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Telefon 52-

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :
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Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre helyben és vidéken 
Egy hónapra „ „

6 P
2 P

A tordai 
támadás

Az egész magyarországi sajtót 
bejária már annak a pé'datlanuldur
va támadásnak a híre, melyet a 
hadai ,,Turda" c:inü oltani román 
hetilap a magyarság ellen intézett.

Reméljük tudomást szerez róla 
hamarosan az. egész világsajtó is.

Nem mehetünk mi sem el szót- 
l,nul a gsü'ölettől tajlck/ó ténudás 
mellett.

Sz-mbe keli állítanunk egymás 
sál a magyar és román lelkiségei. 
Minden nemzet érvénye a hazasze 
relel ; minden nemzet kell, hogy 
hirdesse, élje és valósítsa is meg a 
minél teljesebb és tökéletesebb na 
cionalizmus' ; de törekedjék bár 
mennyire is tolalifás-a ez a nemzeti 
érzés, kell, hogy azt az emberies 
ség szelleme az egyetemes érvényű 
erkölcsi szempontok, s főként bizo
nyos — uralkodó népnél — elke- 
i ülhetetlenül szükséges politikai böl 
csesség hassa át.

Merjük állítani, hogy a magyar 
nemzeti érzést, minden soviniszta 
ság i melle t is ezer esztendőn ke 
resztül ilyen patinás tartalom lelte 
nemessé ; ez telte alkalmassá arra, 
hogy ezen a viharjárta területen, 
annyi idegen ajkú állampolgár kö 
zölt az államfentarló elemet alkotta.

Nemcsak, hogy okunk nincs en 
nek a szellemitek a megválloz.tatá 
sara, h .nem épen nemzeti érdek 
annak fentartása, mert Európa né 
pei most már nyitott szemmel néz
hetik az eseményeket s ítéletet al
kothatnak arról, hogy melyik nem
zet-hivatott arra, hogy melyik nem 
zet hivatott arra, hogy i*t a Duna 
—Tiszaköz.én a vezető szerepet be
töltse.

Ezzel szemben látjuk a cikkben 
a román lélek alanlos ösztöneinek 
oly «n megnyilatkozását, mely kell, 
hogy az egész, kullurvilágot meg

A jövő év januárjára várható a városi képtár 
anyagának megérkezése.

A kiválogatás eredménye máris felülmúlta az 
város egyik legutóbbi kö/.gyü j Mint értesülünk, ax eiömun- 
ngy itlkesedessel szavazta meg . káiatok máris annyira előre- 
ősi képtár és muz.rum f íal i haladtak, hogy a képtár anya
ik és fenntartásának kö'.iségr ii, gának leszállítása januárra 
Ártinger Imre, aki a képtér , Várható,
fának összegyűjtését és a vá i Az anyr-g, — mely a megnyíló 
léptárnak való úteng d^sét fel | városi képiár és múzeumnak falbira 
>t’a, a közgyűlési határozat óta j kerül, — máris többnek bizonyult, 
ollabb tempóban végzi a ki l mint az első elképzelés tervezte. A 
dás és gyűjtés nehéz. íel->datál. , felajánlások köve keztében pedig a

eredeti elgondolást.
kiválasztás még egyre tart.

Dr. Arlinger Imrének, dr. Borbiró 
Ferenc polgármesterhez intézett le
vele nagy örömmel közli a nem 
várt*eredményt, mely hisszük, hogy 
a vá’fos közönségének osztatlan el
ismerését és háláját fogj • a felaján
lóknak, de legelsősorban a/ok ősz- 
szegyüjlőjének biztosítani.

Kinevezések a megyeházán.
Dr. Fernbach Bálint főispán kinevezte a két fizetéses és a négy fizetésnélküli 

közigazgatási gyakornokot. — Dr. Karvázy János, tb. vármegyei főjegyző
Dr. Fernbach Bálint főispán 
szombati napon aláírta a kéta

fizetéses és négy fizetésnelküli 
közigazgatási gyakornoki áliá 
sokra kijelöltek kinevezését.

