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Együtt a pénz 
Szent István király 

házaira.
A Baja Bácska vetette fel a gon 

cl<»! >lo', hogy az első magyar király: 
István király halálának kilencsz.ázé 
vés fordulóját mcsíik kegyeletes 
emlék; zéssel ünnepelje meg Baja 
városa, hamm intézményesén: olyan 
alkotás megvalósításával, mely a 
sok gyermekes szegény családok ne
héz sorsán igyekszik könnyíteni.

Mi vetettük fel a gondolatot, hogy 
Zichy kalocsai éisek ti- éves érsek
ségének emlékezetére emelt szoba 
konyhái; hizak mintájára száz ha 
sonló hi/ 't ópillvsen a város, ha 
másként ne in megy, pár s.áz hold 
városi fr'dm-k értékesítése árán is

Dr Borbiró Ferenc polgármester, 
közismert szociális érzékével magá 
évá telte a gondolatot ; mögéje állt 
a törvényhatóság; felkarolták az 
ügyet összes felekezeteínic egyházi 
és világi vezetői is és ime ennek a 
szociális gondolat jegyében fogant 
Összefogásnak a nyárra már liz sok 
gyeimekes család fogja élvezni gyű 
tnölcst il.

Dr. Boibiró Ferenc polgármester, 
kinél oz ügy jelenlegi állása iránt 
érd klődlünk, közölte, hogy a tér 
menyárak emrlk»dese és a városi 
bevételek növekedése lehetővé lel" 
ték tiz ház megépítését anélkü*, 
hogy földet kellene eladni ; együtt 
a pénz, mely a tervek szerinti há 
zak rnegr pitéséhez. szükséges.

A belvárosok kivételével minden 
város; ész ben épül egy két István 
király ház, hogy hirdesse az állam
alkotó, a magyarság soisát a nyu
gati kultúrához és a kereszténység 
h-z kapcsoló királynak emlékezetét.

Ezekben a végsőkig feszült, ide
ges időkben, amikor a világháború; 
a vörös forradalom vesz lye fényé 
geli HZ egész eddigi kuílurá'; ami 
kor vihgboldogitó négy eszmék ál- 

' arca alatt kis és nagy közük-tl b u 
helyi, országos és vilagviszonyl.- bán 
az önzés és önérdekhajhás ás vivj-t 

i a maga kegyetlen h >rcail - - nagy 
j lelki megnyugvás látni és élezni, 

hogy a mi ) is városunkban a be-

Dr. AföW Béla ogészségügyi főtanácsos, 
országgyűlési képviselő megyei örökös bizottsági

Bácsbodrog vármegye törvény
• hatósági bizottságánál még egy örö

kös bizottsági tagság helye üres.
A törvényhatósági bizotság in

I lé/6 bizottságának Fernbach Bálint 
főispán elnöklete alatt tartott teg 
napi ülé.'én egyhangú n kifejezésre 
jutott í-z az álláspont, hogy a me

Mrs. Simpson Ausztriába érkezett.
A hírek szerint Mrs. Simpson is a Rotschildok enzersfeldi kastélyában szállt meg.

Wtndsor hercege, mint báró j 
Rotschild Jenő vendége az 
enzersfeldi kastélyban tartóz ■ 
kodtk. Windsor hercege a teg , 
napi napon már hódolt golf
szenvedély én eh és a délelőtti , 
órákban elkezdett játékot déli | 
egy órakor hagyta abba.

A szabadkai betörőkirályt gyanúsítják 
a bácsalmási falbontő betöréssel.

Legutóbb hírt adtunk arról a 
vakm rő b-töréstől, mely múlt vi 
gáinap éjszaka történt Bácsalmáson 
kél RaIíócm u'cai üzletben. A be 
törés óla már egy bet telt el anél 
kül, hogy a lettesről valami hitt is 
sikerült volna megtudni

Erős a gyanú, hogy a Két 
műhelyt Szaiay Sándor a hír
hedt szabadkai betörőkirály 

fosztotta ki. 

kesség <s szeretet szi-iid szava bar 
nionikus összmunkára készteti a vá- 

| ros vezetőit és polgárságát f-lckc 
| zeli és os.-fálykülönbség nélkü'.

