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A pártközi
értekezlet
A választójogi érlckézlél, amely
több napon át tartott, egy nagyje
lentőségű alkotmány jogi réformot vi
futott meg, igen sok tanulsággal
szolgált. ^ehhonyoSödött, hogy a
niHgyár bélpoliti al életben is ít)?4
lehét falábú azt a nyugodt fárgVálátú alapot, amelyre helyezkedve,
sokkal eredniényesebb friünkát lé
hét végezni, rnihtht c;lkn'étek f-'szitik a felszólalókat.
A páríközi értekezlet igén jó szol
gálatot tett atekintelben ts, hogy az
egyes pórfok vezérszónokai elö-<d
halták nézeteikéi, ami után inegal i
kult egy Szerencs s, p irtok közötti
felfogás, amely alapja lesz a továb
bi lépésnek. Még mielőtt egyebek
ről szólnánk, le ke-II rögzítenünk azt
az örvendetes tényt, hogy az alap
nak gondos megvizsgálása lilán meg
állapíthatjuk, hogv az szilárd s arra
építeni lehet. A pártok Elfogásának
legfőbb jellemzője a mérséklet. A*
a szükséges mérséklet, ami az ilyen
nagyjelentőségű problémákkal kap
csőfalban elkerülhetetlen.
A magyar közvélemény, amely á
politikai élet hullámveréseiben szám
talan esetben volt szemtanúja olyan
szt nvedélyes kirobbanásoknak, amé
lyek gyakran veszélyeztettek nagy
gondolatokat és nemzeti célokat,
most azt tapasztalja, hogy a párto
kat szinte elöntötte az a szerencsés
iheggoiidolásbóí f<rkadl érzület, hogy
a választójog reformjának elörnun
táblait nem szabad megremegtet
nie szenvedélyes kirobbanásoknak.
Melvik hát az a báz.i*, amelyre a
megalkotandó vabszlójögr reform
épül ? Ezt a pártok vezérszónokai
mait felsjfóteláttf után abban taláijuk
meg, hogy mindegyik szónok mar
ban n» rn

borsalino

GYUKITS
PICHLER féle

jelenti egyben azt, hogy a választó
jögi reform fonlo* kellékeiben inát
nyilvánulna meg a haladó szellem.
A fő kivánalom a titkosságra vo
natkozik. A kormány pártja épugy
a titkosság elvi álláspontján állva
kívánja a reformot megvalósítani,
mint az elleniek. A párlkft/i <Hte
kéziét részletekbe még néni bocsát
kozott
Á'lalanósságban azobb;h ismer
jük már a kormány felfogását s ezt |

Darányi Kálmán akként körvona
lizfá, hogy a kormány és antiak
pártja szorgalmazni fogia a válasz
tójog íiiégálkolásál olytnódon, hogy
az betetőzésre kerüljön még í-bnen
a parlamenti ciklusban, de éprn a
nagy nemzeti érdekek szempontjait
tekintve, olyan korrektivumok meg
alkotására kell előbb gondolni, ame
lyek számolva minden idők lehető
ségeivel, bidositékot nyújtsanak a
nemzetnek
oly irányban, hogy |

..sötétbeugrás" rom történik s a
nemzethek nem kell táitani-i szél
sőséges irányzatok kártékony be
folyásaitól. Ezért szükséges, hogy
még a Választójogi reform megal
kotás* elő't megvalósítsa az ország
gyűlés a kormánysói jogkör kiter
jesztését és a felsőházi reform so
rán olyan súlyhoz juttassa ország
gyűlésünk
képviselőházát, amely
egyenlő jogon értékelt módon szóljón bel* a törvényhozás a'kotássiba.

A Szent István házak ügyében a költségvetés
felülvizsgálata során döntenek.
Még e hónapban helyszíni tárgyalás során letárgyalják a költségvetést.
A belváros kivételével minden kerületben építenek egy-egy Szent István házat.

A legutóbbi közgyűlés elvi
határozatot hozott 10 Szent
István ház felépítése ügyében.
Ezzel az akcicmeginditással
igyekszik a város a szegény
és sokgyermekes családok el
helyezésén segíteni.
Mint értesültünk a felépíten
dő házak tervei és költségeié
irányzata mái elkészült. Letár-

I gyalására pedig a közeljövő’ ben már sor is kerül.

házak ügyében is dönteni.
A 10 Szent István házat a
Rolvóme L, vpt olóirol a várno
»r.
tsatfni ruiapan
' többi kerületeiben építenek fel
közbenjárására
— az eddigi tervek szerint, —
ugyanis még e hónapban Ba úgy hogy egy-egy Szent István
jára érkezik a miniszteri bi ház kerülne a város tiz kerüle
zottság, mely hivatva lesz a tében felépitésre.
város költségvetésének felül| birálata során a Szent István

földmivelésügyi államtitkár
Dl Marschall Ferenc
Jánoshalmán.
Vasárnap délben társebéd lesz az
Dr. Marschall Ferenc államtitkár I a hálaadó istentiszteleten s utána |
a Jánoshalmái kerület országgyűlési | meghallgatja a község útügyi kí | államtitkár képviselő és a megye
vezetőinek tiszteletére s utána a
vánságait. Ezen a megbeszélésén
képviselője ma délután Jánoskái
kültelkiek küldöttségét fogadja dr.
vitéz Bajsay Esnő dr. alispán es
mára érkezett és a Vasárndpot is
Marschall Ferenc.
Fernbach Bálint dr. főispán is résztválasztói körében tölti el.
vesznek.
Marschall államtitkár részt vesz

