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ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Negyedévre helyben és vidéken
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Tudjuk az adómorált, mely kisemberek utosó pengőjét is mindenesetre elkerülhető volna
az adófizetés alól senkit sem az adópénztár mélyébe süly- az adóbehajtási tulbuzgalommentésit. Az állam joggal meg lyesszék. Több szivbeli meg nak még a látszata is. Megér
követelheti, hogy polgárai az értést kérünk, melyet eltudunk
Mint ismeretes a megye és adózás terén kötelességeiknek úgy is képzelni, hogy az ösz- tőbb eljárás alkalmazását kér
a város közigazgatási bizottsá eleget tegyenek. De nem va szegek felét fordították volna jük a jövőt illetőleg.
gai annak idején kimondották gyunk hívei annak, hogy ilyen csak az adótörlesztésre. így
az anyagi felelősséget az adóbehajlással megbízott közegekre.
Az ilyen felelősség kimondá Vasárnap egyhangú választás során kerül
sának rendszerint fokozott adó
behajtási buzgalom a követ a Frontharcos Szövetség elnöki tisztségébe
kezménye ; ilyenkor adódnak
vitéz dr. Bajsay Ernő alispán és a társelnök
elő túlzások, melyek egyrészt
az igazságtalanság érzését kel
Farkas Mndor ny. alezredes.
tik, másrészt politikai izgatás
céljaira is igen könnyen ki
Mint már megírta a Baja Baja-Bácska közlése nyomán ségvetés és zárszámadás be
használhatók.
Bácska a Frontharcos Szövet a bajai főcsoport tagjai sorá mutatása. 3. Felelős számadók
Hogy ez így van a tudomá ség bajai főcsoportja vasárnap, ban keltett, máris arra enged részére a felmentvény meg
sunkra jutott esetek is bizo 22-én délután 3 órakor tartja következtetni, hogy a választás adása. 4. Az alapszabályok
nyítják. Vitéz dr. Bajsay Ernő tisztújító közgyűlését a Köz általános lelkesedés közepette 17. §-ának alapján — a tiszti
egyhangú lesz. Vitéz dr. Bajsay kar megválasztása.
alispán legutóbbi jánoshalmai ponti Szálló kistermében.
A választás titkosságára való
Ernő alispán személye az öszlátogatása során fogadott egy
Ezen a közgyűlésen választja
szetartás és a bajtársiasság tekintettel, csak azok a sza
odavalósi asszonyt, aki nem
meg a bajai főcsoport elnö
vazólapok érvényesek, melyek
fokozásának záloga.
régiben két malackáját adta
kéül vitéz dr. Bajsay Ernő
A tisztujitó közgyűlés tárgy a vezetőtiszt által felülbélyeg
el 38 pengőért. A járlal átírá
alispánt, társelnökéül pedig
sorozata. 1. Évi jelentés az zést nyertek.
sakor a teljes vételárat adó
Farkas Andor ny. alezredest.
tartozásának fejében lefoglal Az az osztatlan öröm, mely a előző évi működésről. 2. Költ
ták.
Ugyanilyen eset történt Nagybaracskán. Egy kiskorú béres
Dr. Marschail Ferenc államtitkár Mélykuton.
gyerek szolgálatának időtarta
Dr. Marschall Ferenc föld- , lesi képviselője
.
, a holnapi na- lasztói körében fogja tölteni.
ma alatt 60 pengőt takarított
Mélykút község meleg szemeg. Ezen egy kis borjut vá müvelésügyi államtitkár, a já pon Mélykulra érkezik és a
is ottani vá- | retettel várja képviselőjét.
'
„ ’ napot
.
sárolt és mit sem gondolva, noshalmai kerület országgyü- *: vasárnapi
szerencsétlenségére a jarlatot
anyja nevére íratta, A borjut
Különös hátterű feljelentés ügyében indított
felnevelte és eladta 200 pengőért, hogy helyébe most már
vizsgáiatot az ügyészség.
két borjút vásárolhasson, ami
kor kiderült, hogy anyjának Mérgezett bor. vagy túlhajtott fantázia! — Az Országos Vegyvizsgáló Állomás fogja a
adótartozása van. melyre a
végső szót kimondani.
vételárat ugyancsak lefoglal
borba előzőleg valaki mérget
tenni láb alól.
Nem mindennapi feljelentés alap
ták.
keverhetett.
A/. asszony előadta, hogy férje
ján
indított
vizsgálatot
a
bajai
Az első esetben a pénz
az egyik bajai magánházban tartóz
Félje azóta jobban van már.
ügyészség.
gyermekek téli ruházatára kel
Az elmúlt napokban, egy asszony kodva egy pohár bort ivott, ami
Az ügyészség az egészen valószílett volna, az utóbbi esetben jelent meg -•« ügyészségen és f lj •
nőtlenül hangzó feljelentést jegy/ő
től rosszul lelt
pedig egy kis béresgyerek fá lentést tett, hogy férjét
könyvbe foglalta és ennek aLpján
ás állapota arra engedett kö
radságos munkája réven akart
a pohárban maradt és az asszony
vetkeztetni, hogy a felkínált
mérgezett borral akarták el
előbbre jutni.