A nyárra már boldog gyeimtk- 
| zsivaj veti fel a szentté avatott Ist

fa® jelöltsége, 
gye. minden községében népszerű 
dr. Alföldy Béla O’szágyülési kép 
viselőt válassza meg a törvényható 
sági bizottság örökös tagul

A megye egyönt-iü állásfoglalá 
sából remélhető, hogy a jelö
lés dr. Alföldy Béla országgvülési 
képviselő önzetlen, hazafias és min

Ugyanezen időben Mrs. 
Simpson

egy iefiiggönyzött autóban 
átlépte az olasz-osztrák ha* 

tárt.
Az autó utasával az esii 

órákban ért Becsbe. Béc ben

aki július 6 án s/ökö'l meg a mit- 
rovic i fegyházból és ettől kezdve 
— a már elfogott Sz rapák József 
fel együtt sorozatos falbontásos be
törést hajtott végre Bácsalmáson, 
Kisszálláson és Kelebián.

Szalayra tereli a gyanú* a fém 
vágó fűrész is, amit H-ppich Simon 
szabóniüh-lyében találtak a b törés 
felfedezése után, mert tlőzőnap lát 
Iák Szálnyi, akinek h- i-sálijából 

ván király házainak udvarát.
Legy< n az. építkezés kezdete a 

j széles népr'bg k érd k<il szolgáló 
, krisztusi tarthlomm l leli -'> s •ociális 
I munkának, amely egyedül alkalmas 
I nyugalmat teremteni polgári vilá- 
■ gunkban 

dig a szociális igazság jegyében ki- 
Tejfelt munkásságára le'; intettel 

I ..egészében osztatlanul és teljesen 
mellette foglal állást s a megye 
törvényhatósági bizottsága A vlis- 
méréssel honorálja a megye lakos
sága érd. kében kifejtetett több év
tizedes munkásságát.

| teljes titokzatosság fedi Mrs 
Simpsonné útját és így azt 

i sem tudják, hol szállt meg, de 
általában valószínűnek tartják, 
hogy Simpsonné is Rótschíldék 
enzersfeldi kastélyának lesz 
vendége.

egy ilyen fűrész nyele kandikált ki.
A bácsalmási csendőrség ln» 'ir

datlan eréllyel folytalj > a tiyomo- 
i zást, hogy a községről községre buj- 
| káló Szalayt kézrekeritse.

— Felavatták a hadirokkantak 
zászlaját. Nagyszabású ünnepség 
közepette avatta fel vasárnap József 

j kii. herceg a Hor-S'. zászlóját. Az 
; ünnepségen nagyszámú előkelő kö- 
■ zönség vett részt.

hogy kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de 
^ZOSCcIKsÍshIs OlCSÖ árjelzéssel akarjuk bizonyban-, hogy mi tényleg 

küiöniegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk!

Divatárut.
Divat üzlete
Br. Eötvös ulca 2. szám.

Játékot. Cipöféiéket.

Fischer Pál r. t, Baja
Este 7 Aráig nyitva.

Cipöraktára
Gróf Zichy Bódog-tér 4.
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K a r ác s o n y u n k-r a
S ajándékot

Reinhardt Divatcsarnokból
BAJA. — Telefon : 188. _____ _____

Csütörtökön délelőtt kósgyü- 
lés, délután közgyűlés a va- 

rosháxán

C ülői tökön, e hó 17 én tartják 
meg » kisgyülést a városházán, a 
szokást' I eltérők'}*

ezúttal délelőtt fél 11 órakor.

Délután 4 órakor lesz a közgyü 
lés, m-ívnek tárgysorozatán szere
pel többek között a közigazgatási 
bizottság 5 tagjánnk, a kijelölő bi 
zoitság 2 rendes és l póttagjának, 
az igazoló választmány 8, a szá 
monkéiőszék 2, a jogügyi bizottság 
2, a népjóléti bizottság 1. a gyer
mek védőtelep bizottság 1 és a Vá 
ro-i Gáz és Villamosüzemek igaz 
g dóságának 3 és a felügyelő bizolt- I 
ság 2 rendes* tagjának in«-gvá- 
laszlása.

