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Vili. Edward angol 
király lemondott.
A világtörténelemben nem 

volt esemény, mely annyira 
hullámzásba hozta volna a ke
délyeket, mint Edwárd angol 
király mostani lemondása. 
Krisztus születése, feltámadása; 
Amerika felfedezése; a római 
világbirodalom összeomlása és 
még annyi nagy történelmi 
esemény mind olyan történel
mi tények voltak, melyek év
ezredekre szóltak, de évszá
zadoknak kellett eltelni, míg 
világjelen tőségüket felismerték.

Bizonyos, hogy ezekhez a 
nagy eseményekhez képestele- 
nyészően csekély jelentőségű 
Edwárd király egyéni sorsa, 
tragédiája — de ilyen törté
nelmi egyidejűséggel eddig még 
egy esemény sem dicseked 
hét.

Mi adott olyan nagy érde
kel a lemondott angol király 
személyének ezúttal az egész 
világon ?

Egészen bizonyosan nem az 
angol világbirodalom sorsa ; 
mert alig hihető, hogy bárki 
is féltette volna az angol vi
lágbirodalmat egy trónváltozás
tól.

Ellenben Edward király élete 
történetében az ember sorsát 
látta példázva az egész em
beriség.

A nagy és kis ember egya
ránt játéklabdájuk a végzetnek, 
még egy világbirodalom királya 
sem ura a maga sorsának.

Az események förgeteges 
torlódása, hamar elfelejti az 
emberekkel Edward angol ki
rályt s csak a romantikus lel
kek méláznak majd még egy 
ideig a szerelmes király emberi 
sorsán . . .

Kozma Miklós Németország ven
dégeként tanulmányozza az ottani 
rendés/vli viszonyokat; különös ti 
gyeimet fordít a nemzeti munka
szolgálat sserve/.eteire, beosztására, 
eredményeire.

Németország h lalntas erőfeszi 
téssel szervezi meg emberanya gá 
nak fizikai es szellemi erejét; olyan 
eszközökhöz, is nyúl, melyek igény 
bevétele nálunk alig volna képzel 
hető.

z\ napokban iit járt egy Bácská
ból Németországba szakadt szabó
iparos, aki hu*z munkást foglal
koztat.

A munkások napi nyolc ólát dől 
goznak maguknak, a kilencedik óra 
az államé.

A közt Imu'lban történi, hogy két 
munkás megtagadta az államnak 
szánt kilencedik órát. A főnök ki 
adta munkakönyveiket s egyben je
lentést lett az illetékes hatóságnak.

Kirabolták Kiskunhalason dr. Borbás Imre ügyvéd 
irodáját.

Ai ismeretlen tettes a Wertheim szekrényt megfúrta és onnan közel 7000 P. zsákmányolt.
Nagyméretű betörés történt 

tegnap éjszaka Kiskunhalason. 
Ismeretlen tettes betört dr. 
Borbás Imre ottani ügyvéd iro
dájába és a Wertheim szek
rényt megfúrva abból 6872 
pengőt zsákmányolt.

Elkezdték a szenűstvám napközi otthon
Most már minden kétséget 

kizáróan megoldást nyert a 
Szentistvánon tervezett nap
közi gyermekotthon problé 
mája. A napközi otthont az 
időközben berbeadott hitel
szövetkezeti iskolában állifják

Nemzeti munkaszolgálat.
Otthon már kél hatósági kö/eg 

I fogadta az állammal szemben sza- 
boltaló munkásokat s rögtön az 
internáló táborba szállították őket.

Es ezt Németországban ‘mindenki 
természetesnek tartja — mondotta 
bácskai fóldink.

Nem tudjuk milyen lap sztalato- 
kat szerez majd belügyminiszterünk 
Némvtojszágban ? Mit gondol az 
ott bevált intézményekből nálunk 
megvalósíthatónak ?

Ejiy bi zonyos, hogy a német in
tézmények közöli legnépszerűbbnek 

■ és leghas'nosabbnak látszik és a 
. munkanélküliség levezetésére lég 
' alkalmasabbnak is a kötelező nem 
' z.eli munkaszolgálat.

Minden német ifjú köteles egy 
es'tendóie rnunkaláborba vonulni s 
ott társad dmi állására és foglalko
zására való tekintet nélkül minden 
munkát, b. osztásához képest föld 
munkát is végezni.

Az ügyvéd a betörést a reg
geli órákban vette észre, ami
kor az irodába bement.

Dr. Borbás Imre azonnal 
jelentette az esetet a rendőr
ségen, a betörőkre vonatkozó
lag azonban semmi támpontot

I fel. A lakást már fel is mon- 
I dották és a szükséges átalaki 
| fásokat megkezdték. Tudniillik 
I egy nagyobb termet akarnak 
több kisebb helyiségből előál
lítani, s ennek megfelelően a 
falakat kibontják.

Cserkészetünk úttörő tevékenysé
get végzett nálunk a fizikai i"uoka 
és testi ügyesség megbecsül?* • te
rén; de — ig«u nemes hivatása 
mellett — lulnyomorészben mégis
csak sportszerű jellege van

Óriási jelentősége volna nálunk a 
katonai jellegű munkaszolgálatnak; 
a túlfűtött oszlályszellem, a dzsentri 
lélek káros kinövéseit alaposan le
csiszolná; a papiros demokrata szel
lemet egészséges munkalesf vétiség 
váltaná fel.

