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Mussolini 
utcát.

Nemrégiben adtunk hangot 
lapunk hasábjain annak, hogy 
a varos Mussolini, a nagy olasz 
államférfi milánói beszéde kap
csán, a Duce varázslatos sza
vainak erejét meghálálva, nevét 
ültesse a város falai közé. 
Utca elnevezést sürgettünk 
Mussolini nevéről. Még akkor 
elsőnek vetve fel a gondolatot.

És mig az első gondolat a 
mienk volt, az első cselekedet 
Budapestet, az ország főváro
sát illeti. Szendy Károly pol
gármester ugyanis a csütörtöki 
napon átiratot intézett a fő
városi Közmunkák Tanácsá
hoz, melyben azt kéri, hogy 
a főváros egyik legszebb teret, 
az Oktogont nevezzék el Mus
solini térnek.

Nem kétséges a Közmunkák 
Tanácsának döntése és nem 
kétséges az sem, hogy amilyen 
hamar elkészült az átirat, olyan 
hamar megtörténik az intézke
dés is. Mert újból hangsúlyoz
zuk, hogy a milánói beszéd 
fennen hirdette, hogy amig 
Magyarországnak igazságot nem 
szolgáltatnak, a Dunamedence 
kérdését nem lehet véglege
sen és megnyugtató módon 
rendezni. Ez a magyar igazság 
melletti férfias és meg nem 
alkuvó kiállás pedig több, mint 
amit táviratok, ünneplések és 
hódolatok kifejezésre tudnak 
juttatni, ez a soha el nem 
múló és a késő utódokba is 
átplántálandó hála kell, hogy 
legyen, amelynek egyik ma
radandó emléke, ha utcát ne
vezünk el Mussolini nevéről.

De meg akarjuk könnyíteni 

a város helyzetét, ha megfe
lelő és alkalmas utcát nem 
találna, mely Mussolini nevé-

Dr. Fernbach Bálint főispán
Jánoshalmán

A jánoshalmai főszolgabírói híva 
falban és községházán tartott főis- 
páni hívalalvizsgálat 13 án pénteken 
fejeződött be.

Fernbach Bálint dr. főispán mind 
a két hivatalban tapasztalt rend 
felett teljes elismeréséi fejezte ki.

Választó kerületi és köz
ségi nagyválasitmányi 
ülés.

A Nemzeti Egység Pártjának já 
noshalmi választókerületi és községi 
nagy választmánya pénteken dé i 12 
órakor együttes választmányi ülést 
tartott, melyen megjelent Fernbach 
Bálint dr. főispán, mint löivényha 
tósági elnök s átvette az együttes 
ülés tanácskozásainak vezetését.

Prehoffer Lajos szövetke 
zeti igazgató, választó
kerületi párttitkár felszó
lalása.

Prehoffer Lajos a betegség miatt 
megjelenését kimentett Linzer R'/ső 
gazdasági főtanácsos választókerületi 
elnök helyettesítésében meleg sza 
vakkal köszöntötte. Fernbach Bálint 
dr. főispánt, mint a párt törvény
hatósági elnökét; felszólalását hosz 
szanlartó lelkes éljenzéssel hono 
/álla a teljes számban megjelent 
választmány.

Gömbös Gyula elparen 
látása.

Prehoffer Lajos mondott azután 
az egész választókerület nevében 
mélyen játó, Gömbös Gyula érde
meit méltató, államférfim és emberi 

ről elnevezhető volna, tessék 
ott van a vármegyeház előtt 
elterülő tér, rendezett útjaival,

erényeihez mindenképen méltó be
szédet, melyet az egész választmány 
állva hallgatott végig.

Dr. Darányi Kálmán mi
niszterelnök üdvözlése.

Almási Imre községi bíró, jános 
halmi községi elnök üdvözölte lelkes 
szavakkal, ezután az uj kormány 
elnökét: dr. Darányi Kálmánt. „Bár
mily nagy a gyászunk Gömbös 
Gyula Istenben boldogult Vezérünk 
halála miatt”, — mondotta Almási 
Imre. — „az ék t nem áll meg, 
követeli uj Vezérét s mi nagy tisz 
telettel köszönljük az uj Vezért, aki 

I bírja a Kormányzó Ur, az országos 
! párlvezelöség bizalmát s aki letéte- 
1 ményese Gömbös Gyula népies, 
| nemzeti, keresztény, a magyar gazda

társadalomra támaszkodó politiká
jánál'. ; aki nagyszerű rokonának, a 
legnagyobb magyar agrárminiszler 
nek nemcsak névbeli, de lelki, szel
lemi folytatása.”

Az egész választmány nevében 
nagy tisztelettel és bizalommal Icö- 
szöntöite a miniszterelnöki székben.

Fernbach Bálint dr. főis
pán, elnök felszólalása.

A miniszterelnököt ünneplő éljen 
zés elhangzása után Fernbach Bálint 
dr. főispán, törvény hatósági elnök 
köszönte meg az. üdvözlést.

Az. összefogást, az egységet, a 
békés munka és megélhetés biztosi 
tásának szükségességét hangsúlyozta.