Győzött az angol király elhatározása.
Vili. Edw.<rd ínjol király nősíi i hogy a kiiály házasságához nem
lesi szándéka körül kezd tisztázódni szükséges semmiféle ha’ósátfi bele
| egyezés és akit az angol < r lkodó
a helyzet.
nőül vesz, az a törvényes királynéja
Baldw n miniszterek ök az alsó
házb.n nyiltiko/olt és bejelentette, a bi od <l« mnak.

Ba

B

FlUEMP*’

remekszabásu

inget

w

fnl
W

Gvopiu Yersey
„Habselyem,,

Az angol lapok különböző kom! mentárokkal kisétik az eseményeket,
, abban azonban minden megállapitás megegyezik, hogy a legvégsőbb
I döntés Mary anyakirályné kezében
| van.

ruhát

« meleg matlassé pongyolát

PAYAMÁT, NYAKKENDŐT mesés választékban, ® különleges finom pOUllOVCrt

OlCSÖlI* szabott áron

bőr- és bélelt keityiiket, finom bőrárut, bőröndöket

Fischer Pál R.-T. divHüileiében.
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divatcsarnokból Baja, Tel. 188.

Alföldi Béla Baja város huszonöt éven át
volt törvényhatósági bizottsági tagjának
hagyatéka ellen inditott perben a Kúria
meghozta döntését.
Szabó Zoltán tanitót ■ Kúria elutasította keresetével.
Alföldi Béla elmebetegségét, sőt korlátolt beszamithatóságát sem sikerült bizonyítani. - Végrendeletét érvényesnek
mondotta ki a Kúria.
Egy nagyarányú örökösödési per Alföldi Béla ezt meghálálandó Írat
ta az ő, illetve leánya nevére ingat
végére telt pontot a kir. Kúria Ja
kab tanácsa ar. elmúlt napokban. A tanait.
per megindulása nagy poit vert fel
A kir. törvényszék 1935. május
annhkideién Baján és a szembenálló 15 én kihirdetett Ítéletében teljes
felek igizuk bizonyítására az első
egészében helyt adott Szabó Zoltán
foku látgyalásra felvonultatták az keresetének és a végrendeletet meg
eg'sz Zrínyi Miklós u cát
semmisítve Szabó Zoltánt jelentette
1934 őszén hall meg Alföldi Béla ki általános örökösnek.
ismert szabómester, Baja város tör
Lyublyanovits Emília és leánya a
vényhatóságának közel egy negyed
törvényiek Ítéletét ügyvédjük dr.
évszázadon át volt törvényhutósági
Kiéin Mór utján megfellebbezték a
bizottsági tagja. A szorgalmas ipa
Táblához, hol 1936 április 17 én
ros jelentős vagyont gyűjtött össze,
tárgyalták az. ügyet A Tábla Szabó
mely a Zrinyi Miklós utca 6 számú Zoltán keresetének csak részben
házb
20 hold földből és közel
adott helyet és az örökséget fele
9000 pengő készpénzből állott.
fele részben Síubó Zoltán és Lyub--- X-X4U-U_XXU_
..
illetve
Oláh
dél. írben úgy rendelkezett, hogy lyanovics Emília,
vagyonát egyenlő részben elhunyt Györgyné között megoszlottá.
így került az ügy felülvizsgálati
felesége nővére, Lyublyánovics Emí
lia és annak leánya Oláh Györgyné kérelem folytán a Kúria elé.
szüi. Dobler Mária örökölje.
Megindul az örökösödési
per.

A hátrahagyott végrendelet teljes
egészében kizárta Alföldi Béla hoz.
rátartozóit, akiknek nevében Szabó
Zoltán tanító pert inditott, a vég
rendelet megsemmisítéséért felhozva,
hogy az örökhagyó mint elmebeteg
a végrendelet elkészítése idején már
nem volt szabad elhatározásának
bit tokában.
Elsőfokon a kir törvényszéken
tárgyalták az ügyét. Szabó Zoltán
a tárgyalás s< rán előadta, hogy
Lyublyánovics Emília kihasználva az
elhunyt akarat gyengeségéi és bete
ges vonzalmát, vagyonát még halála
előtt, — a végrendelet dacára, —
apránként már átirattá részint saját,
részint leánya nevére
Lyublyánovios Emília viszont azt
állította, hogy ő az elhunytat öv.
vegységének egész. 32 esztendős tar
tama alatt gondozta és ápolta és

A Kúria teljes egészébtn
elutasítja a keresetet.