A két fizetéses közigazga
tási gyakornoki állásra dr. Ba-

A iózsa tanyán kiütött szombati tüzet egy öreg 
csavargó gondatlansága idézte elő.

nemrégibenVinkó János Cl éves madarasi öreg csavargót gyanúsítják a 
(sávolyon történt tűzesettel kapcsolatosan is.

Mint a Baja Bácska legutóbbi 
száma már megírta, fűz ütött ki a 
Rózsa tanyán. z\ tűz martalékává 
vált 176 kereszt rozsszalma. A ki 
vonult tűzoltóságnak megfeszített 
munkájába keink ínig a tüzel loka- 
li'álni tudta. 

I

a kis cikk megvilágította Európa 
népei elölt az. igazi román lelket.

Legyen ez a támadás uiabb ösz
tönző erő magunk között a teljes 
belső béke helyreállitá^ára; a ma 
gyarság a maga történelmi hivató

ranyi Bálint alispáni titkárt és 
dr. Lielí Pál tb. szgigabírót, a 
négy fizetésnélküli gyakornoki 
állásra pedig dr. Barcsay Ivánt, 
dr. Örkényi Miklósi, dr. Tur- 
mezey Istvánt és dr. Horváth 
Zoltánt nevezte ki a főispán.

A tűz. eloltása után megejtett 
helyszíni vizsgálat során, egy a tűz 
előtt pár perccel a tanyán tartóz 
kodó öreg emberre terelődött a 
gyanú, hátha köze van a tűz elő
idézéséber,

Sikerüli is hamarosan kézrekeri 

sának tud •Iában szánakozva és fö
lényesen utasítsa vissza a vesztét 
érző, román düh példátlan megnyi
latkozásai, de egyesilse erejét, hogy 
mint egyetlen ököl tudjon lecsapni 
akkor, ha véreinket bántani merik.

E kinevezésekkel egyidejű
leg dr. Fernbach Bálint főis
pán dr. Karvázy János má- 
sodfőjegyzőt, tb. vármegyei 
főjegyzővé nevezte ki.

János 81 éves madarast 
n tanyák között csava

feni Vinkó 
lakóst, aki 
fogva tengeti életét. Vinkó azonnal 
beismerte, hogy útközben elfáradva 
a Rózsa-tanya rozskeresztjeinek al 
jába ült le kipihenni magát, ahol 
egv cigarettára gyújtott ia, a gyufát

CvAlfaélan kirakatainkba rengeteg árut tettünk ki, de
SZÜBÍOSsOBsg olcsó árjelzéssel akarjuk bizonyítani, hogy mi tényleg

különlegesen olcsó karácsonyi árakon árusítunk I
Játékot. CipőféléketDivatárut.

D i v a t ü z 1 e t e 
Br. Eötvös-utca 2. szám.

>■

Fischer Pál r. t, Baja Sjfpz°hy LU*™
Este 7 óráig nyitva.
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Kar ác són y u n k-r a 
S ajándékot 

fteínhardt Di^atcsarnoicbóB
BAJA, Telefon: 188.

még prrázsolva dobta maga mellé,
A csendörség az öreg csavargót 

öti/eibe vette és megindította a 
nyomozást a legutóbbi c ávolyi tűz
esettel kapcsolatban, mert erős a 
gyanú, hogy Vinkó János lehetett 
annak is (iőidézfije.

Hamistanuzási per 
lett, — az apaság! 

kereset vége.
N -m mindennapi hamistanuzási 

pert tárgvalt tegnap a törvényszék 
Linzer-tanácsa. Az eset előzményei 
még 1935 be nyúlnak vissza. Szen- 
di Katalin Berger Sebestyén ellen 
a bácsalmási járásbíróságon apasági 
keresetet indított. Berg-r Sebestyén 
ki ekkor már nős volt, szabadulni 
szeretett volna a következmények 
elől es ezért apósa is egyben-, ne- 
velőapi i segítségével Szendi Kata
lin előéletét kutatták.. így jutottak 
el Visin Istvánhoz, és Vukovics Lá
zárhoz. Vukovics Lázár vallomásáért 
azonban mindenáron pénzt akart, 
amit a szorult helyzetben levő 011 
mann Pál, Berger apósa meg is 
Ígért neki. Vukovics erre elment 
Szendi Katalin ismerőseihez és ott 
aláirt egy nyilatkozatot, hogy Oil- 
mann Pál neki 500 P. t ígért, ha 
hamisan vall.

