. Dr. Tonelli 
Sándor főtitkár a választás 
előkészületeit és a választási 
névjegyzék összeállításával i 

URÁNJA
Szombat, vasárnap, hétfő.

3 napig mutatjuk 

Bolváry Géza filmjét 

Leányintézet 
Egy királyleány romantikus regénye.

Gyönyörű szines zenés film és 

H-i-r-a-d-ő

nilólag az összefogásra. Az az ég- 
benyuló kártyavár, arbit hazugság
ból épiteltek a nagy és művelt né 
pék megtévesztésére,- Összeomlóban 
van, ez az összeomlás önmagukat is 
el fogja temetni. Ezen a temetésen 
ott hszünk mi is részvétünkkel, 
m' rí h isztslan, a magyar szív olyan, 
hogy még halálos ellenségének is 
megbocsát bajában.

Mi pedig, ha eddig bíztunk, ez
után még inkább bizhalunk az is
teni gondviselés megelégelte szen
vedéseinket és ezért útnak indította 
a magyar feltámadást. (K.V.)

tennivalókat is
mertette.

Benkő Béla azt javasolta, 
hogy karácsony után, decem
ber 27-ikére tűzzék ki a vá
lasztás napját.

Trinkula József viszont azt 
javasolta, hogy januárban tart
sák meg a választást.

A teljes ülés többsége a 
kamara elnökségének javasla
tára december 13-ra tűzte ki 
az érdekképviseleti választást.

A választási névjegyzéket 
szerda reggeltől kezdve 14 
napig közszemlére teszik ki.

n Rum és Likőr kivonatok a |fanha>Álr ffi
legnagyobb választékban KöPlSaKOK t

^APOLLÓ ILLATSZERTÁR cégt. Sebestyén Jolán

j Illatszerek és piperacikkek
ö S==3O XCF—: D

Rum és Likőr kivonatok a lfanhainb 
legnagyobb választékban ■'öPfflaTOK

Karácsonyra és újévre 
legkedveltebb és legolcsóbb ajándék a 

RUM El LIKŐR
Legjobb minőségű finom szesz Spitzer Károly és Fiai ; 
szeszgyárában kapható 1 literes és'l2 literes palackokban |

í
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1942-ig meghosszabbította a 
kereskedelmi miniszter a 

bácskai községek kövezet- 
vámszedési jogát.

A vármegye huszonhárom köz
sége a vasúton fel és leadott vám
tárgyak után a múltban és jelenleg 
is kövezetvámot szed.

Most érkezett Bajára a kereske
delmi miniszter értesítése, hogy a 
vasúti vámtárgyak után a kövezet 
vátnszedési jogot a vármegye köz
ségeire 1941 december 31 ig meg 
hosszabbította

Az Alföldi Zöldmező Szövet
ség legelöversenyén sikerrel 

szerepeltek a bácskaiak.

Az Alföldi Zöldmező Szövelséjj 
befejezte a bóC'bodrogvár megyei 
legelőversenyben résztvevő legelők 
felülbírálását.

A Szövetségi zsűri ítélete szerint 
első h lyen álló legelő ula jdonosokat 
dijakkal és oklevelekkel tüntették 
ki

A díjnyertesek kitüntetéseinek át 
adása december 7 én délelőtt 10 
órakor a vármegyeházán közgyűlé
sen és ünnepélyes keretek között 
fog megtartatni.

Kiadó ^ 

üzlethelyiség!
A Magyar Általános Hitelbank 

bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadói 
t,«=s:sMEs:s3»KBSSS«i

Baján és
Bácsmegyében

is osztatlan nagy érdeklődés 
mutatkozik a Vitézi Szék ní

vós műsoros estje iránt.
Bácsbodrojivármfgye és Baja vá 

ros vilézi társadalmi bizottsága Ma- 
gyarország kormányzója névünnepé
nek előestéjén december 5 én es'e 
8 órakor a szűkölködő vitézi csalá 
dók karácsonyi felsegélyezésére mü 
soros estélyt rendez a Központi 
bán.

A bajai vilézi es iránt nemcsak 
Baján, de egész Bácsmegyében rend
ki'ül nagy érdeklődés nyilvánult 
meg.

A Vilézi Szék a város kullur- 

igényeinek szemelőtt tartásával ma 
gis nívójú programot állított ö«sze 
az estélyre a műsor valamennyi 
s ama méltán váihalj-t a legnagyobb 
művészi és kö/önségsikerl.

A jegyek árusítása nagy tempó
ban folyik a Síé 'kapitányságnál 
(Postaépület) és vitéz Hódy György 
üzletében. Páholy 6 P, zsölye 1’50, 
emeleti erkély j pengő, földszinti 
zártszék 80. karzati ülő 40, állóhely 
20 fillér.

önkéntes adományokból pár 
nap alatt 760 pengő gyűlt 
össze a bajai frontharcosok 

formaruhájára.
Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán a 

Frontharcos Szöveiség bajai főcso
portjának uj elnöke székfoglaló be 
szédeben a frontharcos formaruha 
mellett foglalt állást. Az alispán 
felhívása lelkes visszhangra talált 
és pár nap alali 710 pengő folyt be 
az önkéntes felajánlásokból a fór 
maruha céljaira

Legutóbb Reich Farkas Fiai cég 
ajánlott fel 50 pengőt a fronthar
cosok formaruhájára.