A Kúria végsőfokon ez év no
vembe! 17 én hirdette ki ez. ügy
ben Ítéletét és Szabó Zoltánt kere
setével lelje# egészében elutasította.
A Kúria indokolásában kimondott®,
hogy a ügyben kihallgatott orvos
szakértők véleménye nem fogad
ható <1 az Ítélkezés alapjául, mert
az nem alkalmas az ügyletkötésnél
már fennállott akaralkép'elenség hí
zonyilására, mert a szakvélemények
ből az tűnik ki, hogy Alfö’di Béla
a hozzáintézeti kérdéseket megér
tette és em lék ezetbeli tévedései el
lenére, túlnyomóan értelmes feele
t®kel adott. De rendszeres észjá
rásra vall a szellemi vizsgálat ered
ménye is, mert minden 75 év kö
rüh embernél, annak szellemi éle
leb-n bizonyos aláhanyatlások mu
lathoznak, amik azonban nem egy
jelentőségűek az elmebetegséggel és
a
korlátolt beszámitóképességgel.
Jogi megállapításában még kimon
dolta a Kúria azt is, hogy az. or
vo-i'ag megállapítható és felismer
hető gyengeelméjűség nern azonos
' az ügyl<ítb.6'6l<‘>p<-sség hiányéval.
Az annakidején nagy port felvert
örökösödési per és az évek óla foly
tatott elkeseredett harc a Kúria
ítéletével null végleg véget ért.

Kalapot,
inget,
Pyamát,
Nyakkendőt,
Keztyüt,
Rövidárut.____
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Januárban rendezi
a Move és a Mansz
közös „Magyar Est-“
jét a Központiban

Nagyszabású estre készül a
Move és a Mansz, amikor
tervbeveiték, hogy január 2 án
„Magyar Estet" rendeznek a
Központiban. A közösen ren
dezendő estet szinpadi rész
meg a Központi színház
15-én kisgyűlés, 16-án közgyűlés előzi
termében, melyet tánc követ.
A Move és a Mansz már
a megyeházán.
most felhívja a hölgyközönség
Az e havi esedékes ülése az üresedésben levő harmadik figyelmét, hogy az esten lehe
ket e hó 15 én tartják meg a örökös törvényhatósági bizott tőleg magyar, vagy legalább
megyeházán. A kisgyíilést, — sági taghelyet, azonkívül, hogy is magyaros ruhában jelenjen
mely fél 10 órakor kezdődik, megválasztja az 1936. végével meg, a többi magyar városok
— köveli a közigazgatási bi kilepett közigazgatási bizott példájára.
zottság ülése. A kisgyülésen 61 sági tagok helyébe lépőket.
tárgypont szerepel, köztük ViA téli közgyűlés fogja kije
dákovics Péter és társaiknak lölni még a tiszti főügyész ál
fellebbezése
Felsőszentiván landó helyettesét, majd a ki
község nevének Szent-Jánosra jelölő bizottság és az igazoló
legprímább minőségű
történő megváltoztatását célzó választmány újjáalakításán ki
német gyártmányú
községi határozat ellen.
vül megalakítja az építési és
PH0ENIX varrógép
Másnap, 16-án délelőtt 10 gazdászati bizottságokat.
órakor ül össze közgyűlésre a
Még a közgyűlés tárgysoro
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)
vármegye törvény hatósági bi zatán szerepel Truka József tb.
zottsága. A közgyűlés tárgy főszolgabíró előléptetése is, mely
sorozatán 32 pont szerepel, érdeklődésre tarthat számot.
köztük nem egy közérdeklő
Úgy a kisgyülésen, mint a
(részletre is)
désre számottartó. Ez a köz közgyűlésen dr. Fernbach Bá
d ülés lesz hivatva betölteni lint főispán fog elnökölni.
Horváth Vilmos

Karácsonyra
260 Pengő

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓF3, vagy ékszer.
Telefon: 2—93.

De igaz öröme csak úgy lesz,
ha órát és ékszert SZIKLAI-tóR vesz.

Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.

6.

fJÓ.

________________

Í

I

Rum *S LlkSr Icivona tok a
legnagyobb

^APOLLÓ

j

&

választékban

.

.

«=»—™«ir»

“aOUatÓk

I L L A T S Z E R T A R cégi. Sebestyén Jolán

Illatszerek és piperecikkek

w iiisESJJJ
Karácsonyra

és

újévre

legolcsóbban készítheti el rum és likőr szükségletét

Finomított szeszből

még az az előnye is lenne, hogy a
piactér úgyszólván helyben, a város
szivében maradna. Ezt az id'át fel
vetettük már egyszer, ennek gyü
mölcse lenne a főtér teljes felsza
badulása
A csillogó délibáb itt vibrál sze
meink előtt azzal a külömbséggel,
hogy ezt kemény elhatározással fü
lön is ragadhatjuk. Ha most el is
mulasztjuk az alkalmat, a fejlődő
élet idővel ki fogja még azt kény
szeríteni, mert ig'. n is, ennek a várósnali van jövője.
K V.

Tűz a Vérady-érsek
utón.