Az egyes államok inai bel- és 
külpolitikai helyzete nagy tanulság 
gal szolgálhat számunkra. 

pázsitos szép sétányaival, épü
leteivel, nevezzük azt el Mus
solini nevéről 1

Az államoknak súlyt kifelé, qsu- 
pán a teljes belső rend nyújthat. 
Azoknak az államoknak legnagyobb 
a külpolitikai tekintélyük, amelyek
nek legtökéletesebb a belső rend
jük.

Ezekben a nehéz és válságos, de 
egyben biztató történelmi időkben 
nekünk is meg kell teremteni azt a 
tökéletes belső rendet, mely a kiisz- 
tusi szeretet parancsaié a szoci
ális igazságoktól átfűtött és nemzeti 
érzéssel telített erkölcsi és szellemi 
alapokon nyugszik.

Aki erre törekszik, annak a mi 
táborunkban van a helye. így kell 
megteremtenünk azt a nagy, hatal
mas összefogó erőt és egységet, 
melyre feltétlenül szükségünk van, 
ha vissza akarjuk szerezni elvesztett 
területeinket.

Szükségesnek tartja hangsúlyozni, 
hogy bármily hatalmasak is bará
tainak, bármily szép is az, hogy a 
nagy Mus»olini teljesen mellénk állt; 
osodát még sem szabad várnunk ; 
a döntő tényező mégis csak a nem
zet lelki, erkölcsi és fizikai ereje 
lesz. „Ezt összefogni, átülöerejüvé 
tenni csak tökéletes egységgel lehet."

Mint ösbácskai gazdacsalád sarja 
magát mindig a nagynépcsalád tag
jának érzi —■ mondotta befejezésül 
— hogy családi politikája épen ab
ban áli, hogy minden erejét az ő 
széles nagy csaladjának, a bácskai 
nép szociális és gazdasági helyzeté
nek javilósára, emelésére fotditja.

A rendkívül mély hatást telt fel
szólalás után dr. Knézy Lehel vár-

Igazi látványosság
új divatüzletitok -- a régi helyen! 
Az árak a régiek - sőt, olcsóbbak!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja, (Régi postaépület.)
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megyei pirttitkár ismertette a párt 
szervezi tér-' és munkásságára vo 
nalkozó rendelkezéseket.

A pártszervezet folytatja mun
kásságát zökkenő nélkül, aminek 
az országos érdeken felül a János
halmái kerületben még az a külö
nös fontossága és jelentősége is van, 
hogy dr. Maischall Ferenc államtit
kár táborát is jelenti ; aki*, nemcsak 
Jánoshalmáéit, de annak igen sok 
szegény és lászoruió polgáiáért or
szágos gondjai közepette is fárad 
hitathnul és eredményesen dolgo 
zik.

A választmányi ülés végül elha
tározta, hogy távita’ihg üdvözli dr. 
Darányi Kálmán miniszterelnököt, 
Ivády Béla pártelnököt, leveldi 
Kozma Miklós belügyminisztert és 
dr. Marschall Ferenc államtitkárt, a 
kerület országgyűlési képviselőjét.

40.000 pengő költ
séggel tavasszal 

újjáépítik a ferenc- 
csatorna fahidját

Megemlékezett a Baja-Bácska 
arról, hogy a Ferenc csatorna 
R. T.-nak a szeremlei utón 
levő és megrozzant fahidját 
újjáépítik.

Az újjáépítés úgy történik, 
hogy a régi kijavított hídfőkre 
és hidpillérekre uj vasbeton 
szerkezetet építenek.

Ezeket a munkálatokat az 
államépitészetí hivatal a tavasz 
folyamán akarja megkezdeni. 
A hid 37 méter hosszú és 6 
méter széles lesz, a költségei 
40.000 pengőbe kerülnek.

A húsz tonnás (2 vágón) 
teherbiróképességü hid mun
kálataira tavasznál előbb nem 
tűznek ki versenytárgyalást.

Hangszer-
=------- -- SZAKÜZLE TBBM
készít ü T R Y 
HANGOL FERENC 
hangizerkéssitö mester 
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.

Pályázat:
mert, jó összeköttetés* - kel bíró urat 
Baián fizetéssel alkalmazunk!
Cím; Gazdák Biztosiló Szövetke
zete Szeged, Postafiók 114.

Ma este 8 órakor lesz a Nép 
választmányának vacsorája 
dr. Reményi-Schneller Lajos 

tiszteletére
A Nép választmányának 

vacsorája a Központi Szálló 
nagytermében ma este 8 óra
kor lesz. A vacsorán dr. Fern- 
bach Bálint főispán, dr. Alföldy 
Béla e. ü. főtanácsos orsz. 
gyűlési képviselő, vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán és dr. 
Borbiró Ferenc polgármester 
is megjelenik. A Nép választ
mánya

meleg ünneplésben fogja ré-

Baja és Bácska társadalma nevé
ben § Tesz, helyi szervezete táv

iratilag üdvözölte Mussolinit.
A Tesz helyi szervezetébe tömö- | 

rfilt társadalmi egyesületek tegnap 
este ülést tartottak a városháza 
kisgyíilési teimében. Az ülés tárgy
sorozatán egyetlen pontként Musso 
lini üdvözlése szerepelt, milánói be
széde alkalmából.