A Szövetség hálás köszönettel 
fogadja az önkéntes adományokat 
és kéri, hogv azokat a jövőben is 
Ács Nagy Zoltán titkár és Csihás 
János pénztárosnál jelentsék.

HÍREK
— A Nemzeti Kaszinó társas* 

vacsora keretében ünnepli a kor
mányzó névünnepét. A Nemzeti 
Kaszinó december 6 án este 8 óra 
kor társasvecsora kereteben ünnepli 
a kormányzó névünnepéi. Az est 
ünnepi szónoka dr. Fehér Lőrinc.

— Lögyakerlat, Közhírré tesszük, 
hogy a katonaság folyó évi decem
ber hó 9, 10, 11 és 12 én a kék 
hegyi haics/prü lőtéren éles lövé
szetet tart, Lövészet kezdete mind 
a négy napon 8 órakor, vége 17 
órakor. Lőirány Sükösd felé. Fi 
gyelmeztetnek mindenki*, hogy a 
mondott időben és helyen való 
megjelenésiéi testi épsége megóvása 
érdekében tartózkodjék.

— Teheráru forgalmi korláto 
záSOk. Hidegebb időjárásra való 
tekintettel az Együttműködő Hajó
zási Vállalatok eddigi menetrend
szerű teherjáratait december 2-lől 
kezdve a következő viszonylatok 
bán tartja még fenn: Regensburg, 
Passau, Obermühl, Linz, Wien, Po
zsony, Győr, Komárom-jobbpart, 
Komárom balpart (Komarno), Uj 
pes', Búd ipesl (összes rakodóhelyek), 
Budafok, Dunaföldvár, Paks, Kalo
csa I oktő, Fadd Tolna, Baja és Mo 
hács állomások egymásközti forgal
mában. A fel nem sorolt más hajó 
állomások forgalmára vonatkozólag 
esetről esetre az ügynökségek szol 
gálnak felvilágosítással, amennyiben 
azokru a mindenkori vízállás és 
időjárás viszonyok az irányadók.

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások,

a máj és az epeutak bántalmoi, 
gyomor- és bélhurul, aranyeres ba
jok és a végbei megbetegedései ese
tén (i térmészetes „Ferenc József** 
keserüviz g' orsan és biztosan meg 
szünteti a hasiszer vek pangását. 
Sok évi hórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József viz haszná
lata a bélmiiködést kitünően szabá
lyozza és erélyes e’vonó hutása kö 
vetkezlében soványiló kúrákra is 
igen a lka1 más.

— Üresedésben levő állások 
betöltése. Gara k özség egy irnoki, 
Bácsalmás község egy segédmunka 
erői állás betöltésére pályázatot hir
detett.

— Személyhajójáratok beszün
tetése. Az előrehaladott idényre 
való tekintettel folyó évben a sze
mély hajójaralokal a MFTR akként 
szünteti be, hogy az utolsó menet 
Budapestről Mohácsra november 
30 án, Mohácsról Budapestre de
cember 2 án indul.

— Melyik jobb? Chaplin, vagy 
Clark Gabié ? Nehéz eldönteni, 
mert kinek ez, kinek az. Sokkal 
könnyebb a megítélés akkor, ha 
nem két színész, hanem két PHILIPS 
rádió áll egymás mellett: Ezekről 
mingyárt megállapíthatjuk, hogy 
mind a kellő a leg/obb, mert 
PHILIPS.

— Szülői értekezlet. A bajai 
zárda gyakorió elemi iskolában hol
nap, vasárnap délután 4 órakor 
szülői értekezletet tartanak.

— A Miklós-napl bajai vásár. 
December 6 án lesz Baján a Miklós* 
napi országos kirakó és állatvásár. 
Miklós napi vasár ezultal valóban 
Miklós napjára esik.

— A bajai katolikus front meg
mozdulása a bolsevizmus ellen. 
Holnap, vasárnap délután 3 órakor 
a Felsővárosi Római Katolikus Ol
vasókörben a bolsevizmus ellen til
takozó gyűlést tartanak. Szónoka ; 
dr. Bogya László orsz. gyűlési kép 
viselő. Este 6 órakor a Központiban 
a Katolikus Egyesülés tiltakozó 
nagygyűlésén Huszar Károly volt 
miniszterelnök és dr. Knébel Mik
lós pápai kamarás lesznek a nagy
jelentőségű megmozdulás szónokai.