Adóbehajtási
túlzások.

,3íARS“

Jó meleg matlassé
leányka

gyermek-kocsik

po^gyoiák érkeztek!

gyári lerakata, eredeti árakon!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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Pulóvert
Harisnyát
Combinét
Retikült
által elhorolt borból mintát vett és
azt megvizsgálás végett felküldte
Budapestre az Országos Vegyvizs
gáló I ítézelbez.
A Vegyvizsgáló Intézet jelentése
még nem érkezeit le Bajára és igy
még nem lehet megállapítani, mi a
való a feljelentésből és az nem e
csupán egy túlhajtott fantázia szü
leménye ?

Lugkövet ivott egy
érsekcsanádi gazda
legény.
Tegnap este a mentők beszállí
tották a bajai kórházba Baranyi
Ferenc 23 éves érsekcsanádi gazdadalegényt, aki öngyilkossági szán
dékból nagymennyiségű lugkövet
ivott. Baranyi Ferenc öngyilkossá
gát afeletti elkeseredésében követte
el, hogy nem talált meghallgatásra
annál a leánynál, akinek udvarolt.
Állayota súlyos de nem életve
szélyes.

A

olcsón

REINHARDT
divatcsarnokból.
Dr. Deményi-Schneller Lajos
orsz. gyűl, képviselő a felállítandó
Birtokközpont elnökjelöltje.
A TÉBE júliusi kékesi kongresz
s/usa egyhangúlag elhatáiozta a vi
déki pénzintézetek ingatlanfelvásárló
szervének megalakítását. Az élőké
szitő tárgyalások lefolytatásával a
TÉBE vidéki osztályát bízták meg.
Azóta folytak a megbeszélések az
illetékes minisztériumok, az Orszá
gos Földhitelintézet és a TÉBE meg
bízottai között.
A birtokközpont ügyében a terv
felmerülése óta
több véleményeltérés volt.

Annakidején ugyanis még csak elő
készületben volt a telepítési törvény
és az Altruista bank és a vi
déki bankok tervbevett in
gatlanvásárló központja ver
senyeztek a kijelölő szerepért.

Az elmúlt hetekben mégis be
ható tárgyalások váltak szük
ségessé.

Ezek a megbeszélések végül is
teljes megegyezésre vezettek.
Eszerint az alakulandó Bir
tokközpont alapszabályaiban
kizárja üzletköréből a Föld
hitelintézet feladatkörét.

Ezzel a megegyezéssel a Birtok
központ ügye végre döntő stádiumba
jutott. És betöltik a Birtokközpont
elnöki állását is. Erre a helyre
Reményi-Schneller Lajos, az
Országos Földhitelintézet ve
zérigazgatója az összes ér
dekeltek egyhangú jelöltje.

— A forró égöv betegségeinél,

különösen vérhasnál és olyan gyo
morbetegségek esetén, amelyek vál
tólázzal együtt lépnek f-•!, a fermé
szeles „Ferenc József** keserüviz
szerfelett értékes hatást fejt ki.