Dr* Makray László a Tesz helyi 
elnöke megnyitva az ülést megnyi 

. tójában a következőket mondotta :
— Hazafias kötelesség hozott ben 

nünket össze, hogy hálánkat s kö 
1 szünetünket fejezzük ki a nagy 
‘ < lasz államférfinak — Magyarország 

jóakarójának Benito Mussolininak — 
Olaszország miniszterelnökének Mi- 

, lanóba tartott s az egész világnak 
szóló hatalmas beszédjéért, amely- 

1 ben a Duce bejelentette, hogy 4 
millió magyar teetvérünk elszakítva 
az anyaországtól, idegen járom alatt 

Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
Üzletemet november 1-én a régi XraUSZ-hle üzletbe, Báró

Eötvös József ut 2. szóm alá helyexam át. Egyben tu
datom a n. é. vevőközönségemmel, hogy újonnan dúsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert SZOlid áraimmal vevőközőnségem 
igényeit a legteljesebb méitékben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

szesiteni dr. Reményi-Schnel* 
ler Lajost.

Vaskút község nagyobb kül
döttséggel fogja magát képvi
seltetni a vércsorán.

Dr. Reményi-Schneller Lajos 
a déli órákban már megérke
zett Bajára és a vasárnapi na
pot is választói körében töltve, 
a hétfői napon utazik vissza 
Budapestre.

sínylődik s addig a Duna medence 
kérdése nem rendezhető mig a 
Magyarországgal szemben elköve
tett igazságtalanság jóvá nem lesz 
téve. Ebből a ssívünket érintő mi 
lanói beszédből merítünk erőt a 
további revíziós mozgalmainkhoz.

Ebbe a hazafias mozgalomba kell 
a társadalom minden rétegének 

l belekapcsolódnia, hogy minél előbb 
megérjük a nagy magyar feltáma
dást.

Adja a jó Isten, hogy ez bekö-
■ vetkezzék I

Éljen Mussolini !
Harsány éljenzés fogadta dr. 

Makray László szavait oki ezután a 
megjelentek lelkes helyeslése köz- 

j ben javasolta, hogy az ülésből aZ 
alábbi sürgöny menesszék Musso- 
linihez :

Nagyméltóságu
Benito Mussolini

olasz királyi miniszterelnök urnák 
Róma

Palazzo Venetia.
Magyar életünk vigasztalan éjsza

kájába Milánóból küldött remény
sugárért fogadja legmélységesebb 
hálánkat.

Baja és Bácska társadalma nevé
ben :

Dr. Makray László 
kerületi szövetségi elnök.

Ezenkívül a gyűlés tartama alatt 
a megjelentek egy köszönő és üd
vözlő átiratot is aláírtak, melyet 
ugyancsak el fognak juttatni a Dú
céhoz.

Az ülés Mussolini lelkes élteté
sével ért véget.

Mindazok, akik az ülésen nem 
voltak jelen és a nagy olasz kor
mányfő üdvözlésében részt akarnak 
venni egy erre a célra rendelke
zésre álló irredenta levélpapíron el
juttathatják hálás soraikat. Az erre 
a célra szolgáló levélpapír és borí
ték akár darabonként is Tallián 
József rendőr főfelügyelőnél kapható. 
A levelek mindegyike kézírással 
Írandó és legkésőbb december 1 éíg 
elküldendő.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

A MFTR szanálása
Winckler István volt keres
kedelemügyi miniszter lesz 

a MFTR elnöka.

Hosszú hónapok óta tart a MFTR 
évi mérlegének elkészítése. A mérleg 
alapján hajtják végre a társaság 
szanálását. A szanálás alapelveit 
maga a közgyűlés fogja megsza
vazni.

Az igazgatóság indítványa értel
mében a részvénytökét 195.328, 
egyenként 15 pengő névértékű rész
vény kibocsájtásával 11.749.920 pen
gőre emeli. Ezt az alaptőkét aztán 
leszállítják 1,174 992.000 pengőre, 
vagyis a részvények névértékét 1.50 re 
csökkentik. Az igy nyert részvénye
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KÖZGAZDASÁG.
Változatlan kamattérítést kérnek 

a vidéki pénzintézetek.
A Takarékpénztárak és Bankok 

Egyesületének vidéki igazgatósága 
november 19 én ülést tart.

Az ülés egyik legfontosabb pontja 
a kamathozzájárulás kérdése lesz. 
Ugyanis a vidéki intézetek körében 
mindinkább növekvő idegességet 
vált ki az, hogy a kamathozzájáru- 
lás csak december 31 ig, vagyis 
még alig hat hétig van érvényben. 
Sem hivatalos, sem egyéb formában 
nem történt közlés arra vonatkozó
lag, hogy ez év vége után milyen 
ka mai hozzájárulásban részesülnek 
az intézetek a kincstár részéröl. 
Már pedig azok után a kölcsönök 
Után, amelyek miatt a kincstár a 
Pénzintézeti Központon keresztül 
kamathozzájárulási térit a vidéki 
intézeteknek, feltétlenül szükségük 
van továbbra is változatlan összegű

A sopronkőhidai fegyencíázadás 
hősét szigorított dologházra ítélték 

a bajai törvényszéken.
Csurás Dezső sövényházai szüle

tésű hírhedt cigány, akit az alvilág 
bán Kolompár István és Rostás 
Ferenc néven ismernek, gazdag 
bünlajstrom után tegnap délelőit 
Baján került a törvényszék dr. Lin
zer büntető tanácsa elé. A minden 
Ízben lopásért büntetett csavargó 
cigányt egyszer 6 havi, majd 2 és 
fél évi, azután 10 hónapi börtönre, 
ismét egy más bűncselekményből 
kifolyólag 2 évi fegyházra, azután 
3 évi szigorított dologházra Ítélték. 
Legutóbbi büntetését a nyáron öt 
évre emelték.