Úgy érezzük, hogy az alkotmány 
és a nemzeti hagyomány k tisztele
téről sokszor tanúságot ti lt belügy
miniszter — a maga egyébként éré 
íves, katonás természetének megfe
lelően — felismeri majd a módokat 
a nemzeti erő elkerülhetetlenül szük
séges és olyatén fegyelmezésére, 
hogy az a nemzeti karakterrel össz
hangban álljon.

nem tudott adni.
A kiskunhalasi rendőrség 

nagy eréllyel indította meg a 
nyomozást a vakmerő tettes 
kézrekeritésére és gyanú alap
ján máris több őrizetbevételt 
foganatosított.

átalakítási munkáit.
j Az otthon teljes felszerelése 
huzamosabb időt igényel, en
nek megtörténte után azonban 
rögtön átadják rendeltetésének.

| A napközi otthon befogadoké- 
i pessége 80—100 gyermek szá- 
| mára felel meg.

Játékok.
Fischer Pál r. t, Baja

Este 7 óráig szívesen állunk rendelkezésre!

Mindenkinek talál megfelelőt

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL
KIRAKATAINKBAN!

Divatáruk.
Divat üzlete
Br. Eötvös utca 2. szám.

Cipők. 
Cipöraktára 
Gróf Zichy Bódog tér 4.
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Harisnyát
Pulóvert 
Habselyem, 
Trlcó, svájci 
fehérneműt 
Retlkült

olcsón
REINHARDT

divatcsarnokból Baja, Tel. 188.

Kalapot,
Inget, 
Pyamát, 
Nyakkendőt, 
Keztyüt, 
Rövidárut.

Megnyílt a Bajai Iparművészeti 
Társaság gyűjteményes kiállítása 

a Nemzetiben.
Műrészeink meghívást kaplak Hollandiába és a szegedi 

Ipari Vasáron való részvételre.
Ma délelőtt nyílt meg a Bajai 

Iparművészért Társaság gyűjtemé
nyes kiálli'ása a Nemzetiben. A ki
állítók mögött a szegedi siker és 
két kitüntető meghívás. Az egyiket 
dr. Tonelli Sándor a Szegedi Ke
reskedő Imi és Iparkamara főtitkára 
juttatta el és ez nem kevesebb, 
Ipint a holland konzul meghívása 
Amsterdamba, a má<ik a szegediek 
kére*-, vegyenek részt a jövő év 
májusában megrendezendő ipari 
vásáron

Az eikö'C'i siker ilyen fokmérője 
adja meg azt a légkört, melyben 
iparművészeink most idehaza is be
mutatkoznak. Ha ugyan bemutat
kozásnak számit művészeink ismé
telt megjelenése, e mos* megrende
zett kiállítás keretében, azután a 
sikerek után, melyeket idehaza min-' 
dánkor az osztatlan siker és elis
merés kisért.

Mostani kiállításuk alkotásaik pa
zar gyűjteménye. Szinte káprázva 
jár a tekintet a szépségek gazdag 
tárházán, melyet müvésikezek ihle
tet pillanataikban alkottak. Nem 
m°sterségbeii fölény ez már, hanem 
igazi művészet Művészet a maga 
nemes értelmében.

A belépéskor Balogh S. Károly 
kerámiái vázái kapják meg figyel
münket. Majolika és égetett merza 
majolika, eozin vázái régi és ui 
magyar motívumaival dús szinhatá- 
■aival lenyűgözően halnak. Szén 
tel'víztartója egyik legmesteribb al 
kolása. Fabonbonierek pazar váltó 
sataí.

Vele szemben Czeglédy Nagy Jó- I 
zsef. Ez a művész hőrmuokáinak

képkeretek, relikülök, tárcák, egy 
Torrnay C^cil könyv bőrkötése ma 
ga szinte a művészi c«ucsleljesilmé 
nyék. Egy kis rokka hosszan fogva 
tartja az embert mozaikszert) orna
mentikájával

Ajándékot
KARÁCSONYRA 

vásároljunk 

MAJTINSZKY-nál 
fl Tóth Kálmán szoborral szemben.

Beljebb lépve Darcsényi Aladár 
alkotásait találjuk. Először talán 
panoráma képeit csodáljuk Papír.faés 
fém összeállilásak, ai anyagszeriiség 
pompás összeállításában. Szinte egye
dülállóak. Egy diszlámpája, mely 
egy keleti mesét Örökít meg, lenyü 
göző. Faragott és festett hjmulácái 

] figuráikkal fafesléses intarziás dobo 
zai, vitrindiszei eredetei alkotások.

Ifj. Misko’czy Ferenc faragott di- 
szü házi oltárai (Hasvél, A keresz
ten) és két szoborarcmása (Szornmer 
Gitta és Somogyi Magda) egy mű
vészi lélek mesteri megnyilvánulásai.

Eredeti elgondolásaival szerepel 
sarkadi Puskás Klári. Megkapó egy 
üvegablak terve „Krisztus a kereszt 
súlya alatt". Nem kisebb értékű 
egy falv^-dőie varrott rátéttel és két 
magyar szürpárnáje. De mintha 
művészetének súlya a gyermekiélek 
felé hajlana. É* itt talál újat, meg 
lépőt és eredetit. Egy tervezete, 
mely a „Számoljunk" gyűjtőnév 
alatt a gyermekszoba hangulatát 

' varázsolja elénk, ugyancsak stilizált 
lakkozott kártyalapjait nagy és 
őszinte siker fogja kísérni. Puskás 

Klári művészete, elképzelései és al 
kötni ludasa sziute egyedülálló.