Kalapot
Inget
Nyakkendőt

Keztyűt
fontos megmozdulásnak is igen ér
tékes programja lesz. Bajára jönnek
az anlibolsevista front országos meg
szervezésén remek eredménnyel dol
gozó egyházi és közéleti tényezők.
A Move, melynek november 29 i
ünnepségei szintén a bolsevizmus
elleni küzdelem jegyében folynak
le, a közös nemzeti cél érdekében,
s program összeállításánál és az idő
pont megjelölésénél is vigyázott arra,
hogy a kettős nagy megmo dulás
ne egyidőben, azaz ne ugyanazon
órában történjen.

A szőlőtermés
ingyenes, illetve
kedvezményes szál
lításáért.

Köztudomású, hogy az idei szőlő
termés értékesítése katasztrófális
A Bír tokközpo rt helyiségei is az volt. Hlyenként 2—3 fillérért voltak
Országos Földhitelintézet épületében kénytelenek elvesztegetni a szőlőt
A kékesi kongresszus már az Or nyernek elhelyezést és az intézet ; és a mustot, sőt nem egy helyen
szedetlen maradt a szőlő.
szágos Földhitelintézet szerepének Jiir szerint
A Vármegyei Gazdasági Egyesü
teljes tudatában határozta el a Bir
1937. év január elsején kezdi
let most megkereste a megye tör
tokközpont felállítását.
meg működését.
vényhatósági bizottságát, hogy a
társtörvényhatóságokkal
karöltve,
| felterjesztés kapcsán kérjék a kor; mánytól, hogy hasonló esel kikerü
lése végett

A kölcsönkért
és vissza nem adott
csizmában jelentmeg A Move november 29-i programja
a tárgyaláson.
és a bajai anlibolsevista front
Ifj. Budai József (Csekós) 25 éves
Jánoshalmái napszámos állott tegnap
vádlottként a kir. törvényszéken
dr. Linzer Károly büntelöegyesbiió
előtt. Azzal vádolta az ügyészség,
hogy Ridvánszki Ferenc jánoshal
mű lakó nak kölcsönkért csizmáját
nem adta vissza, sőt mint kiderült
a tárgyalásra is abban jött el.
A vádlott nem tagadta, hogy a
csizma még ma is a lábán van, de
azzal védekezett nem volt más láb
belije.
A bizonyítási eljárás lefolytatása
után a kir. törvényszék sikkasztás
vétsége miatt ifj. Budai Józsefet 3
heti fogházra Ítélte, a büntetést
azonban a vizsgálati fogsággal ki
töltöttnek vette. Ifj. Budai azonban
nern kerüli szabadlábia, m< rí még
a tegnapi napon S/.cgedre kisérték,
hogy ott elkövetett bűncselekmé
nyéért is felelősségre vonhassák.

iM.Jő. november 21.

megmozdulása.
Impozáns keretek kö/ött e hónap | magyar miniszterelnök emlékezeté
29 én emlékezik Gömbös Gyula hez és az egyesület nívójához is.
miniszterelnökiől a baj; i és a bács
Ennek a programnak folytatása
kai Move szervezete. A bajai és lesz a délután 5 órakor ugyancsak
megyei viszonylatban egyaránt szá a vármegyeházán lefolytatandó ün
mottevő gyászünnepség az általános nepség, melyen vitéz dr. Bajsay
érdeklődés homlokterében áll.
Ernő alispánt a Move kerületi fel
A program délután 4 órakor a ügyelőjét uj méltóságába beiktatják.
városházán dr. Rajniss Ferenc elő
Ugyancsak ezen a napon a bajai
adásával kezdődik és minden vo
Akció Katholika megalakítja Baján
natkozásában méltó lesz az elhunyt az anlibolsevista frontot. Ennek a

Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy
Üzletemet november 1-én a régi KraUSZ-hle üzletbe, Báró
Eötvös József ni 2. szám alá hr
uem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőkö*önségernmt.., hogy ujonan dúsan
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban van közismert szolid áraim; Bl vevőközönségem
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93.
Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2 93

a szőlőtermés szeptember
végétől, november elsejéig
terjedő 6 héten belül,

lehelöleg ingyen, vagy igen kedvezményesen kerülhessen szállításra.