A lány keresetét Visin István val
lomása alapján el is utasítottak. 
Erre Szendi Katalin hamis tanú 
zásért feljelentette Visin Istvánt és 
Ollmann Pált.

Mivel a bizonyítási eljárás során 
Ollmann jóhiszeműsége bebizonyo
sodott őt a törvényszék dr. Knézy 
L-hel védelme alapján az ellene 
emelt vád <-s következményei alól 
felmentette. Visin Istvánt ellenben, 
mivel bizonyossá vált, hogy az ö 
tudatos hamis adatai alapján utasi 
tolták pl Szendy Katalint keresetével 
hamislanuzás vétségében mondották 
ki bűnösnek és 3 hónapi fogházra 
Ítélték. Az. ítélet nem jogerős.

— Elrontott gyomor és az. ezzel 
összefüggő bélzavarok, felfúvódás, 
kell-mellen szájíz, éin-ijgés, hóm 
lokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy 
széksromlás eseteiben már egy p»> 
hár természetes ,,Ferenc József” 
keserűviz is igen gyorsan, biztosan 
és mindig kellemesen hat.

Az Ipartestület mestervizsgáié bizottsa 
gainak megalakulása.

Szombaton délután 6 óra 
kor ünnepélyes keretek között 
alakították meg a bajai Ipar
testületben a rnestervizsgáló 
bizottságokat. Az ülésen meg
jelen. Vértes Miksa kormány
főtanácsos, a Szegedi Keres
kedelmi és Iparkamara elnöke, 
dr. Cserzy Mihály titkár kisé- 

i rétében, hogv a törvény értel
mében az általa kinevezett 

■ iparosoknak átadja a kineve- 
l zesi okiratokat.

Az ülésen megjelent Gács 
l Tibor aljegyző az I fokú Ipar
hatóság vezetője, míg a várost 
dr. Reiser Antal tanácsnok

A Bajai önkéntes Tűzoltó Egyesület 
választmányi ülése.

Vasárnap délelőtt tíz, órakor tar 
lotla a Bajai Öikéntes Tűzoltó 
Testület rendes évvégi választmányi 
ülését dr. Knézy Lehel elnöklete 
mellett.

Megnyitójában rámutatott a tűz
oltó intézmény jelentőségének emel 
kedeséie, aminek élénk bizonysága 
a legutóbb megjelent Iü/.rendészeli 
rendelet, mely nemcsak a hivatásos 
tűzoltóság, hanem az Önkéntes Tűz
oltó intézményt is országosan és

Ajándékot
KARÁCSONYRA 

vásároljunk
MAJTINSZKY-nál
A Tóth Kálmán szoborral szemben.

| képviselte.
Vértes Miksa kormányfőta- 

| nácsos és dr. Cserzy Mihály 
i kamarai titkár beszéltek az 
1 ülésen, majd Vértes Miksa a 
Kamara által kinevezetteknek, 

I míg Dunai Frigyes az Ipartes
tület alelnöke, az Ipartestület 

, áltál megválasztottaknak át
adták a kinevezésről illetve 
megválasztásról szóló okirato
kat,

A megválasztottak és kine
vezettek fogadalom letétele 
után Dunai Frigyes alelnök 

' beszéd kíséretében az ülést 
| bezárta.

egységesen szabályozza.
Horváth Iván társelnök felolvasta 

a rendeletnek az önkéntes tűzoltó 
testületre vonatkozó részéi. E sze
rint a testület márciusig a régi sza
bályok szerint működik ; akkorára 
meg kell alkotni a rendelnek meg
felelő uj alapszabályi kai.