A második teremben kapott he
lyet S/ommer Géza. Ötvösmunkái, 
asztali tálai, {.faragáson rózsás és 
magyaros motívumaival pompáznak. 
Materi alkotások, egy kulacs mula- 

1 tós részeg alakjaival, oldalán szőlő 
fürtökkel és egy dús Lfaragásu hor 
dója. Mesteri tlkolás egy kis fali- 

; szekrénye és egy pompázó állóóra 
■ rézfaragásos mu'atólapjával.

És végül a kiállítás művészei kö 
zött szerepel még vitéz Zsomhory 
József. Az ő munkái sokoldalúsá
gának hirdetői. Magyathangulatu 
dekoratív képei mellett egy Miatyánk 
képsoiozat köti le a figyelmet, majd 
gazdag gyűjteménye a dohányzó 
készleteknek, bomboniereknek és 

I vitrintárgyaknak dekoratív feldolgo 
zásukban Káprázatos változatát 
adja kiállítása a bördomboritás mű
vészi tökélyének és a kézifestésü 
falalcák egész gyűjteményének Ez 
utóbbiak email hatásukkal tűnnek 
ki.

A péntek esti síjtóbenautaló előre 
vetette annak a sikernek képét, 
mely művészetük újbóli szereplését 
kisérni fogja.

A kiállítást délelőtt 10 töl 1 óráig 
és délután 3 órától 7 óráig tartják 
nyitva. A belépés díjtalan.

rí HÓCIPŐ

SPORT
CIPŐ

HAZICIPO

CIPÖÁRUHÁZ BAJA
BR. EÖTVÖS-U. 2 TELEFON- 206.

Mécs László irodalmi 
estje iránt osztatlan 
érdeklődés nyilvánul 

meg.
Mécs László a kivaló pap

költő hétfői irodalmi estje iránt 
városszerte nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. Az emberszi
vek dalos harangozójának ba
jai szereplése — és az esten 
szereplők dr. Tordai Ányos, 
Szántó Jenő, Lukácsné Váczi 
Jolán és a Bajai Daloskor, — 
a szezon egyik legmaradan
dóbb emlékű estjét fogják a 
Nemzeti Szálló nagytermének 
falai közé varázsolni. A jegy
árusítás már serényen folyik 
és az előjelekből ítélve zsúfolt 
ház fog tapsolni az est közre
működőinek.

Jegyek 150 P, 1 P, 70 és 
30 filléres árakon kaphatók.

Bableves csülökkel 
éjfélután Vancsik-nái 
Váradv Érsvk-ut 13. (Telefon 314) 
MA és MINDEN SZOMBAT ESTE 

záróra 4 órakor

Hangulatos ZENEI

Legszebb karácsonyi ajándék egy ŐTS, vagy ékSZ^L
De igaz öröme csak úgy lesz.

Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-tól vesz.
Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bódog-tér 2 szám.
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Mint „a** 1 betű az abc-ben
FÖLDES első nyakkendőben!

Az elegáns, ízléses és finom 
nyakkendő ruhájának szép
ségét legelőnyösebben juttatja 
érvényre.

Tekintse meg új kirakatunkat!
Baja, Vörösnaarthy-u. 1. sz.

Csak az ingatlanná! nem rendelkező 
kisegzisztenciák behajthatatlan adóhátra

lékát törölték Baján.
Mint a Baja-Bácska jelen

tette Baja város november 
30 ra összehívott közigazgatási 
bizottságának ülésen 20.000 
pengő behajthatatlan adóhát
ralék törlését határozták el.

Ezzel az adótörléssel sok 
kisebb egzisztencia adóhátra
lékának ügye nyert rendezést 
és a város adóhivatala is va
lamivel kellemesebb helyzetbe 
került, mert ezeket a hátra
lékokat a törlés következté
ben nem kell adófőkönyvik-g 
a következő esztendőkre i> át
vezetni.

A törlésnek csupán az az 
árnyoldala, hogy ezek az adó
törlések csak az ingatlanokkal 
nem rendelkező polgárok ja
vára történtek. Az ingatlanok
kal bíró adóhátralékosok adó
ját csak a pénzügyminisztérium 
törölheti és pedig csupán olyan 
esetekben, amikor az ingatla
nok elárvereztetésénél előre
láthatólag még az árverelési 
költség sem nyer fedezetet.

A törléseket leszámítva is 
Baja város ezidei adóbefizetése 
igen kedvező. 

lág ieret ad ez a készülő magyar 
est éí> bizonyt)*, hogy a bajai höl
gyek művészi érzékkel és asszonyt 
leleményességgel oldják meg fel 
adatukat a kettős célt : hogy ma 
gyáros jelmezruhájuk elegáns, és 
szükség esetén modern volt amellett, 
a magyar nö büszke nemzeti öntu 
daláról is hitv llást tegyen

Az est műsora pedig nemcsupán
1 nívós, de minden vonatkozásában 
i magyaros jellegű lesz. ígéret erre az 
; érdeklődés központjában álló ma

gyar regős csoport, a művészi íánc 
produkciók, de talau még ezeknél 

| is inkább a szenzációs élőképes 
i jelenetek, melyek mindegyike egy- 

egy remek történelmi korképet ad.

frászé'

TUNGSRAM

Tegnap letárgyalta a 
minisztérium Bácsbodrog- 

vármegye 1937. évi költség
vetését.