Az üléseken dr. Fernbach Bálint 
főispán elnököl

ytat nevezett el
Gömbös Gyuláról 

Kelebia.
Kelebi i község elöljárósága hét

főn december 14 én közgyűlést tar 
toll, amelynek tárgysorozatán sze
repelt néhai Gömbös Gyula minisz
terelnök emlékezete. A halármpnti 
község lakossága ugyanis igen nagy 
hálával tartozik az elhunyt minisz
terelnöknek, írért az. ő nevéhez fű
ződik annak a hétkilóméteies ulsza. 
kasznak kiépítésé is, amely Kele 
bian keresztül Csonka Bácskát ösz- 
szekö'i Szegeddel. A hétfői közgyű
lésen Gtile András községi vezető- 
jegyző előterjesztésére a Szeged felé 
vnz ' ő műutat Gömbös Gyula-ulnak 
nevezték el. Az indítványt a kép
viselőtestület egyhangú lelkesedéssé] 
tette magáévá.

— Az asszony kötelessége tö 
rődni azzal, hogy bélmüködése rend 
ben legyen, amit pedig úgy érhet 
el, ha reggelenként éhgyomorra egy 
fél pohár természetes „Ferenc JÓ2tef‘* 
keserüvizet iszik, amely enyhén és 
keHemesen, pontosan és biztosan 
szabályozza az emészt *$ folyamatát,

Lépesmérövel látták el a pestkörnyéki 
leválhordókat.

É dekes újítással kívánj i megálla
pítani a posl.» a fővárosban, hogy 
a postai kézbesítők mekkora műn 
kát végeznek.

A levélhordókat ugyanis lé
pésmérővel látják el,

amely jelzi, hogy hány lépési lesz
nek meg. amíg napi munkájukat el 
v giik.

A lépésmérőt reggel nyolc

Huszonötezer penget fordít a város 
a tisztviselők karácsonyi drág^sági 

segélyére.
Minden kétséget kizárólag meg 

állapítható, hogy nemcsak az ipar
cikkek, de az elsőrendű szükségle
teket képe.ö élelmiszerek piacán is 
— a karácsonykor különben is szo
kásos drágulás mérvét — jóval meg
haladó drágulás jelenségei mulat 
koznak.

Ez indította Baji város törvény 
hatósági bizottsági tagjait, hogy a 
tisztviselőket és az alkalmazottakat 
karácsonyi drágasági segélyben való 
részesítésére irányuló mozgalmat 
kezdeményezzenek.

Szombaton délután értekezletre 
hívta össze dr. Puskás Dezső pol

Ajándékot
KARÁCSONYRA 

vásároljunk 
ManiiSZKY-oá! 

& Tóth Kálmán szoborral szemben.

órakor szerelik fel
a levélhordók lábára és akkor ve- 
s ik le, amikor munkájukat elvégez 
ve visszatérnek a hiv dalba. A pos
tahivatalok n iponta jelzik hogy az 
egyes levélhordók hány !<p-‘sl tesz 
nek meg és az igy kapott adatok 
alapján osztják majd f i a kerüle
t-kel arányosra a kézbesítők kő 
zött. Az. első lépésmérőt

szombaton szerelték fel.

gármester helyettes a városi törvény
hatósági bizottság különböző biz.ott- 

I ságainak tagjait, amely egyesített bi 
I zottságg-il elvileg megtárgyalta a 

karácsonyi d> ágasági segély módo
zatait

E szerint a város megtakarítások
ból és többletbevételekből 25 000 
pengőt fordít a karácsonyi drága
sági segélyekre.

Minden tisztviselő és állandó al
kalmazott és inségmtinkás kapja ha- 

j vi járandóságának 30 százalékát ; 
' az. igy kiutalandó segély azonban 
| 30 pengőnél kevesebb nem lehet.

Ezenfelül minden tisztviselő és

MW0
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alkalmazott kap családi pótlékot 
progressiv kldcs szerint.

