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darányi nyitaföozata 
egy bolgár lapban.

Az egyik legelőkelőbb bolgár 
napilap budapesti tudósítója érdé* 
kés beszélgetést folylntolt Darányi 
Kálmán miniszterelnökkel a bolgár
magyar baráti és gazdasági kapcso
latokról. Darányi Káimán a beszél
getés elején utalt azokra a meleg 
és szoros baráti kapcsolatokra, me
lyek különösen Furdinánd volt bol
gár cár és Darányi Ignác magyar 
földmivelésügyi miniszter között 
szövődtek, majd hangsúlyozta, hogy 
nálunk is, Bulgáriában is nemzeti 
öntudattól álhatott erős társadalom 
a belső rend és béke biztosítása, 
kulturális haladás és gazdasági re- 
ger-eralodas iráityitji n magyar és 
bolgár kormányokat ma is és igy 
mindenképen kívánatos lenne, hogy 
a magyar bolgár barátságos jóvi
szonynak a gazdasági kapcsolatok 
realitásában is komoly tartalma le 
gyen.

E vonatkozásban, sajnos, még 
igen lazák a kapcsolatok.

Exportunk főleg a vas és fém 
ipar termékeire szorítkozik. Bvho 
zalaiunk javát a bolgár dohány je
lenti. Gazdasági kapcsolataink mé
lyítése igy közös érdeke mind a 
két ország közgazdaságának.

H.ngsulyozta a miniszterelnök, 
hogy a kölcsönös áruforgalom jö
vendő kialakításának számbavehető 
javulását attól remélhetjük, ha a 
bolgár i'.nporl rendelkezések lénye
gesen megenyhülnek és főleg, ha a 
holgár közszállitások terén Magyar
országgal szemben a két államot 
összefűző barátságnak megfelelő el 
bánás gyakorlata fog érvényesülni.

A miniszterelnök nyilatkozata két
ségtelenül hozzájárul a kél állam 
baráti és gazdasági kapcsolatainak 
fejlesztéséhez, mely el fog mélyülni 
és meg fog erősödni a gazdasági 
kapcsolatok kiterjesztésében is.

Holnap választja elnökévé a Frontharcos Szövetség 
bajai főcsoportja, vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt
Holnap választja meg tiszti

karát a Frontharcos Szövetség 
bajai főcsoportja. A főcsoport 
elnöki tisztségére, mint már 
megírtuk

vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt 
kérlek fel, aki a felkérés alap
ján vállalta is a jelöltséget, inig 
társelnökként Farkas Andor 
ny. alezredes szerepel.

Ipari továbbképző tanfolyam létesül Baján.
A tanfolyamot a városi polgári iskolában fogják megrendezni. 
Az iparügyi minisztérium örömmel fogadta a felterjesztést.

Az íparostanoncisko’a veze
tősége felterjesztést intézett az 
iparügyi miniszterhez, hogy az 
iparügyi továbbképzés előmoz
dítása céljából

ipari továbbképző tanfolya- 
mot létesíthessen,

a városi polgári iskolában.
Az iparügyi miniszter leira

ta ez ügyben tegnap érkezett 
le a városhoz. A leiratban az

Vakmerő tolvajok feltörtek egy búzával telt vagont 
az éjszaka a bajai állomáson.

Munkájukban megzavarták őket és elmenekültek. — A megállapítás szerint nincsen hiány.
A késő esti órákban vak

merő tettesek nagyobbszabasu 
lopásra felkészülten feltörtek 
egy a bajai vasúti állomás sín
párján vesztegelő vagont, de 
munkájukban megzavarták őket 
és elmenekültek.

K’lenc óra elmúlt már, hogy 
az egyik vasúti altiszt gyanús 
zajt hallóit a raktárépületek 
mellől, hol az előző napon

A bajai főcsoport tagjai, 
mint egy ember fognak holnap 
délután 3 órakor a Központi 
Szálló kistermébe felvonulni, 
hogy szavazataik utján, a fő
csoport élére azt az alispánt 
ültessék, aki a bajtársi szel
lem ápolását, az összefogás és 
a bajtarsiasság tovább fejlesz
tését tűzte ki feladatainak sar

iparügyi miniszter hajlandónak 
mutatkozik a továbbképző tan
folyam engedélyezésére és fel
szólítja a várost, jelölje meg 
azt a városi iskolát, hol a tan
folyam megrendezhető volna 
és jelölje meg a tanfolyamot 
vezető tanerőket.