Tegnap délután fel 4 óra
kor Netoleczky János Várady
érsek utón levő szabóműhe
lyében a kályhából kipattanó
szikra meggyujtotta az ott fel
halmozott nagymennyiségű vat
tát. Azonnal értesítették a
törvényszék előtt.
tűzoltókat, akik kivonulva a
Annakidején megirta a Baja- tője Pataki Pál felelős, mivel kellő könnyen veszedelmessé vál
Bacska, hogy a kisszálási uradalom hozzáértés nélkül készítette azt el. I ható tüzet pillanatok alatt el
lenfeldolgozó telepén súlyos szeren
Az ügyészség ezért gondatlanság
oltották.

mely kapható literes és félliteres palac| kokban SPITZER KÁROLY és FIAI
A kisszállást uradalom lenfeldolgozó
telepén történtszeszgyárában.
szerencsétlenség ügye a

cnétlenséget okozott egy áztalórne
dence összedülése. A szereucsétlensorán a telep vezetője Fehér
Jenő sarokcsonttörést, Kasriba Ká
roly gépész bordatörést, a meden
céi építő kőművesmester Pataki Pál
pedig súlyos zuzódásokat szenve
dett.
A megejtett vizsgálat során azon
ban az a gyanú merült fel, hogy a
szerencsétlenségért a medence épi

ból okozott súlyos testisérf.és vét
sége miatt megindította ellene az
eljárást. A m;» megtartott főtárgya
lás tisztázta az építés és szerencsét
lenség körülményeit és megállapí
totta, hogy Pataki Pál kőművesmes
tert semmi felelősség nem terheli s
igy őt az ellene emelt vád és kö
vetkezményei alól felmentették. Az
ítélet jogerőt.

a cipésziparosok
megsegítéséért.

Kiss István szegedi cipész
mester tervezetet dolgozott ki
a cipész kisiparosság megsegí
tésére, ’s amely tervezetet a
szegedi iparfestület a közeljö
vőben már tárgyalni is fog. A
szegedi cipészmester tervezete
szerint kisipari alapot kellene
teremteni, amelybe minden
eladott pár cipő után egy pen
gőt kellene befizetni. Ilyen
Háló piaciérnek lenni, holatl az pá módon egy év alatt

A Főtér rendezése.
A főtér ideiglenes rendezéséről
döntött a város legutóbbi kisgyülése.
E döntet folytán megvan tehát a
rém é.y arra, hogy a városnak ez a
nyitott sebhelye rövidesen tűrhető
állapotba kerül.
Az Ideiglenes rendezés bizonyára
városszerte osztatlan elismerésben
részesül, mert hiszen mai hullámot
kövezetével a nyaktörő utak minta
képe lehelne főterünk. A tervbe
vett rendezés azt bizonyítja, hogy a
főteret továbbra is meghagyják piac
térnek, csupán két átlós utal épi
lenek keresztül rajta. Valahogyan
nem jól van ez igy mert mennyi
vel többet, mennyivel szebbet mu
latna a város arculatán ha mondjuk
a Déri-park állana a főtéren és a
Déri park helyen a piactér, amint
• z a múltban tervezve volt Azon- [
bán ma már erre a cserére nem is j
gondolhatunk, bár az ideiglenes ren- |
dexéa is egy halaimat összeget fog
elnyelni. Ennél a dolognál csak egy
a bizonyos, még pedig az, hogy a ;
főtér mai helyzete immár tarthatat
laa.
Amikor gondolatban mégis mé
lyebben foglalkozunk a főtér ren
dezésének ügyével, igen sok sziliét
álom lepi meg csapongó fantázián- i
kát. Mért kell a város gyönyör!
pkvéiü főterének kaimat óéit aaol- i

ratlan szépségű park lehelne. Az a
magaslati adottság, az a nagysterij
kilátás a kis ét nagy Paudur szige
ten túl csillogó Dunáig, aligha azért
teremtődött, hogy pont ott kalaiárkodjunk. Est a helyei még az is
leni Qondviaelés is pihenőhelynek,
fákkal, virágokkal tűzdelt parknak
teremtette. Itt már lég felül kellett
volna emelkedni azon a kicsinyei
érdekeken, ami kerekkötőjejelt an
nak, hogy főterünk egy gyönyörű
séges park lehessen. Vájjon van e
még egy ilyen város az országban,
mely ilyen pompás természeti adott*
tággal rendelkezne ?
Lám, lám, az ország fejlődő vá
rosai, ahol csuk mód adódik hozzá,
piactér helyett vásárcsarnokokat
építenek. Mi akadálya lenne ennek
nálunk, amikor a főtér ideiglenes
rendezésének költsége is súlyos lerhét jelent. A szentháromság szob
rának is méltóbb helye lenne, ha
átépítenék a plébánia templom előtti
térre. Anitán, ha vásárcsarnokról
lenne szó, mért ne lehetne azt a
Netnzoli Szállótól futó Kamarátdunapart rézsűjében a főtér alá épí
teni. A mai építkezési technikával
szinte gyerekjáték lenne ezt meg
valósítani. Olt jutna h’ly kocsiknak
éa minden féla árusnak, azuaíJüi

négy

és fél millió pengő
gyűlne össze,

amiből minden kisiparos, aki
14 segédnél kevesebbel dolgo
zik, segédenként évi 650 pen
gő évi támogatást kapna. így
remélni lehetne, hogy a cipész
iparosok megsegítését erőtel
jesen végre lehetne hajtani.
ÉréiQCiőam mélyen tiszl^lt ven-

dé^irnel élt a kö
zönségof, hogy iiz leiemet folyó hó
1 Ifíl a Nemzeti Szálló során levő
Bajavideki Borik épületbe helyeztem
át. Kérem a nagyérdemű közönség
és tisztelt vendégeim további támo
gatását.
Osztheimer irnö
fodrász.