Az egy gyermekes család egy
szeres, a ké' gyermekes négyszeres, 
a három gyermekes kilencszeres és 
a további gyermekek számához ké
pest megfelelően növekvő arány
ban kap családi pótlékot.

Az. összeállítás szerint mintegy 
háromszáznegyvenen részesül n e k 
családi segélyben.

Remélhető, hogy a kisgyülés tel
jes egészében magáévá teszi a csa
ládvédelmi gondolattól áthatott ja
vaslatot.

Nagyszabású körvadászat 
Weidinger Zsigmond rémi 

vadászbérletén.
Nagyszabású vadászatot rendezett 

Weidinjirr Zsijirnond nagybirtokos a 
vasárnapi napon, a rémi határban 
elterü’ö vadászbérletén. Az egyna
pos körvadászaton resztvettek dr. 
Fernbrch Bálint főispán, dr. Geirin- 
ger János gyógyszerész, dr. Bán- 
hidy Ferenc főorvos, Weiding* r Pál 
banktisztviselő, Rónai Ede a Nem 
zeli Bank igazgatóis, Katanics An
tal vállalkozó, Rosenberg Mátyás, 
Rosenberg Antal, dr. Pump Károly 
ügyvéd, Sárfi Elek gazdasági fel
ügyelő, Horváth Gyula bácsbokodi 
főjegyző, dr. Horváth Zoltán, Posta 
Árpád ny. kórházgondnok, Túrjai 
József, 1 urj-i Jó/sefné, Koller László 

| borotai főjegyző, Misák Ferenc,

Legszebb karácsonyi ajándék egy ©F8, vagy fikSZSF.

De igaz öröme csak úgy lesz,
Telefon: 2—93. ha órát és ékszert SZIKLAI-töl vesz.

Sziklai Márton órás, ékszerész Baja, Gróf Zichy Bádog-tér 2 szám.
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Üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok 
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árakon

F a f k 3 S Mihály üvegkereskedőnél.AIdsccj evőeszköz. « Modern képkeretezés.
ifj. Rónai Ede, Müller János, Pongó | Az egynapos körvadászalon el- '
Gyula, Vedelek Matton, Gi dér I ejtett* k 254 nyíllal, 29 fácánkakast,
Mihály és Schell Gyula. | 50 foglyot és 2 lókat

Egy családi háborúsa® a 'törvényszék előtt.
Izgalmas családi háborúság zaj 

lolt le a tegnapi nap »ti a törvény- 
széken. Haut Józsefeié, c-át< lj-i la
kos, ki már egy esztendeje elhagyta 
férjét ez év elején ideiglenes nő'ar 
lási pert indított ellene. A kérésé 
tét a kir Jár ásbiróság elutasította. 
Hiulné nem nyugodott bele a ma
ri szia ló ítéletbe s ezért uj kerese
tet indítóit azon a címen, hogy fér
je egy a 1500 P ős kötelezvényre 
rahamisitotla a nevét. Ugyanakkor 
megindult Haut József ellen magán 
okirathamisitás címén az. eljárás. 
Ügyét tegnap tárgyalta a törvény- 

| szék. Az érdekelt tanuk egész se- 
[ rege nyomult fel, akikkel Ibit! Jó- 
| zsef szenvedélyes hangú szóharcot 
i folytatott. Mivel magukn k az Írás

szakértőknek a véleménye is telje-
• s n ellenkezett egymással a törvény

szék Hau* József-1 a inagá-.okirat-
| hamisítás vádja alól bizonyítékok 
, hiányában felmentette. Az ítélet 
I ellen a sértettek, az ügyész, sőt 

ni *ga a vádlott is fellebbezést jt l-n- 
leltr k be. Haut József fellebbezésé* 
az indokolás miatt jelentette be, 
mert az őt nem bűncselekmény hí 

j anyában mentette fel.