— Az olasz csapatok megszáll 
ták Gorét, Nyugat Abesszínia fővá
rosát.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe! 
garantált

HABTEJSZINT,
tej- és tejtermékei

DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehet jól 
vásárolni. — BAJ A, 
Mátyás kitály-lér 10

Tájét megrendelésre hóihoz
sí Aliitok I

Elkmemsei írnak 
a szegedi a 

bajai iparművészek 
szegedi kiállításáról

Meleg elis.'nei és-el < m’-’kí Zf <-k a 
bajii iparművé /-k szegedi kiállítá
sáról a szegedi lapok. A b-tiaiak 
kiállítását igen magas színvonalúnak 
meg il-^piló S'egedi kritikák között 
különösen értékes a szegedi Dél 
magyar ország cil ke. Névs/< rinl mél
tatja v .Irttnennyi kiállító művészi 
felkészültségét és B-jjá Ól is kedve
zően vélekedik.

„Ez a kiállítás nemcsak egv sor 
jó-művészt mulat be a szegedi nyil
vánosságnak, de Baj* hírét is el- 
ho/za sőt agital, propagál és hive 
két toboroz B-ja számára. Város- 
prnpdgandát is jel. n*, a kiállítás 
elsősorban a kiállitr k eid--m<-ből, de 
minden bizonnyal dr. Puskás De 

I z ö h polgármester lelkes föl
ismerő munkásságával is, aki fel 
használva a tár bit adottságát és 
erejét, ízléses és hívogató kepékben 
nyújtja at a nézőknek városának 
alig ismert inlimus szépségeit."

— December 6 án nyílik meg 
a bajai iparművészek helyi kiál
lítása. December 4 én zárul Sze
geden a bajai iparművészek együt
tes kú lliiása. A bajai kiállítást de
cember 6 án nyitják meg és kará
csonyig álliljak ki cr'ék-s művészi 
kollekciójukat Balogh S. Károly, 
Czeglédy Nagy Józsel, D-ucsényi 
Aladár, Erdős János, Miskolczy 
Ferenc. Puskás Klári, Sashegyi 
G\ula, Szommer Géza és vitéz 
Zsornbory József szerepelnek legú
jabb alkotásaikkal.
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— Tül Jánoshalmán. RedvaGy. 
jánoshalmai gazda Felsőkutmajor 
kö/eleb.n le.ő Ütésén all » tanvaja 
— ismeretlen okokból kigyullad — 
és teljesen leégett.

— „Takarékos világítás* ko 
ránt sem jeleni annyit, hogy olcsó 
lámpát kell használnunk. Nem a 
lámpa ára lényeges, hanem az ál
tala fogyasztott értékes áram meny 
nyisége. Minden lámpa vételárának 
sokszorosát fogyasztja áramban — 
gazdaságosan és takarékosan tehát 
csak akkor világítunk, ha azt a 
lámpát választjuk, melynek áram 
fogyasztása a legcsekélyebb, fényé 
viszont a legjobb. Ilyen lámpa a 
Tungsram Duplaspirállámpa.

— Balesetek. Kapelier Pá' 30 
éves szövőgyári munkás Vágóhíd 
utca 14 szám alatti lakos a Posztó 
és Takarógyárban »gy f-isseu he 
gesztett hengert megfogott, 14 na
pon túl gyógyuló égési s-beket 
szenvedeti. — Mülier P<*l Hsfát-u. 
3. szám alatt lakó szövőgyár! mun 
kés munkaheyén má'íel niet» r ma
gasból leesett és 6 héten túl gyó
gyuló sérüléseket szenvedett.

— Leventebál Garán. A Garat 
Levente Egyesület jól sikerült „Ka
talin bálát" rendezett Lajtai Nándor 
leventefőoklaló I ö lemüködésével. 
A bálon Radányi Frigyes veyelő 
jegyzővel az élen a községi elöljá 
róság is megjelent.

— Aranyérnél és az ezzel járó 
béldugálás, végbélrepedés, kelés, 
terhes vizelési inger, máiduzzadtság, 
derékfájás, mellszotulás, szivdobo 
gás és szédülési rohamok esetén a 
természetes „Ferenc József" kese 
rüviz használata csakhamar kelle 
mes megkönnyebbülést eredményez.

Hangszer
:---- —= SZAKÜZLET

készít ii t d v
Javít "
HANGOL FERENC 
hangsierkésilto mester 
BAJA. KOSSUTH LAJOSU. 2. 
(Dreacher-ház )

Zománcozott és fekete

Laptulajdonos :
01. « N ÍZ V li ht L

? Nikkelezés! 
»> Galvanizálás!

tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas
szerkezetek készítése! íj* AutAgénhegesitésI

Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45.

Telefon : 525.

A Nemzeti Szálló

POLLAK
bútoráruház

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Kombinált szobák nagy választéka!

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség 

rendelkezésére állanak!

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.

Ia száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
EATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hónaid u. 13 Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42 (Sugovica part) Telefon : 195.

l Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI^üsliKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén 
Dorogi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben és apritva.

Grünhut és Társa B A JA — Telefon 160.
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Családi házÉjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é» 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 24-tSI nov. 30 lg.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszer tára

4 szobából, 3 konyhából 
álló, mellékhelyiségekkel, 
adómentes, szabad kézből

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Szobafíitéshez

Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb hóértékü magyar síén és széntermékek. 

-... ~ ■ ■= Kérje mindenütt. —'

Képviselet: S c h ő n és Bajai
BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.