Az iparügyi miniszter leira
tában hangsúlyozza, hogy a 
tanerők megjelölésénél ne csak 
a pedagógiai szempont, hanem 

í berakott vagonok várták ut- 
' nakindításukat. A hang irányá- 
I ha hdadva a sötétségben egy 
pár menekülő alak körvona-

| Iáit latta, majd jobban körül
nézve meglepetten látta, hogy 
az egyik vágón ajtaja feltörve, 
nyitva áll.

Az altiszt azonnal értesítette 
Bodnár Béla állomásfőnököt, 

! kinek utasitására jelentették 

kalatos pontjául.
Egyetlen frontharcos sem 

hiányozhat holnap délután on
nan, ahol az ő érdekeinek 
méltó képviselőjét választják 
meg. A bajai főcsoport tagjai 
megjelenésükkel kell, hogy 
maguk is hitet tegyenek az 
összetartás és a bajtársiasság 
szelleméről.

a gyakorlati elv is érvényesül
jön.

A város, mint értesültünk 
újabb felterjesztésében a vá
rosi polgári fiúiskolában mű
ködő tanonciskola helyiségeit 
ajánlja fel az ipari továbbkép
ző tanfolyam céljaira és tan- 
erőkül a tanonciskola tanári 
karát terjeszti fel az iparügyi 
miniszterhez.

az esetet a rendőrségnek.
Mint kiderült a tolvajoknak, 

— a búzával megrakott va
gonból, — nem sikerült sem
mit sem elvinniük, mert mun
kájuk kezdetén már megza
varhatta őket a vasúti altiszt 
közeledése.

A rendőrség nyomozást in
dított a vakmerő tolvajok 
kézrekeritésére.

Jó meleg maflassé 
leányka

pongyolák értetek!

„M A R S“ 

gyermek-kocsik 
gyári lerakata, eredeti árakon!

FISCHER PÁL R, T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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Horváth Kálmán 
bajai pénzintézeti 
igazgató budapesti 

sikere.
Nehány esztendeje működik a ba

jai pénzintézeteknél Horvát Kál
mán a Bajavidéki Közgazdasági 
Bank R T. agilis fiatal igazgatója, 
aki pénzügyi és társadalmi vonat
kozásban egyaránt, nemcsak jelen 
tékeny tényező Baján, de egyike a 
legnépszerűbb pénzügyi faktoroknak.

H nváth Kálmán szaktudását és 
felkészültségét dokumentálja az a 
nem kis eredmény, amit a fiatal 
pénzintézeti igazgató legutóbb Bu 
dapesten elért. A bankigazgató 
most tette le Budapesten a bites 
könyvszakértői vizsgát, kitűnő képe
sítéssel. A vizsga anyagára és köve 
telményeire jellemző, hogy ötvenhá 
rom jelentkező közül csak három
nak sikerült megszerveznie, annak 
ellenére, hogy a vizsgázók valameny 
nyien vezető állásban levő idősebb 
bankemberek, ügyvédek, akik kö
zül tizen azonban már a vizsga 
előtt visszaléptek.

A közúti közlekedés 
rendjének előmozdí

tása.
A közüli balesetek számának le

hető csökkentése s a közúti közle
kedés rendjének előmozdítása ér
dekében az elsőfokú gépjármükerü- 
leli rendőrhatóságoknak a gépjármű
vezetői igazolványt — fellebbvitelre 
való tekintet nélkül — véglegesen 
vissza kell vonnia attól.

1 Aki gépjármüvet ittasan vezet 
és ittasságát hatósági orvos meg
állapítja.

2, Járművön (kézikocsin) a szál
lított tárgyakat általában úgy kell 
elhelyezni, hogy azok a jármű ol
dalfalai által határolt síkból ki ne 
nyúljanak.