RÁDIÓ

Tompán
a forró hamuba ült
a játszadozó Viktorba
éssulyoianömoégett
Tumbász Simonné Gi’ice Erzsé
bet 21 év-s tompái asszony októ
ber 2 án reggel bogyuj et a mosókonyhs katlanába. A mosás után
kiszedte s lebontotta a pirosat.
Délután abban a tudóban, hogy a
parázs régen elhanvadl, 14 h mapos
Viktória nevű kisleányát a katlan
és kemence k zöll a p-idkára ül
tette. A kislány játék közben le
vette a p irAvvr.i hnrilzOl
I beleült es alí.6 testet súlyosan ősz
szrégetle a fort«» hamu: Szülei
nyomban orvoshoz, majd Szegedre
u kórházba vitték, ahol heleken át
kezelték nvg felgyógyult.
Tumbász Simonné gondatlanság
ból okozott súlyos kslisértés vétsé
gének vádjával kerüli a törvény
szók elé, ahol 87. e *
1 át ást megszün
tetlek • llene.

Gazdaasszonyok
figyelmébe!
garantált

HOTEJSZim,
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ
tejüzemében lehel jól
vásárolni. ... B A .1 A,
Mátyás király-tér 10.
Tejet megrendelésre házhoz
suliitok I

—I
Hallgassa meg a ’egújabb

rádiókat

BRUSZT-náii

és <ELEFUNKEN
készülékek a legkisebbtől a legnagyobb!^.

ORION, PHILIPS, STANDARD

RÁDIÓ—SERVICE I

1916. december 6

üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok
a legnagyobb választékban,

Farkas Mihály

OlCSŐ ÓrakOH

üvegkereskedónél.

Alpacca evőeszköz.

Modern képkeretezés.

Kocsi és kerékpár
Egy vsszás örökségi per,
ahol senki sem örökölt. karambolja a dávod
Két évvel ezelőtt meghalt
Baján özv. Novák Ferencné
bajai asszony, aki után ezer
pengőn aluli hagyaték maradt
Gerebes Józsefné Hermár.ovits
Mária bajai, Garai Vilmos,
Vargity Ferencné, Oláh San
dór és Szöllősi Gyula buda
pesti lakosokra.
Az elhunytnak Svraka Jó
zsefné bajai lakossal szemben
374 pengő
tartozása volt,
Svrakáné a hagyatéki tárgya
lás után követelte, hogy a ha
gyaték kezelésével megbízóit
Gerébné a tartozást fizesse ki,
de Gerébné a rozoga állapot
ban levő házat eladta Vitéz
Antalnak 800 pengőért, a kö
vetelésnek azonban nem tett
eleget.

|

Svrakáné polgári per útjára
terelte az ügyet, ahol Gerébnét illetve az örökösöket a
tartozás megfizetésére kötelez
ték. Gerébné még mindig vo
nakodott s ezért a törvény
szék elé került az ügy. Ge
rébné ellen hitelsértés miatt
emeltek vádat.
A tárgyaláson kitűnt, hogy
as örökségből különben senki
sem örökölt, mert a tartozás
és a hozzájáruló perköltségek
Gerébnének még a magánvagyonát is inegapaszlották.
Gerébnét, aki különben idő
közben megpróbálta a tarto
zást egyenlíteni, 14 napi fog
házra ítélték, de az ítélet vég
rehajtását három esztendei
próbaidőre felfüggesztették.

Ki a hibás a nagybaracskai gazda
és a hölgykerékpáros karambolja
miatt 1
Sírok Máié nagybaracskai gazda
nevember 7-én reggel 7—8 óra kö• ött kerékpárral haladt • baja-ba
raeskai műúton és elütötte a szem
kftzt jövő Illés pál pü. fővigyázó fe
leségét.
At öss zeütközés foiylán mind
ketten a földre zuhantak, Iilésné
Ívben lerepült a kerékpárról, a
gazda pedig ráesett s mikor nagy
keservesen felcihelődtek a földről,
Siiok továbbment, a fiatalasszony
azonban a lábán majdnem csontig
hatoló sebet kapott s három hétig
kezelte az orvos.
Sírok Máté gondatlanságból oko
zott súlyos testi sértés vétségének
vádjával állott tegnap a bajai tör
vényszék dr. Linzer tanácsa előtt.
A tárgya fáson Sírok azt valotta,

hogy vizavéja szabályellenesen haj
toll s mivel épen kanyarodónál ke
rült vele szembe, már nem tudta
kikerülni az. ütközést. A fiatalaszszony azonban teljesen ellenkező
beállításban adta elő a történteket.