Póruljárt
orvvadászok.
A mull hét egyik napján Bédics
József és Csoti József kelebiai orv
vadászok egy kis vadászatra ruc
cantak ki a közeli Süvegerdőbe.
Mindössze egy fácánt lőttek még,
mikor észrevették, hogy megzavar
ták szórakozásukat. A kérdéses na
pon ugyanis Pick Jenő kormányfő
tanácsos, szalámigyáros és Wagner
Ferenc szegedi nagy kereskedő tár
sasága nagy vadászatot rendezett s
igy került a két póruljárt orvvadász
hajtókörükbe.
A két vadászból üldözött vad lelt,
zsákmányt és puskát elhajítva pró
bállak a társaság elől elmenekülni,
de sikertelenül. Másnap a társaság
feljelentése alapján csendőrök men
tek az orvvadás/ok lakására, de
Bedics Józsefet nem találták. Hosz
szas keresés után akadtak iá egy

|V86. november 21
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HÍREK
Hallgassa meg a legújabb

rádiókat

Siglavy-Bogdady III.-2. PYTHIA
Mint ismeretes Cianó gróf
olasz külügyminiszter magyar
országi
tartózkodása során
Orkény-láborba is ellátogatott,
ahol végignézte a tiszteletére
rendezett lovasmutatványokat
A versenyen az első dijat a
bajai Állami Méntelep Siglavy
Bogdady III. 2 nevű sajátnevelésü lova nyerte Valkó Károly
főhadnaggyal
a nyergében.
Büszke öröm tölt el benniin
kel e kiváló teljesítményért.

BRUSZT-nál!

ORION, PHILIPS, STANDARD és TELEFUNKEN

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig.
RÁDIÓ—SERVICE I

S7almakazal tövében ahol, ugylátszik nem lehetett meleg az éghajlat,
mert egy borosöveg mélyéből pró
bálta az éghajlat zordságát megvál
toztatni.
Az orvvadászok ellen jövedéki
és vadászati kihágás címén a csend
őrség megindította az eljárás.

Vasárnap
nyitják meg a Bajai
Iparművészeti Társa
ság szegedi kiállítá
sát.
A Bajai Iparművészeti Tár
saság Szegeden 22-én vasár
nap megnyíló kiállításán vitéz
imecsfalvi Imecs György sze
gedi főispánnak kellett volna
a megnyitó beszédet tartania,
aki azonban, egy a mai napon
Bajára érkezett értesítés sze
rint Rómába utazik és igy a
kiállítás megnyitásán nem ve
het részt.
Megbízásából dr. Tóth Béla
Szeged város helyettes pol
gármestere fogja a kiállítást
megnyitni.

Kiadó
üzlethelyiség!
A Magyar Általános Hitelbank
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég
üzlethelyisége
azonnalra kiadó!

Valótlan!
Az ellenzék lapja vaskosan mel
léfogott tegnapi cikkében. Vissza
térve ngyanis a Nép választmányá
nak nagysikerű vacsotájára, —(úgy
látszik nagyon megíeküdhelle a
gyomrát,) azt írja, „az. egyik kor
mánypárti lap beszámolójában dr.
Reményi Schneller Lajos megemlí
tette a szenlistváni iskola fontossá
gát, valamint a megyekikerekités
kérdését."
Amennyire való az első megem
lítés, annyira valótlan az utóbbi.
Valótlan természetesen a hozzá fű
zött kommentár is. Hogy az a
„kormány párlilap" mit irt, nem tud-

íuk. Ha a megyekikerekités megem
lítéséről irt, úgy az is valótlant irt.
Erről a kérdésről szó sem esett,
azt senki fel nem említette, legke
vésbé dr. Reményi Schneller Lajos.
Mi igenis a legantentikusal b for
rás közlése alapján iituk meg an
nakidején, hogy a megye kikerekitésének kérdése ezidőszerint nem
aktuális.
Azt mondják, hogy a kákán is
csomót keresünk, — vallja önma
gáról a Független Magyaiság, Csak
rá akartunk mutatni saját megálla
pításának igazságára.