Dr. Fernbach Bálint főispán, vi
téz dr. Bajsay Ernő alispán és Mé
zes János számvevőségi főtanácsos 
csütörtökön Budapestre utaztak.

A megye vezetőinek budapesti 
útja fontos kéi désekkel állott össze- 

i függésben. Most készült el a szám-
i vevöség Bácsbodrog vármegye 1937. 

évi háztartási költségvetésével és 
annak letár gvalasa tegnap folyt le 
a belügyminisztériumba összehívott 
miniszterközi bizottság közbenjötlé 

! vei.

VIUAMÜSÍÁGI KERESKEDŐJÉNÉL

A bajai báli szezon eseményének 
ígérkezik a Move és Mansz együttes 

magyarestje.
Külsőségekben is h «ngsulyozottan 

magyar önlud <li;>l és löt heteden 
energiával kezdeti? meg fontos nem
zeti propagandáját a leginagyarabb 
bajai intézmény a Move. Vezetőire 
a trianoni határ mentén keményebb 
munka várt, mint ba>h< l az. ország 
bán. De az. eredm ’ vek minden 
elismerésnél ékes.zólóbb *n d<.»ku 
menlállák, hogv az ifin szervezet
nek az egyesztendős mull alatt is 
sikerült elhivatottságát meg rtelnie 
mindazokkal, akik a szép, nemes és 
mindenekíelelt m -gyar meg nozdu 
lásol'.ért lelkesülni ud ak.

A bajai M'*ve n rv inteti gondolat 
szolgálatában újabb nemes és öröm 
mel üdvözölt p.ogramr.i kes/iil. Ja 
nuár 2 án rnegrend *zi .1 leli b-tlsze- 

| tón kiemelkedő eseményét a m»- 
' gvar estélyi. Az estélyt együtt ren

dezik a Mansz.szal és a két egyesü 
let lelkes propagandát fejt ki, hogy 
ez, a bajai uriközönség elegáns ta
lálkozójának szánt estély valóban 
minden izében magyaros is legyen, 
illetve, hogy azon a magyar ruha le 
gyen az uralkodó elem

A magyar ruha diadalát jelentette 
az angol arisztokraták nemrég Lón 
donban megrendezett káprázatos 
pompájú magyar bálja és páratlan 
szenzációkéul hatoltak az. id-'gen 
milliöben a művészi kivitelű mesés 
magyar jelmezek.

A magyar színeknek, magyaros 
motívumoknak az egyeni Ízlés és 

1 fantázia gr/dag változatosságában

öltést® a törvényszék
a rendőrökkel gorombáskodó 

borotai kovácssegédet.
Nagy Lajos vitézi tettai. avagy a borouktipától a félkilós 

kalapácsig és a rendőrök megtámadásáig.
Borotán 1936. jtinius 12 én Nagy 

Lajos ottani 28 éves kovács alapo 
san felőnlötl a garatra. A kovács 
egész nap az ismerőseit járta s min- 
denüit magivot! egy-két pohár bort. 
Végül is duhaj hangillatban az egyik 
vendéglőből vetődött haza, Kovács 
Mihály föld mi vésnél bérelt szállá 
sára. Nagy Lajost nem h’gya bé 
kén a virtus, olyan hangzavartren
dezett az otthonában, hogy házi 
gazdája sem tudott pihenni tőle 
Kovács felszólította a kovácssegé- | 
det, hogy pihenjen le végiére, vagy 
legalább is a lármát hagyja abba 
éjtszakára, de Nagy Lajos nem haj 
lőtt a csitilásra.

Kovács végül is a rendőrökhöz 
folyamodott. Kenderest János rend 
őrvezető és vitéz. Illés János rei dőr 
a helyszínen próbálták Nagy Lajost 
lecsendesiteni. Az ittas kovácsle
gény reprodukálh ’atlan díszes jel- 
tőkkel üdvőzo... a karhatalmat és 
fel kilós kalapáccsal akart nekik 
rontani A rendőrök C’ak nagyne 
hezen tudták tekintélyüket megóvni 
a dühöngő ember előtt, akit be
akartak kisérni a rendőrőrszobára, 
mig a mámorát kialussza, de nem 
bírtak vele.

A rendőrök már a községi elő 
fogatéit üzentek mert gyalogszerrel

Nagy Lajossal nem boldogullak.
Nagy Lajos azonban időközben 

mégis meggondolta a dolgot, egye
dül is bement a községházára, csu
pán az ‘lőfogatért küldött fiatalem
bert pofozta fel.

A? incidens után Nagy Lajos ha
tósági közeg elleni erőszak bűntet
tének vádjával kerüli a törvényszék 
e'é s ügyet tegnap délelőtt tárgyalta 
a Linzer-tanács.

A tanúkihallgatások után hatósági 
közeg elleni erőszak vétségében 
mondották ki bűnösnek Nagy La 
jóst és 3 hónapi fogházra Ítélték.

A vádlott és védője az Ítélet el
len fellebbezett.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PHöKNIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos „41.
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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok 
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árak011 

Farkas Mihály üvegkereskedónél. 
Alpacca evőeszköz. Modern képkeretezés.