A sértettet dr. Kiéin Bódog, a
vádlottat dr. Siilvássy Béla ügyvéd
védte. A vádat képviselő dr. Gál
Károly ügyész a vádat fenntartotta,
azonban ítélethozatalra még sem
került sor, mert az. egymással szem
benálló felek teljesen ellentétes val
lomása miatt bizonyítás kiegészítést
rendeltek el.
— Vásár Bíján. Holnap tartják
m->g Baján a szokásos Miklósnapi
áliat és kirakó vásárt.

Mint „a“ betű az abc-ben
FÖLDES első nyakkendőben!
Az elegáns, ízléses és finom
nyakkendő ruháján k szép
ségét legelőnyösebben juttatja
érvényre.
Tekintse meg új kirakatunkat!
Baja, Vörösmarthy-u. 1. sz.

—hercsüszániói
országúton.
Gondatlanságból okozol! súlyos
testi sértés vétségével vádolva ál
lott Grosity Marin hercegszántói
lakás a kir. törvényszék Linzer ta
nácsa elölt előtt a tegnapi napon.
Ez év október 18 án a Dávodról
Hercegszántó leié vezető országa
tori elgázolta ugyanis kocsijával a
kerékpáron előtte haladó Horváth
István disznókereskedőt.
Horuáth István és több társa
Hercegszántó felé haladt kerékpá
ron. A hét kerékpáros után jövő
Grosity Marin ekkorra elkerülte a
kerékpárosokat csak Horváth nem
akart Jzilérni a kocsi elől. Az utol
só pillanatban hirtelen mégis jobbra
fordult és éppen a szabályosan jobb
ra előző kocsinak ment. A kocsi
két baloldali kereke keresztül ment
rajta, amitől súlyos
séf üléseket
. szenvedett.

.

A lefolytatott bizonyítási eljárás
után a kir. törvényszék Grosity
Marin! 50 P. pénzbüntetésre ítélte,
do az ítélet végrehajlásál 3 évi pró
baidőre felfüggesztette. Az Ítélet jog
erős.

Meghűlésnél,
nálhaláznál, torokgyulladásnál, mán
dolalobnál, fülkatarrusnál, valamint
idegfájdalmaknál és szaggatásnál
naponta fél pohár természetes
„Ferenc József" keserüviz nagyon
jót tesz, mert a gyomorbélcsatornát
alaposan kitisztítja és desinficiálja,
azonkívül pedig megfelelő emésztést
biztosit. Egyetemi orvostanárok vé
leménye szerint a Ferenc JÓZIéf víz
hatása gyors, kellemes és megbíz
ható, s ezért használata járványok
idején is igen célszerűnek bizonyul,

Kunbaján vasárnap megala
kult az ötödik tejszövetkexat.
A tej és tejtermékek jobb érté
kerítésének elérésére a megye terü
letén immár az ötödik tejezővetkecet alakult meg. A legutóbbi, va
sárnap Kuubajáo létesült, ahol *169
gazda, 282 részjeggyel alakította
meg a községi tejszövetkesetet. A
tej v övetkozet elnökévé ifj. Brandt
Györgyöt, igazgatósági tagokká Lutz
János és Freidiugcr Pál gardákat
választották meg,
Az újonnan alakult szövetkezet a
közeljövőben inár meg is kezdi mű
ködését.
Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

URÁNIA
December
December
December
December
December

2-án,
3-án,
4-én,
5-én,
6-án,

Hunyadi Sándor színda
rabja nyomán filmen

HÁROM SÁRKÁNY
SZEREPLŐK:

Lázár Mária, Balta Licl, Rajnay Gábor,
Juhász József, P. Márkus Emma,
Berky Lili, F. Sziklay Szeréna,
Rózsahegyi Kálmán, Kabos Gyula,
Gőzön Gyula és Pethes Sándor.
Vasárnapi előadások fél 3, (él 5, fél 7, fél

9 órakor.

H«i-r-a-d-ó

Vih decernb-r 6

ÖAJA-hAtShA
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— Az agy. ■ iiam. tödö vagy
»il» falt Irányuló vartódulótok
elhárítására íg yék reggelenként éh
gyomorra egy pohár természetes
„Ferenc József** keserüvizei.
— Doktorrá avatás. Meskó Gé
za jogszigorlút ma délelőtt avatták
doktorrá a budapesti Tudomány
egyetem a jog és államtudományi
fakultásán.

— Az Izr. Nőegylet műsoros
teadélutánja. A Bajai Izr. Nöegy-

HÍREK

— A bajai állástalan ifjak mű
kedvelő gárdájának jánosbalmai
vendégszereplése. December 6 án,

Horthy Miklós

Vasárnap este resdezi meg a bajai
Állástalan ifj k műkedvelő gárdája
htzafias is kabaré estjét Jánoshal
mán az Ip it testület nagytermében.