Vasárnap délután
fogad utoljára

— Gazdasági előadás. A Baja
Városi Gazdasági Egyesület vasár
nap, e hó 22 én délelőtt 11 órakor
a városháza kistanácstermében gaz
dasági előadást rendez, az időszerű
gazdasági kérdésekről.

EbB7Í1 gyógy■ IKUf HASKÖTŐ,
MELLTARTÓ

BAJA, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

November
November
November
November

hó
hó
hó
hó

PYTHIA
fogadó óráira.
— Bajtársi találkozó Bácsalmá
son. A volt cs. és kir. 23 as közös

gyalogezred lisztjei, altisztjei és le
génysége december 2 án, kedden
bajtársi vacsorái rendeznek Bács
almáson az Ambil féle étteremben.
— Disznótoros vacsora a Kis
csávolyi Olvasókörben. Vasárnap

este 8 kor tartja a Kiscsávolyi Ka
tolikus Olvasókör szokott őszi disz
nótoros vacsoráját. A vacsorát lánc
követi.

egyszer, reggel felkeléskor 1 pohár
természetes ,,Ferenc József" keserüvizet, mert ez szabályozza a bél
működést, előmozdítja a gyomor
emésztést, fokozza az anyagcserét,
javítja a vérkeringést, megnyugtatja
az idegeket, egészséges álmot hoz
és ezáltal uj életerőt tere int.

füzőkészitő mester
szalonjában

A ferencrendiek templomában
1936. november hó 23-án d. u. 6
órakor jótékonycé'u orgonahangver
seny lesz, melynek műsora :
1. Bach : D moll Praeludium és
Fuga.
2. Franck : Fantázia.
3. Kersch F. : Áldozattal járul
hozzád. Énekli a bajai Daloskor,
vezényel Sass József.
4. Antos Kálmán : F-moll szo
náta I.
5. a) Bossi : Chant du soir. b) Dubois : Marche Triomphal. Orgonán
előadja Antos Kálmán.
6. Erdélyi ;
Nagyasszonyunk.
Énekli a bajai Daloskor.
7. Liszt : a) Adagio, b) Arcadelt
Ave Máriája.
8. Liszt : Szent Ferenc a hullá
mokon jár. (Antos Kálmán átirata )
Orgonán alőadja An'os Kálmán.
Névre szóló meghívókat nem bo
csát ki a rendezőség

Kedvezményes szelvény a
BAJA-BÁCSKA olvasói számára

— Akiknek foglalkozása min
den erejük megfeszítését köve
teli, igyanak hetenként legalább

Czeizler Jenöné

Jótékonycélu
orgonahangverseny.

Pythia vasárnap éjjel uta
zik Bajáról. — Levélcím :
Szeged, Kálvária-u. 2.

21-én,
22-én,
23-án,
24-én.

4 napig

Budapesttel egyidöben !

Nászút féláron
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Magyar, zenés vígjáték 12 felvonásban.

A bácsalmási Lövész
Egylet beolvadt
a Moveba.
A bácsalmási Polgáii Lövész E|*y
let nov. 12-én, Turmezey István
főjegyző elnöklete alatt a Repp ven
déglőben tartotta gyűlését. A Lö
vész Egylet tagjai elhatározása kö
vetkeztében Turmezey főjegyző be
jelentette, hogy a Lövész Egylet
mint olyan megszűnik és átalakul
Move Lövész Ligává, illetve beolvad
a Bácsalmási Move Társadalmi és
Sport Egyletbe,
Fiiessen elő
a BAJA-BACSKARA.