A testület jelentőségét és fontos 
ságát az bizonyít ja különösen, hogy 
a jövőben az Önkéntes Tűzoltó 
Testület elnöke a mindenkori pol

HÓCIPÓ
SPORT

CIPŐ

HAZICIPÓ
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gármester lesz. Ezzel a Testület bi
zonyos félhalósági színezetet is nyer.

A tényleges tűzoltók főhivatású, 
tehát főiskolát is végzett tűzoltó 
liszli parancsnokság alá kerülnek.

Vitéz Losnnczy Gvörgy főpa
rancsnok, az önkénles tűzoltók ki
képzésétől telt jelentése után sor 
került a pénztári jelentés ismerte
tésére.

Somogyi Elemér választmányi Ing 
az egyesület taglétszám növelése ér
dekében propagandát sürgetett. Fel
szólalására a választmány megbízta 
fiatalabb tagjait, hogy — mint ren
dező bizottság, — egv a tűzoltóság 
pénziára javára rendezendő mulat
ság leivezelét dolgozzák ki.

Végül a választmány elhatározta, 
hogy december 24 én d. u. 3 óra
kor megrendezi a tűzoltó legénység 
számára a szokásos karácsonyi ün
nepélyt s a legénységnek juttatandó 
jutalmazásokra és a karácsonyfára 
száz pengőt megszavazott,

A választmányi ülés után Horváth 
Iván társelnök és vitéz. Losonczy 
Gyöigy bemutatták a tűzoltóság 
legutóbb szerzett felszereléseit, me
lyeknek igen jó hasznát vették a 
szombati kültelki tűz alkalmával.

— December 24-én csak délig 
lesznek nyitva a bankok. A T« 
karék pénztárak és Bankok Egyesü
lete kötelékébe taitozó vidék; pénz 
intézetek pénztárai december hó 
24 én, csütörtökön, cs-<k déli 12 
óráig lesznek nyifvr.

Legszebb karácsonyi ajándék egy ÓF8, vagy CkfXLT.
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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üveg, porcellán, csillár, alkalmi ajándékok 
a legnagyobb választékban, OlCSŐ árakon

F 3 B* k 3 S Mihály üvegkereskedőnél.
Alpacca evőeszköz. Modern képkeretezés.

gyógy"M4Ög haskötő,

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

fűző készít 6 mester
szaluméban

BÓJA, KÁDÁR UTCA 10.§Z

úhzáznegyven bajai gyermek 
ünnepli a karácsonyt a 

Szeretetházban.
A bajai szegénygyermekek 

szokásos karácsonyi ünnepsé
gét december 23 án szerdán 
délután fél 4 órakor rendezik 
meg Szeretetházban. Ötszáz 
negyven gyermeket fognak ez
úttal megajándékozni a szent- 
ferencrendi zárda illetve a ba
jai III. Rend és Kara Jenő a 
Ferenc-csatorna pénztárosának 
nemesszivüsegébői. Akislányok 
baba és egyéb játékait özv. 
dr. Nicolaus Béláné vezetésé
vel a női III. Rend állítja elő, 
a fiú játékokat pedig, mint 
már esztendők óta, ezúttal is 
Kara Jenő készíti sok szerető 
gondossággal és hozzáéitássel.

URÁNJA
1936. évi december hó 25-én. karácsony elsőnapján

A vidéki orvos
5 gyerm- k egyszerié. A kanadai ötösiktek bűbájos regénye 12 f 

Kiegészítés:

Micky a polómeccsen — Híradó
December hó 26-án, 27-én, 28-án és 29-én.

Évforduló
A lejszebb, lehal ásosabb, legizgalmasabb film.

Kiegészítés:

Ballada az erdőről
Gyönyörű színes, zenés vijjáték.