Nincs gazdája a
Krammer mérleggyárból származó 

hamisan bélyegzett mérlegnek.
Világjáró Krammer József és unokaöccse családi háborús

kodása a törvényszék előtt.
A kalandos utazásairól ismert 

Krammer József bajai mérlegkészi 
tő és az unokaöccse Krammer Gyula 
bajai lakosok mérleghamisilási ügyét 
tárgyalta tegnap a bajai törvényszék. 
A családi háborúvá fejlődött mérleg 
hamisítási ügy, illetve a vád előz, 
ményei még ez év augusztus 22 én 
robbantak ki.

Ezen a napon Varga József rémi 
földműves megjelent Krammer Jó
zsefnél. hogy újonnan vásárolt mér 
legét hitelesíttesse. Krammer in g 
nézte a mérleget és nem volt haj 
landó hitelesíteni, mert megállapi 
tóttá, hogy a mérleg ha,mis. A fel
fedezés után Vargával a rendörszo 
báia ment, ahol nyomban jegyző 
könyvbe foglalták a inegállapitáso 
kai.

Varga előadta, hogy a mérleget 
Hollender Mór jáooshalmai keres 
kedőnél vásárolta. Az ügyet komp 
likálla az a körülmény, hogy a 
mérlegen Krammer Gyula cégjegy
zése és bélyegzője volt fellelhető.

URÁNJA

December 12-én, December 13-án, 
szombaton vasárnap

Afranciafilmgyártás legragyogóbb újdonsága

PIERRE BENŐIT 
világhírű regénye nyomán

KOENIGSMÁRK
■■nm—iiimriwí ii i'irinii

Egy k irályné nagy szerelmi regénye 16 felvonásb"”

Főszereplők:

Elisa Landi, John Lódén.

Színes zenés film. FOX hangos híradó!

Mindkét Krammer, akik külön
ben nem a legjobb rokoni érzéssel 
viseltetnek egymás iránt, a törvény 
szék elé került.

Krammer Józsefet dr. Fülöp Ist
ván, Krammer Gyulát dr. Pump 
Károly ügyvédek védték. Krammer 
József tagadta, hogy az ügyhöz va 
lamelyes köze volna. Elismerte, hogy 
hamis méilég bélyegzés mia t már 
volt ellene eljárás, de azok régebbi 
keletűek, mint a vád tárgyát képező 
mérlegbélyegző. Szakéitő kihallga
tását kéri arra vonatkozólag, hogy 
a bélyegző, illetve a mérleg nem 
nála készült.

Krammer Gyula szintén tagadta 
a vádat. Kijelentette, hogy 1934. 
óta nem szállított mérleget Hullen- 
dernek.

Dr. Linzer elnök :
Hogv került mégis a mérlegre a 

magéi bélyegzője ? Izgatott s/óharc 
következik az elnök szavaira.

Krammer Gyula : Nem tudom, 
valahogyan megszerezték a bélyeg

zömét
Krammer József : Nekem nem

I volt rá szükségem. Minden gerenda 
I hamis bélyegzőkkel van alátámaszt 
! vn. Krammer Gyula : Kérem elnök 

ur, én nem hamisítottam. Mindenki 
| tudja, hogy Krammer József bősz 
' szül akart ellenem.

Krammer József: Krammer Gyű 
I Iáék tiv éven át zsebrevágták a jö

vedelmet, amit én a hamis rnérle 
gekkel szereztem nekik és most ők 

■ erkölcsi tőkét kovácsolnak az én 
elitéltetésemből a maguk javára.

Az egyre izgatottabban folyó pár 
I hareoak a tanúkihallgatások vetet

tek végett. Kihallgatták Varga Já
nost, aki a lefoglalt mérleget vásá 
volta, valamint Pusztai Mihály mér 

| legkészitőt, aki Krammer Gyula mü 
helyében dolgozott.

A Budapestről Bajára h volt szak 
értő meghallgatása után a törvény
szék a tárgyalási elnapolta és az 
újabb tárgyalást december 24 re 
tűzte ki.

A Frontharcos Szövetség 
bajai főcsoportja holnap tartja 
taggyűlését a Központiban.

A Frontharcos Szövetség 
bajai főcsoportja, — holnap, 
— vasárnap délután 4 órakor 
tartja taggyűlését a Központi 
Szálló nagytermében. A tag
gyűlésen vitéz dr. Bajsay Ernő 
a főcsoport elnöke fog elnö
kölni. A taggyűlésre, — mely 
fontos kérdéseket fog tárgyal
ni, — meghívják ezúton azo
kat is, akiknek leigazolása 
még most van csak folyamat
ban.

Felmentéssel végződött a 
borotai asszony és fia 

hitelsértési ügye.
Merkler Islvánné és fia Merkler 

András képzőművész borotai lakó 
sok hitekét tés vétségének vádiával 
állottak tegnap a törvényszék előtt 
Merklernél dr. fíoné Endre ügyvéd 
jelentette lel mert az asszony 1300 
pengőt kitevő követelését átírta a 
gyermekeire és az ügyvéd 150 pen 
gős követelését nem eg\enlilelle ki

Merhlerék ügyében több tanút hall 
gatlak ki azonban a vádat bizo 
nvitani nem sikerüli s mivel bűn 
cselekmény nem forgott fenn a tör
vényszék mindkettőjüket felmentette 
az ellenük emelt vád alól.

Fizessen elő
a BAJA-BACSKARA.