Csurás Dezsőt a törvényszéken 
az eddigi minősítéstől eltérően ez
úttal rablás és szökés bűntettével 
vádolták.

Kolompár alias Rostás és Csuiás 
volt az egyik szereplője az ismere
tes sopron köhidai fegyenclázadás 
nak, amely 1936. április 15 én ját
szódott le.

A ködös áprilisi hajnalon a mun
kára kivezényelt szigorított dolog
házas fegyencnek, névszerint Laka
tos Gyula, Kalányos Ferenc, Kai 
derás István és Csurás Dezső cigá

kamattérítésre, mert annak kisebb 
mértékű redukálása is több vidéki 
intézet rentabilitást veszélyezte heti 

Külön aktualitást ad a TÉBE vi 
déki osztálya értekezletének, hogy a 
gazdaadósrendeletek értelmében ez 
év október 31 én túl megszüntet
hető a védettség mindazoknál a 
gazdaadósoknál, akik a rendeletben 
meghatározott minimális fizetési kö
telezettségeiknek nem tellek eleget.

Értesülésünk szerint a TÉBE ér
tekezlete állási akar foglalni a jö
vőre vonatkozólag a saját sorsukkal 
nem törődő adósokkal szemben és 
memorandumban fordul a kormány
hoz, hogy az adósmorál megóvása 
érdekében tegye lehetővé a mini 
inális kötelezettségeket sem teljesítő 
adósoknál a védettség törlését.

nyok az erős ködben megtámadták 
Tokay József fegyőit. Az egyik 
cigány rávetette magát, másik a 
puskája, a harmadik már a bajo 
nelje után kapott és lelövéssel fe
nyegették meg a meglepett fegyőrt, 
aki szorongatott helyzetében a túl
erővel szemben kénytelen volt meg 
hátrálni s ezt a körülményt a cigá
nyok -felhasználták a szökésre és 
Lakatosnak, valamint Csurás Kolom
párnak sikerült is elmenekülnie. A 
cigányok átszöktek az osztrákok 
megszállta területre s olt garázdái 
kodlak ; később Győr környékén a 
csendőrök elfogták őket s Lakatos, 
aki a csendőrökre lőtt 15 évi fegv 
házat kapott.

Csurás Dezső, minthogy legutol
jára Baján Ítélték el ismét a bajai 
törvényszék elé került. Beismerte a 
szökést azonban tagadta, hogy meg
támadta volna a fegyőrt és az el
len is tiltakozott, hogy eiőre tudott 
a tervről; állítása szerint csak a 
kedvező alkalmai használta fel a 
szökésre. Dr, Gál Károly ügyész 
mivel közveszélyes elemről van szó, 
súlyos büntetés kiszabását indítva-

nyozta, annál inkább is, mert a sző 
kés után is sorozatos lopásokat kö
vetett el.

A törvényszék CsurásDezsőnek szö-

■ i^mholcz Lajost a sikkasztó 
já^wsh^mi végrehajtót hamhtagiu- 
zásr$ ^aló felbujtásért másfél évi, 
vMWársait nyolc és ha^ hónapi 

börtönbüntetésre ítélték.
Karnya György megnyugodott ax ítéletben, Rstmholcz és 

Tfcbiás György felebbezést jelentettek be.

■ kés bűntettéért szigorított dologházi 
i büntetését öl esHendöröl hat esz- 
! esztendőre ernelie fel. Az Ítélet jog- 
| erős. 

Hallgassa meg a legújabb

rádiókat BRUSZT-nál!
ORION, PHILIPS, STANDARD és TELEFONKÉN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. 
RÁDIÚ-SERVICE!

A bajai törvényszék bűnügyi kró- 
nikáinak ismert hőse Reimholcz La
jos volt jánoshalmai végrehajtó teg
nap ismét i bajai törvényszék elölt 
állóit

Reimho’cz Lajost hamis tanuzásra 
felbtijiás bűntettével vádolták. A 
lejtőre ju’oll fiatalember a vád sze
rint ■ z 1933. május 18 i Holács- 
féle fnglilási eset bizonyítására, — 
aminek következtében okiiathami- 
sitas címén felévi köttönre Ítélték, 
— K-mya Gvörgy és ennek tör
vénytelen fia Táblás György jános-

egyáltalaban nem la t a foglalás
nál nem volt jel n, az egész ügy
ről R.itnholcz vlbeszé éséböl tud,

halmai napszámosokat bérelte fel. 
tárgyalásonA két tanú az első

csakugyan azt állította, hogy a fog.
1 dósnál j len voltak és mindenben
igyekeztek Re imholcz á Kilósait iga-
zolni. A nov ember 9 re kitűzött
törvényszéki tárgyaláson azonban
megfordult a játszma Az erősen
ittas Kernya alaposan R'dmholcz
ellen vallóit. Kijeit n'» l e, hogy a
kérd’scs időpontban Reimholczot
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aki öt és fiát is azzal az ígérettel 
•zéditgette a hamistanuvallomásra, 
hogy egy esztendeig biztosítja a 
gondtalan megélhetésüket. Hogy 
több kedvük legyen a dologhoz 
bort is adott nekik és autón hozta 
be Őket a tárgyalásra.