Cipők, harisnyák, h Ő C í D Ő k( 
nyakkendők, ridikülök

nagy választékban oícsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

HITELBANK PÜLOTA

Telefon : 523.

jogerőre emelte a Kúria a 
szurkaid csávolyi lakatos 
3 évi fegyházbüntetését
Ez év január 8 án történt Csávó 

hon, hogy Szommer Antal 48 éves 
volt bácsalmási 1 illatos egy tál bab 
b-vesen összeveszve kétszer hasba- 
s/.urta Dikán Ignác kovác mestert.

A bajai törvényszék 3 évi fegy 
házra Ítélte Szommer Antalt es az 
Ítéletet most végső fokon a Kúria 
is jóváhagyta.

órám

[
December 15-én, 16-án és 17-én 

mutatjuk be a Metró gála-évének 
legragyogóbb filmjét

I Broadway Helodi 
1936

(Adélt hova lett?)
1936. legnagyobb énekes, láncos, zenés vigjáléka. 

Ugyanekkor kerül bemutatásra az első 
színes PLASZTIKUS magyarul beszélő film

Audioszkóp
A hangosul feltalálása áfa a legnagyobb sienzáfló.

Kisgyülés és közigazgatási 
bizottsági ülés a megyeházán.

I Ma délelőtt 10 órakor nyitotta 
, meg dr. Fernbach Balint főispán a 

megyeházára m i nappal ossz* hívóit 
kisgyülést.

A kisgyülés elsősorban hlárgyalla 
a holnapi megyei közgyűlés tárgy 
sorozatát, majd rátért a kisgyülés a 
tárgysorozat egyes pontjainak letár
gyal-* sara.

A k’-igyülés után a közigazgatási 
bizottsági ü'és vette kezdetéi.

HÍREK
— Fiatalkorúakat lopáson ért a 

rendőrség. A rendőrség tegn -p két 
fiatalkorú egyem fogott el, akik Bu 
zás Lajos kereskedőnek az íiziel-.itó 
ele kiakas/tott esernyőkből egyet 
leakasztva, azzal megszökni igye
keztek. Ez alkalommal a rendőrség 
felhívja a kereskedők figyelmét, 
hogy lehetőleg ne alkalmazzák a 

; reklámnak ezt a módját, mely al- 
I kaimat nyújt serdü'ellen fiatal gye- 
j rekekoek a lopásra.

— Elítélték magzatelhajtásért. 
Tegnap vonla felelősségre a kir. 
törvényszék Linzer tanácsa Szalai 
Anni háztartási alkalmazottat, aki 

' ez ev szeptember 30 án Szabadi 
Mária utján Ko*ács Kálrnárméval 

; műtétet végeztetett magán, hogv 
, szégyenétől szabaduljon. A magva- 
I tót aztán rongyokba csomagolva a 

Vörösh'dról a Kamarás Dunába 
dobta. A ki- törvényszék Szalai 
Annát 2 hón; pi, Kovács Kálmánnét 
4 hónapi, Szabados Máriát pedig 
14 napi fogházra Ítélte. Dr. G I 

Károly ügyész mlyosbilásert felieb 
be/.ett.

— Asztmában szenvedőknek 
gyakran megbt c>ű'hetrllen szolgá 
tatot lesz. a természetes 
„Ferenc József** keser üvi/ azáltal, 
hogy a tápcsatorna tartalmát gyor
san feloldja és kíméletesen levezeti 
s az emésztőszervek további műkő 
desét hathatósan elősegíti.

— Jómodoru kifutó felvétetik 
Reinhardt Divatcsarnokban.

Karácsonyra
legprímább minőségű 
német gyártmányú 

PHűEHIX varrógép 
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos n.i

Célszerű karácsonyi ajándékok I

! FÖLDESTŐLg
Baja, Vöröímarty-utca 1 szám áá

Tiszta gyapjú női es férfi pulóverek -w
Tiszta selyem és gvapju nyakkendők kXZX 
Ltán yk < es fiú ruhncskák wS
Ferii kötöttingek, zoknik. Á/j
Meleg pongyolák, t hérnvmük mn

Divattá'-kák, Ham* tb bőrkeztyük.
Választékot kérésre készséggé! házhoz küldünk.
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— Talált kextyil. Találtak egy 
darab kezlyöt. Felhívják jogos tu
lajdonolná', hogy kellő igazolással 
az. államrendötk; pi'ányság 52 szá
mú helyiségében a hivatalos Óíák 
alatt 'egye át.