Magyarország kormányzója a ma
gyár állam fejének fogalommá nemerült alakja és egyénisége felé irá
nyul a mai napon a magyarság lisz
lelete szeretett és nagyrabecsülése.
A mai napon palotáktól a kuny
hóig a magyarság milliónyi tömege
köszönti öl névnapja alkalmából.
Ei a nap a magyar tör téne'em lég
újabb korszakában nemzeti ünnepévé
avatódott, hogy legendáshir ü és a
mi sorsunkért emberfeletti erővel
küzdő kormányzónknak köszönetét
mondjunk azokért a szolgálatokért,
amelyeket a magyarság érdekeben
annak hitének, erejének, öntudatá
nak és magabizásának ér dekében
tizenhat esztendő során kifejlett. Ez
évben, az ország derengő hajnalha
sadásán küldjük milliónyi magya
rok innen és túl a halár okon alall
valói hódolatunkat.
— A Kereskedelmi Kaszinó
közgyűlése. A bajai Kereskedelmi

Kaszinó f. hó 13 ón, vasám>p d. u.
3 órakor rendkívüli közgyűlési tart,
melynek tárgya «/ 1937. évi költ
ségvetés előterjesztése e.s a tagdijnk
megállapítása. H dáro/alképtelen'ség
esetén a Kaszinó a kö/gyülésl f.
hó 20 án tartja meg.

— Kilopták a Mikulás-cipőt az
ablakból, mert Philips rádió volt
benne. Mikulás is tudja már, hogy
a legnagyobb örömet olyan ajándék
kal szereti, amelynek maradandó
érléke van. A Philips világmárka
maradandó érték. A világ minden
nagyobb városának gazdag műso
rát varázsolja otthonunkba.

Bableves
Hf.mié..

csülökkel

VailCSlk-^1

Várady Érsek-ut 13 (Telefon 314)
MA és MINDEN SZOMBAT ESTE

záróra

4 órakor

Hangulatos ZENE!
— A tankerületi főigazgató
Jánoshalmán. Dr. Závodszky Le
vente tankerületi főigazgató csütör
tökön délután iskolalátogatások meg
ejtése végett és az állami po'giti
fiúiskola felépítésének ügyében Já
noshalmára érkezett.

Cipők, harisnyák, h Ó C Í P Ő &,
nyakkendők, ridikülök
nagy választékban olcsón kaphatók

let dec hó 8 án 5 órai kezdettel
tartja meg a Nemzeti Szálloda nagy
termében műsoros
leadéluiáhpt,
melynek keretében bemutatásra ke
iül: „K?pek a tánc történetéből"
Konferál Teleki Juliska, költemé
nyeket előad Goldschmidt János.
Táncolnak; Bencze Lilla, Cukor
Anna, Fazekas Éva, Fehér Anna,
Grauaug Franciska, Hahn Megda,
HoUzvr Gizi, Ingusz Lilla, Polgár
Éva, Révész Marika, Stern Panni,
Rózsa Panni és Szenes Klári. Tea
jegy áia 1 P 50, diákjegy 50 fill.
— Nyugdíjazások a megyében.
Deák Pál davodi Heves Tamás és
Heves Mihály csálaljai. Lovász Pé
ter kalymári, Szegedi Antal csáfai
jai községi rendőrök, valamint Soós
István davodi, Szegedi Mihály bácsbokodi és Zsemberi Mérté bácsal
mási kisbirók nyugdíjaztatásuk irán
ti kérelmeit tárgyalja majd a megye
legközelebb összeülő közgyűlése.

í

— Járdák hintése. Ismételten
felhívjuk a háztulajdonosok figyel
mét a járdák kellő gondozására és
telhintesére. A rendőrség a legna
gyobb szigorral fog fellépni az el
mulasztók ellen. Szól ez különösen
a mellékutcák háztulajdonosai ré
szere.

Rendelet készül az árrom
balás eilen. Az ország iparossága
már rég'-ta síit get i az ár rombolás
megakadás ozását célzó kormányin
tézkedést. A pénzügyminiszter felhí
vására az ország kereskedelmi és
ipar kamarái tervezetet dolgoztak ki
— Meghalt az utolsó öregem és a budapesti kamat a azt javasolja,
ber, aki még beszélt Rózsa Sán
hog y az ártombolásl első esetben
dorral. Nagy becskereken 98 éves ' 100 pengőig terjedhető pénzbünte
korában meghall Suta Píter gazda, téssel su'isák, kel éven belüli ismét
aki harminc évvel ezelőtt Szeged lés esetén pedig az ipar igazolvány,
környékétől származott Nagybecske
Vagy engedély nit gvonásával.
rekre és aki meg ismerte Rózsa
— Különös faljelentés. Különös

Sándort az alföld legendás hirü f«ljel»r>ie>. érkezet' az államrer dőrrablovezérel. Suta Péter többször kapila.iysifg bűnügyi osztályára. Az
1 ►•gkik kültelki órás egy napszámos
beszeli is a rablóvezérrel.
, !<•.: három da ;-b zs. bórát vett át
—• Felemelték a borárkiegé
jtvitásra azzal, hogv a kél zsebóra
SZitéSt. A pénzügyminiszter most | megi jvilas-i ellem ben a harmadik
.
zsebóra
munkadij f i< ben őt illeti.
kiadott rendeletében a borpárlatot
előállító s/es, főzök borár kiegészíté I A kü’ielki órás azonban a két órát
nem adta vissza A rendőrség az
sét hektólil*renkinl 30 P röl 60 ra eljárást megíndi’oila.
emelte f.l, a borpárlat előállítására O
•rr—i
H
vásárolható direkllermő szőlőből
Jófor galmu
szármázó h< ruk naaliga nlfokonkinti
12 filléies legkisebb átvételi áiát VASÜTI VENDÉGLŐ
pedig 0 9 fillére mérsékelte.
ELADÓ,
bhrbeadö.

u:

UJ DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN

TUNGSRAM

Bővebbel; Va u'i V- ndf glő
D tvöd (V i' •: t Isi váiwa )
GYÓGY
lUW, HASKÖTŐ,

H

Kiadó
üzlethelyiség!