Hétfőn Tóbiás György nem jelent 
meg a törvényszéken s újabb tár
gyalást kellett kitűzni.

Nagy érdeklődés előzte meg a 
tegnapi tárgyalást, ahol Tóbiás 
György is nem várt szenzációs val
lomással szolgált. Nemcsak az öreg 
Kernya, de Tóbiás is fordított a 
dolgon. Azt állította, hogy a fogla
lás napján Holácséknál dolgozott 
ugyan és látta is Reimholczot, de 
nem tud a foglalásról. Beismerte, 
miként az apja is, hogy hamisan 
vallott. Reimholcztól értesültek az 
egész dologról, neki állt érdekében, 
hogy a tanuzásra rábírja őket. Kü
lönben amiatt is panaszkodtak, hogy 
Reimholcz, aki autón hozta be őket 
Bajára, kedvezőtlen tanúvallomásuk 
után már nem volt hajlandó a haza
szállításukról gondoskodni.

Kernya és Tóbiás viszont felvet 
ték az útiköltséget, de meggondol
ták a dolgot és nem adták oda a 
bérautó vezetőjének.

Dr. Gál Károly ügyész a vád 
alapján kérte mind a három vád 
lőtt méltó megbüntetését, Reimholcz 
nál a hamistanuzásra felbujtást és 
a megvesztegetés kísérletét találta 
súlyosan birálandónak ; a hamisfa- 

URÁNIA

nuknál szintén minden körülmény 
a bűnösség mellett szól.

Dr. Nagy Jenő jánoshalmai ügy
véd Reimholcz Lajos védője a vád
lott enyhe megbüntetését kérte. Hi
vatkozott arra, hogy az egymással 
ellentétes tanúvallomások egyáltalá
ban nem alkalmasak a vád bizo
nyítására, illetve a bűnösség meg
állapítására.

Dr. Major József Kernya és 
Tóbiás védője szintén enyhe bün
tetés kiszabását, illetve Tóbiás fel 
mentéséi kérte.

A törvényszék hotzas tanácsko 
zás után Reimholcz Lajost a vád 
alapján összbüntetésül egy évi és 
hat havi, Kernya Györgyöt hamis 
tanuzás büntette miatt 6 havi, Tó
biás Györgyöt ugyancsak hamis ta
nuzás büntette miatt 8 havi börtön
büntetésre ítélte.

Az ítéletben csupán Kernya 
György nyugodott meg Reimholcz 
és Tóbiás fellebbezést jelentettek be. 

Dr. Nagy védőnek és Reimholcz La 
jósnak Reimholcz szabadlábra helye
zése iránti kérelmét a törvényszék 
elutasította.

— Szív- és Idegbajosnknól, ve- 
se-és cukorbetegeknél, köszvény- 
ben és csuzban szenvedőknél az 
enyhe természetes „Ferenc József*' 
keserüviz kitűnően beválik, mert a 
beleket alapvsan kitisztitja, a gyo
mor és a máj működését előmoz
dítja, az emésztést és az anyagcse
rét pedig lényegesen megjavitja.

Az Excelsior Harisnyaház-cég

Földes aja 

a régi üzlettel szemben, 
uj modern üzletében áll továbbra is m. t.

vevőközönségének rendelkezésére.
Excelsior Harisnyagyár r. t. egyedarusitása.

Nagszabásu útépítési tervek 
Bácsmegye jövő évi munka

programjában.
Bácsbodrog vármegye jövő évi 

útépítési programjának szintén egy
két jelentősebb állomása lesz.

Az államépitészeti hivatal a jövő 
évben fogja a már kezdett bácsbo- 
kod — mátételkei rnüut 8 km. hosszú 
szakaszának mintegy 4 km. távját 
kőpályával ellátni.

Jánoshalma községben a gyü
mölcspiac körül és a Fő utcán a 
meglevő makadám útra egy kiló
méter hosszban basalt kiskocka bur
kolatot helyeznek.

Az utat a mostani négy méterről 
hat méterre szélesítik ki és előre
láthatólag ezzel a megoldással a 
megerősített ut a forgalmi igényeket 
teljesen ki fogja elégíteni.

Tudvalévőén Jánoshalma község
ben van a legnagyobb forgalmú út

szakasz az egész vármegye terüle
tén, még Baját sem véve ki. A ki- 
lóméterenkinti napi átlagforgalom 
a nagy gyümölcskivitel és a szűk 
területre torlódás következtében 
eléri a kétezer tonnát, vagyis a két
száz vagont.

Bácsmegye ugyancsak a jövő évi 
útépítési programm keretében terv
bevette a kalocsa mélykúti főközle
kedési vonal még kiépítetlen kéles- 
pusztai és Hajós közötti szakaszá
nak útépítést előkészítő fölmunkáját.