1936. 8042 szárn.
Pk. 14557—1933.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a 

értelmében közhírré testem, hogy a 
dr. Fehér Lőrinc bajai ügyvéd ál 
tál képviselt Merkler András végte- 
hajlató javára végrehajtást szenve
dő ellen hátr. 85 Pengő 23 fillér 
töke és járulékai erejéig a bajai 
hir. járásbíróság 1933 P. 2003 és 
416193 sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végre 
hajtást szenvedőnél 1933. évi au 
gusztus hó 2 n le-, illetve felülfog
lalt és a Pk. 14143—1933 számú 
foglalásijkvben 1—25 I. a. összeirt 
1492 P. fillér re becsült kor csmai be
rendezés, hordók, tengeri, morzsoló, 
tizedes mérleg, borprés, vetítőgép 
tükörrel, kapcsolótábla slb. s egyéb 
ingóságokra a bajai kir. járásbíróság 
Pk. 14557—1933. sz végzésével 
az árverés elrendeltetett annak 
1908 évi XLI. t.-c. 20 §-a. valamint 
az 1930. évi XXXIV. t. c. 72 §-aalap- 
ján az alant megnevezett s a 
foglalási jegyzőknyvből ki nem tűnő 
más foglal falók javára is az árve
rés megtartását elrendelem de csak 
arra az esetre, ha kielégítési jo 
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset 
folyamatban nincs.

Az árverésnek végrehajtást szén 
védő lakásán, Csátalján 424 szám 
alatt leendő megtartására 1936. 
évi december hó 14 napjának d. u. 
fél 4 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt és fentebb részlete 
zett ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a becs
érték kétharmadánál alacsonyabb 
áron végrehajtást szenvedők hoz
zájárulása nélkül nem adhatók 
el.

Az olyan ingóság árverésen, mely
nek becsértke 1000 P, csak az ue- 
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt 
letesz.

Raja, 1936. nov. hó 12-én.
Horváth Andor
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött

Elitélték magánlak
sértésért.

Ez év november 6 án este 10 
órakor Agatity János bajaszentist 
váni földműves kissé illumiuált ál 
lapolban sógorához ment, akivel 
egy idő óla haragban volt. Mivel 
az már aludt, dühében az ablakot 
kezdte zörgetni. Nem akarták be
engedni s ezért benyomta a nagy
kaput, m»id sógorai fenyegetve szit
kozódva berúgta a konyhánjtól. Só
gora Kollár Lajos a fenyegetéstől 
megijedve kiugrott az ágyból és 
elbújt a konyhában.

Mikor Agatity a szobába ment, 
hogy megkeresse, úgy ahogy volt 
éjszakai öltözetben menekült az ut-
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Erzsébet királyné utca 10.

cára és csak Agdily eltávozást után 
egy órával merész -It ij-zamenni

E'.alatt Agatitv a szobában meg 
dyujlo’ta a lámpát s mivel sógorát 
nem találta egy ideig az ott ven
dégségben levő Gergily Játtosnéval 
beszélgetett, majd megnyugodva ha
zatért. A törvényszék Agaiity Já
nost magánlaksértésért jogerőin 1 
havi fogházra ítélte.

Egy világjáró német 
közokirsthainlsitási 

ügye a törvényszék 
előtt.

Mint már megírtuk, nov. 27 én a 
csendörök Felsőszeniivánon egy vi 
lágiáró német fiatalembert fogtak 
el Kaiser Peter luxeml uigi szüle 
tésü német állampolgár személyében. 
Kiderült róla, hogy útlevele hamis. 
Ügvé« tegnap tárgyalta a törvény
szék. Vallomásában elmondja, hogy 
ez év nyarán indult el otthonról, 
hogy megkerülje a világot. Auszt 
riaban elfogtak és a legközelebb 
eső határén Magyarországra tették 
át innen Romániába igyekezett és 
hogy a hatóságok n«* zaklassák, út
levelet hamisított magának. A ka
landvágyó német fiatalembert, ki 
kéregetésből tar tolta f*nn magát
ok irat hamisításért jogerősen 15 
napi fogházra és az ország terüle
téről örök időre való kitiltásra Ítél, 
ték

Karácsonyi ajándéknak

Zsolnai dísztárgyak 
Josefinen Hütte

csiszolt üvegáruk, továbbá min
dennemű üveg es porcellán 
áruk a legrégibb haj-d szak 
üzletben kaphatók:
SCHNETZER E R N Önéi
Alapítva: 1862. é ben.

- A bajai borbélyok és fodrá* 
szók műkedvelő előadása. A ba 
jai borbélyok es fod'as’ok január 
10 én este 8 órai kezdettől nagy- 
szabású műkedvelői előadást ren 
deznek a Kö/ponii Színházban. Ez. 
alkalommal előadják Hőnyi Ador
jánnak „Egv kis senki" című há
rom (elvonasos vigjátekát

Meghűlésnél,
Halhalálnál, torokgyulladásnál, mán- 
dolalobnál, fiilkalarrusnál, valamint 
idegfájdalmahnál és szaggatásnál 

' naponta fel pohár természetes 
I „Ferenc József** keserüviz nagyon 
/ót tesz, mert a gyomor bélcsalornát 

| alaposan kitisztítja, azonkívül pedig 
megfelelő emésztést biztosit. Egye* 

I térni oi uostanárok véleménye szerint 
! u Ferenc József viz hatása gyors, 
| kellemes és megbízható, s ezért 
i használata járványok idején is igen 
I célszerűnek bizonyul.