MELLTARTÓ

HITELBANK PALOTA

Czeizler Jenöné

T.ltfon: 111.

íüzőkéözitő mester
szalonjában
HJA,

KAdAU-UTCA

19.81.

n

| A Magyar Általános Hitelbank
baj ;i palotájában

I

Brusat Laíos cég
üzlethelv isége
szennaira Kiadó!

Ma este 8 órakor a Vitézi Szék Műsoros estje a Központiban.

19S6. december 6.
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A kaliforniai
pajzstetiiröl.
A gyümölcsfák ültetés ■ című cik
kemben megemlékeztem a kalifor
niai pajcstetürői mint olyantól, mely
től föltétlenül óvnunk kell a gyű
mölcsfáinkat. Az. alábbi sorok bon
ezt a kérdést akarom bővebb* n
megvilágítani, mivel gyümölcsös Iá
togjtásaim során arra a szomorú
lap »sztal ilra jutottam, hog vannak
meg olyan gyümölcsléthv lók ie, kik
nek a fői már alig látszatlak a ka
liforniai pajz.steiők milliónyi törne
gélöl.
A kaliforniai pajzstetü pfljzóa
1 — 2 mm. átmérőjű hamuszürké
Mindig csoportosan található Tör
zsön, ágon, vesszőn, gyümölcsön,
sőt még a levélen is jólérzi magát.
Hí csak három demzédéket számí
tunk, akkor is égy (ef ü anyáiéi
őszié ezer milliónál főbb utód Síármazhatik. Születésük titán rövid
ideig futkároznak a fád, (itiriítiilól
októberig mindig fellelhetők) nrg
szivogatásra alkalmas helyei nőm
találnak, akkor meglel • p-.duek, paj
zsot fejleszted* k és >z v->galá<uk
kővetkezményeképen körülöttük len
cse' nagyságú piros folt keletkezik a
héjjdn. Erről lehet legbul<'*;>bban
felistnérni, azonban a piros f-J Lö
zepén a tttüanyáuak is ott
lenni.
Ha a fertőzés előrehaladott slá
diumban van már, akko- a pajzs

(elvek egészen Öíazefüggő retedet
klpezhek dlyanrtyita, hogy H háj
már nem látszik ki alóluk Sarg->,
löld gyümölcsön, vagy világos héjjá
fás részeken hamar feltűnő a kali
forniai pajzslelü jelenléte, azonban
sötét héjju Idősebb ágrészt ken még
nagyító üveg igénybevételével is
csak nehezen fedezhető fel ha az.
száraz.
Az erősen meglátna dőlt kalifor
niai p»jz.Mtvtvés fa ha «zt nem ke
zeljük 3 — 6 év alatt linkre megy
niikÖzben minden évben silányabb,
foltosabb termést ad.
Nemzelgard tsági •szempontból is
nagy e miatt a Veszedelem, mert a
kaliforniai pajzstetütől foltos gyű
mölcsöl nem adhatjuk el külföldön
s ha erélyesen nem védekezünk
ellehe, akkor a ftsép n megindult
gyümöicséxpot tónkat megsemmisü
léssel fenyegeti
Szeleciky János
gyümölcstermelő intéző.

Lap luki faionos :
Ö«.

UK Él V

LiltfeL.

Hangszer=^=s=sr.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong
akác
kőris
síil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

P száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK
Iroda: Hajnald u. 13.
Fatelep: Szentjánosi-ul 7.
(Sugovica part) Telefon: 195.

Telefon: 42

I
g

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

! dorogi^koksz
Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal !

SZAKÜZLET

OOíOSÍ

készít y t rv
m *
HANGOL FERENC

Ja

hangszerkészítő mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS U. 2.
(Drescher-ház )

Zománcozott és fekete

tűzhelyek.

Minőségért, sütésért g a r a n t i a I

Könnyű és nehéz vas- | mkkeiezést
szerkezetek készítése! | Auugmé^lJ

I

Illés György

Á

BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45

I
I
I

tojásszén
cliószén

Kemény és lágv tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut ér Tana KA- "■•“SíS

A Nemzeti Szálló

kádfürdői

naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

T-1-f..n : 525

Szobafütéshez:

I
I
I
í
I
I.

Kombinált szobák nagy választéka!

EBÉD LÖK
H Á L <
URISZOBÁK

ü POLLAK
bútoráruház

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

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei)
Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

------ --------- = Kérje mindenütt. Képviselet:

—

§ c h ö n és Bajai

BAJA, Hayhald-utcá 13. — Telefon 26.

Nyomatott Balettnek és Goldbcrger könyvnyomdájában. Baján.