Ezenkívül az 1937. évi útépítési 
programban szerepel a dunaföldvár- 
szabadkai főközlekedési vonal Kis
kunhalas és Tompa közúti szaka
szán az útépítést megelőző földműn 
kának a végrehajtása. 

November 12-én,
November 13-án,
November 14-én,
November 15-én,

Minden idők szavakban ki nem fejezhető filmje

Az utolsó akkord
(Szivek csatája)

Főszereplők:

Lil Dagover Theodor Loos
Tasnády Mária, Albert Lippert

Willy Birgel M. Koppenhőfer

és a kis csodagyerek Peter Bőssé.

Utolérhetetlen, felejthetetlen 
sz’vbemarkoló drámai film

H- i-r-a-d-ó

A gara—györgypusztai ut 
kivételével befejezte az 
államépitészeti hivatal 

idei útépítési programmját.
Bácsbodrog vármegye úthá

lózata az idén ismét néhány 
fontosabb útvonallal gazdago
dott.

Az államépitészeti hivatal
nak sikerült az idei évre elő
irányozott útépítéseket majd
nem teljes mértékben befejezni. 
Kiépült a nagyforgalmu jános- 
halma—illancsi ut 8 km. sza
kasza, valamint a csátalja— 
hercegszántói ut ugyancsak 8 
km. szakasza. Az idei évi 
programmba beállított gara — 
györgypusztai ut építése, melyet 
ősszel akartak megkezdeni, az 
állandó nagy esőzések miatt 
teljesen elakadt.

A 3 km. hosszú útvonalból 
mindössze csak 200 méter ké
szült el; ennek a szakasznak 
a kőpályáját már csak tavasz- 
szal fogják- kiépíteni.

A már régebben kiépített 
utak közül Jánoshalma, Felső- 
szentiván és Csátalja határá
ban 15 kilométeren a kőpályát 
újból hengerelték.

A Cisztercita Diák
szövetség öregdiák
jainak összejövetele

A Cisztercita Diákszövetség bajai 
osztálya csütörtökön este tartotta 
első barátságos összejövetelét a Zich 
féle vendéglőben. Az első hangula
tos összejövetel, mely a fiatalság s 
az öregdiákok legbensöbb kapcso
lata jegyében folyt le, a legnagyobb 
mértékben sikerült. Dr. Szabó Sz. 
Dusán nyug, alispán elnök szeretet
tel foglalkozott a szövetség aktuális 
kérdéseivel, különösen a legégetőbb 
problémával, a fiatalság felkarolá
sával, támogatásával. Több felszó
lalás után a szövetség nagyarányú 
programmot dolgozott ki a jövőre 
nézve. A régi, kedves diákemlékek 
felelevenítésével kedélyes hangulat
ban a késő órákig maradt együtt a 
cisztercita öregdiáksereg.

Gyors- és gépirést tanít" i
es előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett 

GYORS- ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYAMA. I
M Vállal gépelési munkál és másolási. Jelentkezni bármely időben
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kel ismét összevonják 15 pengő 
névértékű részvényekre, vagyis a 
transakció végrehajtása után az 
alaptőke 78 332 dib. 15 pengős 
részvényre fog oszluni. A transakdöt 
az tette szükségessé, hogy az 1935 ös 
év nem hozta meg u várt javulást

Megérkezett a belügyminiszter határozata 
a „Cisztercita Diákszövetség** és „Délvi

déki Otthon** ügyében.
A belügyminiszter jóváhagyta a határozatnak a közpénzek

ből egybegyüit összegre vonatkozó részét.
Ismeretes az a nagy vita, 

mely a megyei törvényható
sági közgyűlésen a „Ciszter
cita Diákszövetség" és „Dél
vidéki Otthon" céljaira egybe
gyűlt mintegy 260.000 pengő 
körüli összeg hováforditása 
illetve más célra való felhasz
nálása körül keletkezett.

A vármegye főispáni és al
ispán! székében bekövetkezett 
változás a nép széles rétegei
nek érdekeit szolgáló szociális 
felfogásnak kedvezett s a tör
vényhatóság a mai viszonyok 
között úgyis túltengő díákin- 
tézmények helyett a nép hi
giénikus, kulturális és szociá
lis jólétét szolgáló célokra : 
egészségházak, kulturházak,

Könyvszemle.
Kémtörténetek.

Plich Jenő ny. ezredes könyve.

Olyan mű megjelenéséről van mó
dunkban beszámolni, amely külső 
arányaival is, jelentőségével is, mesz- 
sze kimagaslik a szokásos könyv
termésből. Pilch Jenő nyugállomá
nyú honvéd ezredes, a Magyar Tu 
dományos Akadémia tagja, több 
kiváló szakember közreműködésével 
évek fáradságos kutatómunkájával 
3 hatalmas kötetben számol be a 
katonai hírszerzés és kémkedés, va 
laminl az ezzel összefüggő kérdések 
történetéről és elméletéről.