A pécsi tabla is 
hathónapi fogházra 
itéíte Vermes József 

Jánoshalmái 
ügyvédet.

Dr. Vermes Józsi f jánoshalmai 
Ügyvédet Tankovics Pongrác jános- 

, halmi gazda megbízta, készítsen 
szerződést 3000 p'ngőeit eladott 
9/őlőj-iől és kitöltetlen váltójára 

| vegypn fel 3000 pengőt, hogy a bir
tokot tehermentesíteni lehessen. Ver 
mes József 700 pengővel többet 

, vett fel és később az elszámolásnál 
is megtartó ta magának ezt a pénzt. 
Ezért elsőtökön a bajai törvényszék 
sikkasztás bűntettéért h>tbénapi bőr 

j törne ítélte. Csütörtökön tárgyalta 
másodfokon ezt az ügyet a pécsi 

I Ítélőtábla, amely jóváhagyta az el 
SÓfoku Ítéletet. Az. ítélet jogéi ős

HÍREK
— Dr, Borblró Ferenc polgár 

mester Budapesten. Dr Borbiró 
Ferenc polgármester a holnapi na
pon Budapestre utazik, hogy részt- 
vegyem a Magyar Városok Szövet
sége közgyűlésén. A polgármester 
azonkívül a várost érdeklő egveb 
ügyeket is letárgyal az egyes szak
minisztériumokban.

Az üzletek vasárnapi zár 
órája. A hivatalos lap közlése sze
rint a nyílt áru-ilásu üzletek 13 án 
vasárnap reggel 9 órától d. u. 2 
óráig, 20 án vasárnap reggel 9 órá
tól duó óráig tarthatók nyitva. 
Karácsony első napián teljes mun
kaszünet van. Karácsony másnapján 
és újév napján a vasárnapi záróra 
van érvényben.

— Dr. Hojzes János közigaz* 
gatási gyakornok kinevezése. Dr. 
Mojzes János ideiglenes bajai köz
igazgatási gyakornokot Budapestre 
a székesfővárosi pénzügyigazgató* 
sághoz fogalmazóvá nevezte ki a 

[ pénzügyminiszter.
I — Nyugdíjazás. Dany János ba-
j jai pénzügyőri fősz.emlészt évtizede
• kig tartó szolgálat után saját kóré
I sére nyugdíjazták.
I — Bácsalmásra helyezett adó* 

tisztviselő. Frőhlich Sándort a bu
I dap'sli Illetékkiszabási hivataltól
i dijnoki minőségben Bácsalmásra 
| helyezték át.

Cipők, harisnyák, hÓCÍpŐk, 
nyakkendők, ridikülök

négy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

Január 6-án lesz Lovas Andor 
uj operettjének a „Diákbárnak*1 

a bemutatója.
Egy tehetséges és népszerű bujái 

szerző Lovas Andor ének és zene
tanár, a belvárost templom karna
gya all rövidesen a művészi szépei 
megbecsülő közönség elé.

Lovas Andor már sok komoly és 
értékes eredménnyel igazolta mii 
vészi felkészü Iségél, szerzeményei 
közül nem egy a hivatott kritika 
elism rését is kiérdemelte.

A megkapóan melodikus szép 
muzsikák szerzője most készíti elő 
adásra legújabb operettjét a „Diák
bárt". Modern, de tiszta levegőjű

— Beteg a bácsalmási adóhi- 
hivatali főnők. Sugár Károly a 
bácsalmási adhóivatal népszerű fő
nöke a közelmúltban súlyosan meg 
betegedett. Családja a napokban 
Budapestre szállította gyógykezelte
tés végalt. •

— A Bajai Turul Sport Egylet 
táncestélye. A Bajai Turul Sport 
Egylet január 9 én a Központi Szál 

j ló termeiben láncestélyt r* ndez. A 
sportbarátok és a b Jai fiatalság kö 

I reiben élénk érdeklődéssel találko- 
l zik a Turul hagyományos és min- 
' dig kitünő-’n sikerült bálja,

— A megye közigazgatási bi* 
ZOttságl ülése. Bácsbodrog várme 
gye közigazgatási bizottsága kedden 
délelőtt fél 11 órakor tartja ülését 
a vármegyeházán; utána a gazda 
sági albizottság ülése következik.

— Vegyesbizottsági ülés a vá
rosházán. Ma délután 3 órakor dr. 
Borbiró Ferenc polgármester elnök
lésével vegyesbi/oHsági ülés lesz a 
városházán, amely n kisgyülés és a 
közgyűlés előkészítésével fog! •Ikozik,

— Szatirt fogtak Nagybaracs- 
kán. Keresztes J.»z«» fné csálaljai 
fiatalasszony kétségbeesett* n i*-h ni
kezelt a nagvbaracskai cs>ndötsé 
gén és elmondotta, hogy oólortök- 
re virradó éjjel amikor h.z.ifelé 

i tartott, a sötétben egv férfi megtá
madta. A nyomozás megindult és

hangulatos meséjü színpadi alkotás 
a bájos operett, melynek bajai elő- 

| adására már lázas izgalommal ké- 
! szül a Katolikus Egyesülés, illetve 

a Leányklub és a KIK kitűnő gár-
■ dája.