Az ünnepség délután fel 4 
órakor lesz a Szeretetházban. 
Temunovics József kórházi lel
kész beszédet mond, valamint 

i az énekkar is közreműködik.
A megajándékozott gyermekek 
a szegényügyi hivataltól, illetve 

i a ferences gondozó nővérek 
tői szeretetcsomagot is kapnak.

Mindazon mérgezési esetek 
leküzdésénél,

' melyeket romlott ételek okoznak —
] tehát főleg husmérgezés vagy gom

báméi ge/és előfordulásakor — a
I gyorsan haló természetes 
,,Ferenc József* keserüviz azonnali 
használata rendkívül gonlos segéd*

| eszköz. Híres orvostudományi köny- 
I vekben fel- miitik azt is, hogy a 
j Ferenc József viz olommérgezésnél, 
| mint specifikus ellenszer, teljes mér

tékben beválik.

Ittas fuvarosok megtámadták 
az őrszemes rendőrt 
a Várady érsek utón.

Szombaton egy vadul vágtató ko 
csira lelt figyelmes, a Várudy Érsek
utón szolgálatot teljesítő őrszem* s 
rendőr, aki a kocsit, — melyen ifj. 
Frank J nos és Budimácz István 
fuvarosok ültek, — megállította és

k.Cipők, harisnyák, 
nyakkendők, ridikülők

nagy választékban olcsón kaphatók

UJ DIVATÁRU 
ÜZLETÉBEN

az ittas fuvarosokat igazolásra szó
! litotla fel.

Igazoltatás közben ifj. Fiánk Já
nos és Budimácz István ellenszegült 
a rendőrnek és a lovak közé vágva 
elmenekülni igyekeztek A rendőr 
azonban ütőiéivé útjukat állta újból 
mire ifi. Frank János ostorával vé
gigvágott a rendőrön, mig Budimácz 
István a kocsiról leugorva tetlleg 
inzultálla a rendőri, öklével lesújtva 
rá.

Ifj. Franck Jánost és Budimácz 
Istvánt előállították a rendőrségre, 
ahol őrizetbe vették őket hatos ági 
közeg elleni erőszak vádjával ter
helten, m«jd kihallgatásuk után át 
kisérték őket a? ügyészség foghá
zába.

HÍREK
— A Baja-Bácska karácsonyi 

SZóma. A Bria-Bácska karácsonyi 
száma 24 odil terjed* lemben jele 
nik meg A g zdag karácsonyi mel- 
I klet tartalmából kiemelkedik Móra 
Panka, Gulácsi Íren, Farkas Antal

I Célszerű karácsonyt ajándékok

i FűLDESm
! Baja. Vörösmarty-utca 1 szám ;

Tiszta gyapjú női cs fetfi pul'ove: k 
Tiszta selyem és gvapju nyakkendők 
Leányka és fiú ruhácskák
Férfi kötöttingek, zoknik 
Meleg pongyolák, fehérnemű* k 
Divatláskák, Hamtrh bőrkeztyük.

Választékot kérésre készséggel házhoz küldünk.

HITELBANK PALOTA

Telefon : 523.

egy egy ragyogó novelláj P- rkálai 
László verse es a korona ékszerek 
elrablása oi-níi kfpregeny.

— Medgyessy Ferenc lovas
szobrot ajándékozott Bajának. 
Medgyessy Ferenc a kiváló szob
rász, akin k mai több éitékes al
kotásával gazdagodott Baja, egy 

| lovasszobiol ajándékozott a város 
közönségének. A miivé zi kivitelű 
lovass/obormü ma k-polt helyei a 
Takarékpénztár e'ő 'i téren.

Karácsonyra
Icgpumabb minőségű 
nemet gyártmányú

PHOSNiX varrógép
(HÍMZŐ, GYORSVARRÓ)

260 Pengő
(részletre is)

Horváth Vilmos
Fizessen elő

a BAJA-BACSKÁRA.
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— Halálozás. Úgy Baján, mint 
megyeszerte nagy részvétet kellett 
a vasárnap elterjedt hír, hogy Ro- 
senberg Mátyás báobokrdi malom
tulajdonos, földbirtokos, megyebi 
íoltsági tag felesége Gi ünw • Id Lenke 
elhunyt. A*, elhunytat Bajára hoz. 
lak és itt fogják örök nyugalomra 
h -lyezni.