Az olvasó, aki szomjasan fogja 
kezébe venni ezt a müvet, bizonyára 
lélekzelét visszafojtva olvassa majd 
a békebeli és háborús kémesetek 
izgalmas leírásait és a híres kémek 
és kémnők sikereit és bukásait, mely 
nem azért íródott, hoyy az emberek 
olcsó kíváncsiságát kielégítse, és 
hogy szaporítsa a már is ezrével 
közkézen forgó kalandorregények 
tömegét. Egészen másról van itt 
szó. Ezeket a romantikus története
ket úgy leli vennie minden inlelli 
gens olvasónak, mint illusztrációkat 
rendkívül fontos mondanivalókhoz. 
Amikor bemutatja a kémkedés sze 
repét a világtörténelemben, az ókor
tól egészen napjainkig, amikor vá
zolja a hírszerzés és kémkedés rend 
szerét, módszereit, céljait, eszközeit 
és személyzetét, — kétségtelenül azt 
a célt szolgálja, hogy a jövendő 
magyar nemzedek ne állton tanács

és 1,779.632 pengő veszteséggel 
zárult.

A vezérigazgatóság teljesen átala
kul Élére Wmchkler Istvánt neve
zik ki, aki mint kereskedelemügyi 
miniszter, u MFTR szanálásának 
tárgyalásait vezette.

kutak építésére fordítsák.
A törvényhatóság ily érte

lemben határozott is 102 szó
val egy ellen.

A megye határozatát meg
fellebbezték ; ma leérkezett a 
belügyminiszter döntése, amely 
a törvényhatóság határozatá
nak azon részét, mely a ina- 
gánadakozásokból összegyűlt 
részre (mintegy 16.000 pen
gőre. Scerk.) vonatkozó részét 
megsemmisítette s elrendelte, 
hogy a vármegye ezen össze
get „Cisztercita Diákszövetség" 
és „Délvidéki Otthon" elne
vezéssel alapszabályszerűen 
tovább kezelje ; a véghatáro- 
zatnak egyéb részét azonban 
egész terjedelmében jóváhagyta.

talanul a kémek ravaszságaival és 
fogásaival szemben.

De ez a könyv megtanítja az ol
vasói arra is, hogy ne csak figyel
jen, hanem hallgasson is. Meg kell 
tanulnia hallgatni mindenkinek, aki 
nem akarja, hogy elszólásai és fe
lelőtlen fecsegései értékes adatokat 
szolgáltassanak az ellenség esetleges 
kémeinek.

Ma, amikor naponta olvassuk a 
lapokban a kémek elítéléséről szóló 
híreket, különösen időszerű ez a 
könyv.

A műhöz Őfensége József kir. 
herceg tábornagy, a Magyar Tudó 
mányos Akadémia elnöke irt slőszót.

| Fűző,™?™.
| MELLTARTÓ

Czeizler Jenöné
füzőkészitő mester

szalonjában

Baja, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

HÍREK.
— Meghalt Horváth József nagy 

Bácska utolsO számvevőségi fő
tanácsosa. Horváth József ny 
számvevőség! főtanácsos életének 
71 ik évében elhunyt. Mint nagy 
Bácska utolsó számvevőségi főtané 
csóvát 1919 ben utasították ki a

szét bek Zombot ból. A kiutasítás 
után Budapesten és Szekszárdon 
teljesített szolgálatot, majd Bajára 
helyezték, hol tovább vezette a 
most már megcsonkított vármegye 
számvevőségét egészen 1925 ig, 
amikor nyugalomba vonult. Halálát 
feleségén és gyermekein - kívül ki
terjedt rokonsága gyászolja.

— Dr. Alföldy Béla orsz. gyűl, 
képviselő Baján. Dr. Alföldy Béla 
oi szággy ülési képviselő Bajára érke
zett, hogy v< 1 sztói ügyében az 
egyes baj .i hatóságoknál eljárjon. 
Dr. Alföldy Béla országgyűlési kép
viselő részt vesz dr. Reményi 
Schneller Lhos dr. Baja város kö
vetének tiszteletére ma este a Köz
pontiban rerdiz tt vacsorán s ott 
fel is f<-g szólalni.

— Áramszünet. Folyó hó 15 én 
vasárnap reggel 7 órától elő. elátha- 
tólag déli 12 óráig különböző fen 
tartási munkálatok elvégezhetése 
céljából úgy B ján mint a bácsine 
gyei községekben áramszünet lesz.

Kedvezményes szelvény a 
BAJA-BÁCSKA olvasói szamára

P Y T H I A
fogadó óráira.

— Dr. Alföldi Béla Tataháza 
díszpolgára. Madaras, Bácsalmás 
és Kunbrja község iialáiozata u an 
Tataháza képviselőtestülete is disz 
polgárrá választotta dr. Alföldy 
Béla országgi ii'ési képviselőt.

TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA

óvja szeméti

Meghűlésnél,
náthaláznál, torokgyulladásnál, mán- 
dolalobnál, fülkatari usnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fél pohár tormészeles „Fe
renc József" keserüviz nagyon jót 
tesz, meri a gyomorbé.lcsatornát 
alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül p dig megfelelő emész
tést biztosit. Egyetemi orvostanárok 
véleménye szerint a Ferenc József 
viz hatása gyors, kellemes ts meg 
bizhaló s ezért has. nálata járványok 
idején is igen c •Isz.erünelt M onyul.

— A Déli vasútról indul vissza 
is a holnapi Filléres Gyors. Mint 
tegnap már megírtuk a bőin p Ba
járól Budapestre ii.uu' » Filléres 
Gyors a Déli vasút állomására fog 
beérkezni. Ma nyert értesülésünk 
szerint a Filléres gyors ugyancsak 
a Déli vnsutról fog visszaindulni.