Az ének és zenerészekel a szer
ző tanítja be és dirigálja az előa
dásokon, a dramaturgiai részt Sze- 
rernlel Lőrinc rendezi. A látványos 
nagy statisztériával kiállított moz
galmas darabnak hetven szereplője 
vau. Az előadási január 6 an mu
tatják be.

a tettest el is fogták Dráger Gás
pár 26 éves csátrljai cipész.segéd 
személyében. Beismerő vallomása 
után letartóztatták. •

— Hurokra került vásári tolvaj
A iánoshalmai csendőrség megindí
totta az eljárást Tóth Lajosné ,22 
éves kélesi földeken lakó menyecske 
ellen, aki a jánoshalmai, hajósi és 
mélykúti vásárokon dézsmálta meg 

i a kereskedők sátrait. A lopott hol 
I mik vgyrész.él, kabátokat, csizmá- 
. kát, női kötött árukat meg is talál

ták a laka án.
— Mikor válthatják be dohá

nyaikat e dohánytermelők 1 A 
dohány tér melók dohánytermésüket, 
mint ismeretes, Felegyházán vált 
hatják b«. Most megállapították azt 

I az. időpontot i«, amikor a beváltás 
' történik. A betállási időpont dee. 
; 14 lől dec. 22 ig tart 

j
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FeSnyársalta a leütött 
bika.

Borzalmas szerencsétlenség tör 
ténl a kiskőrösi vágó hídon. A mé 
szarosok a szokásos vágásokat vé 
gezleh, amikor az egyik vonagló 
jószág hatalmas erővel hált avágta 
fejét és az olt foglalatoskodó Ku
csera János 54 éves vágóhídi szol
gál valósággal felnyar sállá.

A bika szarva a szerencsétlen 
embernek a baloldali részebe fúró
dott, megsértette a tüdő alsó részét 
és a mellkasán tölt ki Kucsera 
Jánosi, akinek hat gyermeke van, 
életveszélyes állapotban szállították 
a kórházba, ahol azonnal műtétét 
hajlottak rajta régre. Életben ma 
radásához kévés a remény.

vek, amelyek az utca helyi forgal
mát bonyolítják le. A korlátozás 
nem ler/ed ki a posta, orvosok, szü
lésznők kocsijaira, tovább i a mén 
(ók és tűzoltók jármüveire

Az áthajtási tilalom megszegése, 
amennyiben a cselekmény súlyosabb 
beszámítás alá rum esik 200 pen 
goig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő kihágást képez.

Ezen rendelet a közhit t étételt 
követő nyolc nap elteltével lep 
életbe.

I .aptvlajílonos :

Oí. K N É l V LEHEL

Saját termelésű tűzifa
hasah és dorong

l? száraz
akác 
kőris 
szil 
löigy 
s, úrit os nyár 
fűz

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

A Katona József-utca 
forgalmi rendjének 

megélkpítása.
A rn kir. rendőrség bajai kapi

tánysága a Katona József utcában 
a forgalom rendjének biilosilása 
érdekében az aláhbi korlátozást ren 
deli el:

A Katona József u'cában jármű 
vei (kocsi, gépkocsi, kerékpár, kézi 
kocsi slb J áthajtani, ille've közle 
kedni tilos.

Kivételt képeznek azok a jármű

Hangszer-
.--------------- SZAKÜZLETBSE

készít h t ra y 
javít
hangol FE^EraC 
hangtserUAsiilS mester 
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2. 
(Drescher-ház

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 
dec. 7161 dec. 146 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAV LÁSZLÓ 

gyógysrertara

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsoryabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda : H.iina^d u. 13. F« lelep: Szentjánosi-ul 7.
Telefon : 42 (Stii>nvica páti) T« leint ; 195.

Gazdaasszonyok 
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZINT,
tej- és tejtermélret

DOBÓ JENŐ 
leiüzeoieben lehel jól 
vásárolni. — B A J A, 
Mátyás király-lér 10

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok!

a a

Kiadó 
üzlethelyiség I 

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt 

Búzás Lajos cég 
üz’elheh isége 

átköltözés miatt 
azonnalra kiadó!

a:

»«E=S 3==S» OI Ot 2==3» -

Rum és Likőr kivonatok a
legnagyobb választékban HapnölOIÍ

APOLLÓ ILLATSZERTÁR cé^t. Sebestyén Jolán
Illatszerek és piperecikkek

I
!
In

w mi
$ Karácsonyra és újévre
'Á legolcsóbban készítheti el rUffl és likőr szükségletet

| Finomított szeszből
™ mely kapható literes és félliteres palac- 

kokban SPITZER KÁROLY és FIAI
® szeszgyárában.

«e=sr «G===X «E=S Z=3» D

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI SAJTOLT KOKSZ|
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

tojásszén í

DOFOii diószén j
Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.
Grűnhut és Társa j

A Nemzeti Száll©

kádfürdői
naponta reggel 8 órától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

i Kombinált szobák nagy választéka!

íSI TOLLÁK
bútorárúház

j Baja, Kossuth Lajos utca,
j SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantíával.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz 
Pécsi tojásszén 

| Pécsi diőbrikett zurokmentet) 

j Legmagasabb höérlékü magyar szén és széntermékek.

... ----- ~~ Kérje mindenütt. —------

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

Nyomatott Bakanuk ét Goldbergei könyvnyomdájában. Bajon.

I