Főszereplők :

I

Agay Irén,
Jávor Pál,
i
Kabos Gyula,
Erdélyi Mid,
Dénes G?3rgy.
•i

Kiséiőfilm :

Tavaszi hangok
Strauss János gyönyörű valcere, világhiies, csodaszép tájak.
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— Megtartotta a kölcsönkért
hordót — elítélték. Négy év előtti

— Nem szolgáltatta be a bőr
kabátot — elítélték. Müller Isi

hordólopásért jelentették fel Majer
Pál bajai kocsist, mert a kölcsön
kért hordót a mai napig sem adta
vissza. A törvényszék ntm látta bi
zonyitollnak a lopás elkövetései,
ezért csopán jogtalan ellulajdonitá
sért ítélték el 1 napi fogházra. Az
Ítélet jogerős.

van bajai sütősegéd egy bőrkabátot
talált, melyei nem szolgáltatott be
és később megtalálták nála. Jogta
lan eltulajdonításért vonták tegnap
felelősségre, amikor is azzal véde
kezett, hogy a bőrkabát megtalálása
utáni napon kezdte meg egy hónapi
fogházbüntetését. A bizonyítási el
járás lefolytatása után a kir. tör
vényszék Müller Józsefet jogerősen
2 hónapi fogházra Ítélte.
— Talált tárca és pénz. Talál
tak egy darab pénztáicát kisebb
pénzösszeggel. Felhívják a jogos tu
lajdonosát, hogy kellő igazolással a
rendőrkapitányság 52 számú helyi
ségeb en a hivatalos órák alatt ve
gye át.

— Öngyilkos lett — mert köhOgött. Dávid Rózsi, 19 éves FO-

lozsvári leány, aki egy cukrászdá
ban kapott alkalmazási, az utóbbi
napokban meghűlt és erősen köhö
gött. Munkaadója hazaküldte, a le
ányt, hogy otthon gyógykezelje ma
gát. A leány attól való féléimében,
hogy állását veszti, felakasziolta
magát. Mire rátalállak már nem le
hetett rajta segíteni.
— Nyúl helyett utkaparót lőt
tek a vadászok. Kardi s Mihá y

64 éves utkaparó a keceli határban
szőlő)’t döntötte, amikor egy vadá
szó társ ság közeledett felé. Kar
dos közelében felugrott egy nyúl s
a vadászok rápuskázlak. Valamelyik
vadász sörélei a niul he'yett Kar
dom fejét találták.

Családi ház
4 szobából, 3 konyhából
álló, mellékhelyiségekkel,
adómentes, szabad kézből

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

I

akác
kőris
szil
tölgy
szurkos nyár
fűz
aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

I- száraz

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK
Iroda: Hajnald u. 13.
Falelep: Szentjánosi-ut 7.
(Sugovica pari) Telefon : 195.

Telefon : 42.

— Megölte apját egy süket
néma fiú. A Kassa melletti Misz-

loka községben Neuwilder Adolf
korcsmárost három fejs ecsapással
meggyilkolta 22 éves süketnéina fia.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a
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Dorogi
Dorogi

tojásszén
diószén

w Kemény ét
és lágy tűzifa ölben ét
és iaprítva.

Grűnhot és Társa

Zománcozott és fekete

tűzhelyek

Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vasszerkezetek készítése!

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

I rílk„,<eile2V;
t Autögénhegesztásí

Éjjeli
szolgálatot tart

és

| Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

reggel fél 8 óráig éa
vasárnap d. u. nyitva
nov. 17-töl nov. 24 ig.

ÜZLET

Or. GEIRINGER JÁNOS

Illés

I

György

gyógyszertára

BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45
Tel. fon : 525.

Szobafütéshez
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Kombinál szobák nagy választéka!

EBÉD LÖK
HÁLÓK
ÚRI SZOBÁK

POLLAK
bútoráruház
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Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID
ÁRAK!
I
fizetési feltételek.
I Elsőrangú anyagKedvező
és munka garantiával.
i

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentes)
Legmagasabb höértékü magyar síén ésszéntermékek. fÁ
------ ~~===E Kérje mindenütt. —

Képviselet: SchŐO
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BUJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.

'»■»!WSHIISWHBIMMIIKS S?

Nyomatott Bakanek és Goldb.rger könyvnyomdájában, Baján.