— A közszolgalati alkalmazot
tak igazolványainak érvényesí
tése. A Magyar Királyi Államvasu
tak pécsi Ü'letvezetösóge közli, 
hogy a kö. szolgálati alkalmazottak 
és családtagjaik aicképes igazolvá
nyainak 1937. évre való érvényesí
tését folyó évi november hó 15-én 
kezdi meg és 1937. évi január 31 ig 
folytatja. Az 1936 évre szóló arc
képes igazolványok érvénytartamát 
1937. lanuár hó 31 ig meghosszab
bította.

Fölösleges silány lámpák gyenge 
fényénél botorkálnia — csupa 
takarékosságból. Ha TUNGSRAM 
duplaspirállámpát használ, szobája 
egyszeriben kivilágosodik — 
áramköltsége mégse nó.
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— Bűnügy lett a szeremlei 
szoknyából, 
bá (monostori 
váddal állott 
előtt, hogy a 
lopott egy szoknyát. A szoknya 
Vida Llvánné szeremlei asszony 
tulajdona volt, aki a kérdéses idő
pontban urával együtt Angyal Fe
renc közelében kapáit s a levetett 
felső szoknya! őrizetlenül hegyis. 
Angyal Ferenc ártatlanságát bizo
nyította s a kihallgatott Irmuk, de 
még a sértett sem tudtak semmi 
bizonyosai a ruhadarab eltűnési 
körülményeiről. Gramling Kőinél 
ügyészségi elnök elejtette az ügyben 
a vádat, mivel a lopást senki s» m 
tudta bizonyítani.

— Budapest—Amerika 2 óra — 
a rakélarepü'ögépépilők elgondolá
sában. Ez azonban még a jövő 
problémájú Ki iudia, hogy a mai 
generáció részesül e ebb< n ? De 
nem is lehet ez olyan lenyeges 
amikor már ma is percek alatt jut
hatunk el Amerikába. A PHILIPS 
Udra Szuper amerikavevő rádió 
rövid hullámon pillanatok alatt el 
visz bennünket a világ minden ré
szé e. A PHILIPS Ultra Szuper 
konstrukciója a radiótcchmka csúcs 
telj-si'iményét jelend, kezelése mé
gis a legegyszerűbb.

Angyal Ferenc (Döntő) 
napszámos azzal a 

tegnap a törvényszék 
nyáron Szeremlén el- 

A 
szeremlei

Fizessen elő
a SAJA-8ÁCSKASA.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

10851 szám. — 1936. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Bajai Kereskedelmi és Iparbank végre- 

hajtatónak Tamás Istvánná szül Horváth 
Teréz végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság végrehajtási árverést 1250 ar. P tőke
követelés és járuléka a csatlakozódnak ki
mondott Baiai és Dely cementárugyár bajai 
bej. cégnek a B 14 a. 5902—935 számú 
végzéssel bekebelezett 227 P 30 fül. tőke
követelés és járulékai behajtása végett, a 
bajai kir járásbíróság területén levő Baja 
városban fekvő s a bajaszenlistváni 390. 
számú betétben A I. 1-2. sorszám alatt 
foglalt 445. hrsau 109 négyszögöl területű 
szántó a belsőségben és 446 hrszu 508 ö. 
i sz. ház udvarral a Belsőségben 76 négy
szögöl területű ingatlan kikiáltási ára 2610 
pengő. — a fedezeti vételár : Bajai és Dely 
cementárugyár bajai bej. cég kérelmére 
megtartandó árverésen 2900 pengő.

Az árverést 1936 évi december hó 7. 
napján d. u. 4 órakor a telekkönyvi ható
ság hivatalos helyiségében Mátyás kir. tér 
4. sz. 28. ajtó fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál
tási ár felénél illetve a fedezeti vételárnál 
alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tolt óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elZV 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átázni! 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX 
t. c. 147, 150,170. §§ ; 1908 : LX. t. c. 21. §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLL 25. §.)

Baja 1936. évi augusztus hó 4 napján.
Pogonyl s. 

kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda 
kiadó

Zománcozott és fekete

tűzhelyek
Minőségért, sütésért garantia!

KombinLlt szobák nagy választéka!

EBÉD LÖK 
HÁLÓK 
URISZOBÁK

Könnyű és nehéz vas-
$ szerkezetek készítése!

| Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK-U. 45

Telefon : 525
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Nyomatott Bakónak és Goldberger könyvnyomdájában, Baján.

bűtorárűház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

1'* száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
sturhos nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon ; 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI^xtKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal ! 

Dorogi tojásszén 
Dorogi diószén

Kemény ét lágy tűzifa ölben és aprítva

Nikkeiezés! 
<i> Galvanizálás! 
S AiitógénhegesUés!

Grünhut és Társa éa Cl'mer»b6on

ÜZLETi

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. ti. nyitva 
nov. 9-től nov. 17 lg.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy anott.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojjásszén
Pécsi dlöbiíkett (szurokmentei)

Legmagasabb höértékü magyar szén ésszéntermékek. 

-— — = Kérje mindenütt ~~ —

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