— Nagy sikere volt az Iparmű
vészek teadélutánjárak. Közepes 
számban, de annál jobb hangulat
ban zajloti le az ip-irmüvészek tea- 
délutáni < Eiöke’ö közönség nézte 
végig a kiállítást tegnap délután és 
szórakozott, táncolt pár órán at a 
Nemzeti tánctermében. A rendező 
iparművészek igen értékes művészi 
tárgyakat oszlottak ki a megjelen
tek közö1*. Miskolczy Ferenc felöl 
vasta vitéz Z nmbory József humo
ros előadásai. amely igen hatásos
nak bizonyul*. A kiállítási igen nagy 
érdeklődés kíséri és mindenk* igyek
szik is kihasználni az olcsó alkalmi 
karácsonyi vásárt, mely 23 án este 
zárul.

— Széngázmérgezás. Krupity 
Jenő 15 éves szabótanoncot súlyos 
sz.cngázméi gezéssel szállították a 
mentők a kórházba. A könnyen 
végzetessé válható mérgezést rósz 
síuI szellőző vasaló okozta.

I.aptulajdonos :
bi. K K ÉZ V i E II i L.

Karácsonyi ajándéknak 
Zsolnai dísztárgyak 
Josefinen Hütte

csiszolt üvegáruk, továbbá min
dennemű üvs-g és porcellán 
áruk a legiég'bb baj'ű szak 
(ideiben kaphatók:
SCHNETZER ERN Önéi
Alapítva: 1862. é t ben.

Kiváló minőségű
állandóan 

kapható

LAKNER VIDOR
lőnél

==g >==a» «e=sí «e=sí «c== s=a» 2==*

Kombinált szobák nagy választéka!

IKi POLLAKURISZOBAK VT W
bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
dec. 21161 drc. 28 lg.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Hangszer-
———-= SZAKÜZLETI 

készít y t » v 
JAVÍT
HANGOL FERENC
hangszerkészítő mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Drescher-ház )

j
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Gazdaasszonyok 
figy elmébe!
Garantált HABTEJSZINT, 
tej- és tejterméket

DOBÓ JENŐ 
tejüzemében lehel jól 
vásárolni. —- B A J A, 
Mátyás király-fér 10.

Tejet megrendelésre házhoz 
szállítok!

I- száraz

*

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fül

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesei Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szent jánosí-ut 7.
Telefon: 42. (Sugovíca part) Telefon: 195.
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Karácsonyra és újévre
Icgo’csóbKin kés ilheli el rum lüiör szükségletet

^Mimiiniiiiiiiii»iii «■ iiimti

Rum és Likőr k ivonalok a fia-*b» k Ú
legnagyobb választékban “öPíböIJÍí .

APOLLÓ ILLATSZERT ÁR cégt. Sebestyén Jolán [J 

Illatszerek és piperecikkek |j
~3Ő SKTFX £=£» J==3» «ES S==3» EST 2~3» fi

Finomított szeszből
mely kapható literes és félliteres palac
kokban SPITZER KÁROLY és FIAI

szeszgyárában.
!

Nyomatott Bakanek és Goldberger könyvnyomdájában. Buján.

i
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Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában a volt

Búzás Lajos cég
üzletheh isége 

átköltözés miatt 
azonnalra kiadó!
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! Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

D0R0GI-i°üK0KSZ
hl Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

|j Ö0FOO8 tojásszén
| OiíOgí diószén
j Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva. 
| Grünhut és Tana b^ja

& Nemzeti Szálló

kádfürdőt
naponta reggel 8 ólától este 10 óráig a közönség

rendelkezésére állanak!

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentei) 

Legmagasabb hőértékü magyar szén és széntermékek.

—- — ~ Kérje mindenütt.------- ------

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