í Fűző,.°So.
[ MELLTARTÓ 
m Cseizler Jenőné
M füzőkészítő mester
R szalonjában

Búja. KftDftR UTCA 10.sr

SPORT.

az esi keretében eldöntésre kei ülő 
bemutató mérkőzésre és előadásra 
megnyerni. Az olimpiai est bevezető 
előadását Pluhár István tartja. A 

1 szekszárdi olimpiai est iránt ország- 
szerte nagy érdeklődés mutatkozik 

lés Bajáról is a sport hiveioek nagy 
i csoportja lándul al Szekszárdra 
I ezen a napon, hogy szem'öi szembe 
üdvözölhesse olimpiai világbajno 

i kainkul.

Karácsonyi ajándéknak

Zsolnai dísztárgyak 
Josefinen Hütte

csiszolt üvegáruk, továbbá min
dennemű üveg és porcellán 
áruk a legrégibb baj i szak
üzletben kaphatók:
SCHNETZER E R H Ö néi
/X I a p i t v a : 1862. é ben

Hangszer-
SZ A KÜZLE'I 

készít is f es y 
javít” “ ’
HANGOL FEREHC 

hangsrerkészitő mester 
fc BAJA, KOSSUTH LAJOS-U. 2. 
' íI"’^ctier-l . / I

Hat olimpiai bajnok
Szeksxardon.

Nagy o'impiai estet rend'z d- c.
19 én Szvkszátdon az ottani L - 
vente Egyesület Az • st fővédnökei 
vitéz. Falka László tabu m k, vitéz, 
tardoskeddi Be.ike J zs f ez-edes, 
vitéz dr Thuránszky Ls/ló Tolna 
vármegye főispáma X rendezőség 
nek sikerüli

Csík Ferencet. Elek Ilonát. 
Kabot Endrét. Zömben? Ödönt. 
Lörincx Mártont és Gerey
Aladár olimpiai L'ajnohokat
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K s r á c s o fi y r a és újévre
wí legolcsóbb m készítheti el rtsm es likőr szükségletet j

i Finomított szeszből
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Rum SS Likőr kivonalok a íj
legnagyobb választékban söklIoUíK K

APOLLÓ iLLATSZEUfÁES cégi. Sebestyén Jolán Jj

Illatszerek és piperecikkek
==3»«^==r:

W mely kapható literes és félliteres palac- 
kokban SPITZER KÁROLY es FÍAI 

® szeszgyárában.
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Kombinált szobák nagy választéka!

hb/?óö£ Mii M 
URISZOBÁK írwuogl

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.
s=3»í“3»:

Nyomalott Baknnek és Goldbcrger könyvnyomdájában. Baján.

!• száraz
I

aprított akác, tölgy-, szil- és

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

akác 
kőris 
SJÍI 
tölgy 
siurlios nyár 
fűz 

lágyfa q-keni
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hainaldu. 13. Falelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42 (Sugovica part) Telefon : 195,
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Kiadó 
űzlethe^iség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai pilótájából a volt

Búzás Lajos cég 
üz'eíhely isege 

átköltözés miatt 
az o fi fi a I r a kiadó!
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Gazdaasszonyok
figyelmébe!
Garantált HABTEJSZIHT,
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ
tejüzemében lehet jól 
vásárolni. — B A J A, 
Mátyás király-tér 10

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok!

[J Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

S DOROGI^KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! 

BOj’OSÍ tojásszén 
tJíWöf! diószén

Kemény ér lágy tűzifa ölben éj aprítva.
Grünhut és Társa BubjV“?oV^o"
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1 Nemzeti Szálló

kádfürdői
naponta reggel 8 órá'ól este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!
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Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett
Legmagasabb höértékii magyar szén és széntermékek.

.... -—~~ZE Kérje mindenütt. -— -------

Képviselet: £chco és Bajai 
BAJA. Haynald-utca 13. — Telefon 26.