3 Zárt csoportnak a haladás irá
nyának megfelelő baloldalon lehe 
tőleg az úttest szélén kell haladnia.

4. Község, város, gyógy és üdülő 
hely területén átvonuló forgalmas 
útszakasz, állatok csoportos hajtá 
sára csak abban az esetben jelöl
hető ki, ha olt erre a célra alkal 
más más ut egyáltalán nincs.

5. Kerékpárosnak nem lakóit te 
rületen a gépjárómü közlekedésre 
is alkalmas útvonalon az úttest szé 
lén kell haladnia, fi» az úttest szé
lén a gyalogosok közlekedésére kü

lön hely nincs, a gyalogolok zavar
talan közlekedésére fokozott figye
lemmel kell lenniök.

6 Az állati erővel vont járómü 
veket és a kézikocsikat úgy kell 
megvilágítani, hogy a szembejövő 
és az előző jáiómtivek vezetői a 
járómünek, illetőleg a rakománynak

Borral fizetik meg a tokaji szőlősgazdák 
a kétmillió pengős állami kölcsönt.

A lokajhegyaljai szőlősgazdák ké 
réssel fordullak a kormányhoz, hogy 
adósságaikat borban fizethessék visz- 
sza. Ugyanis két évvel ezelőtt a 
szőlősgazdák több mint 2 millió 
pengős állami kölcsönt vetíek fel, 
amit most igy akarnak visszafizetni. 
Marschall Ferenc földmiveiésügyi ál

Ezerkilencszázharmincnyolcig 
nyugodtan álhitünk.

Az állandó külpolitikai feszültség, 
az államfők és vezető államférfiak 
sűrű utazgatásai azt a hitet keltet
ték Európa népeiben, hogy a fe
nyegető uj v ilágháboru hamarosan 
kitör.

Most végre hallottunk felelős vi 
lágbirodálmi államférfiu részéről 
olyan kijelentést, mely bizonyos ha 
táridőt jelölt meg, amelyen belül 
világháború kitörésétől nem kell 
tartanunk. Edén angol külügymi
niszter jelentette ki, hogy 1938 ig 
semmiesetre sem lesz világháború. 
Igaz, hogy Edén ama reményének 
is kifejezést adott, hogy mindeme 
fenyegető jelenségek dacára sem 
tartja elkerülhetetlennek a világ- 
konflagraciót.

Hogy miért tartják kizártnak a 
világháború kitörését 1938 előtt, 
annak egyszerűen az a magyarázata, 

Temető-utca 14. szám alatti 
hizlalótelep 
KIADÓ,

kizárólag uradalmi szimultánozott sertés tálkák 
hizlalására.

Feltételek megtudhatók és megtekintési engedély 
kapható a

Bajai Kereskedelmi és Iparbankban.

az úttest jobboldala felé lévő terje
delméről tájékozódhassanak.

7. Lakott területen éjjel 10 órától 
reggel 7 óráig kürljelzést t gyáltalán 
tilos használni.

Azt, aki a rendőri rendelkezést, 
illetőleg tilalmat megszegi, meg fog
ják büntetni.

lamtilkárral folytató t tárgyalásaik 
eredményeképen,

a kormány elvben hozzájárult

ahhoz, hogy a kölcsön visszafizeté
sét a budafoki borpince exportké
pes tokaji borban, sőt mustban is 
elfogadja.

hogy Anglia 1938 előtt nem tud 
^teljesen felkészülni.
I Ez a tény már annyira átment a 
Világ köztudatába, hogy a verebek 
is csiripelik mindenfelé. Ez az álta
lánosan ismert tény természetesen a 
Világ összes nemzeteit lázas fegy
verkezésre készteti, aminek halai- 
íjias gazdasági konjunktúra lett a 
következése.

’ Tragikus, de elvitathatatlan tény, 
hogy gazdasági konjunktúra csak 
azokban az államokban van, melyek 
erősen fegyverkeznek. Az ameiikai 
szédítő konjunktúrát is a fegyver 
kezés indította meg.

Végzetes ellentmondás, hogy a 
rossz gazdasági viszonyokból, mun
kanélküliségből, állástalanságból ki
kívánkozó emoeriség, kénytelen a 
háborút kívánni, hogy a gazdasági 
élet fagya kiengedjen s megindul- 

jón az egészséges vérkeringés.
Reméljük, hogy az emberiség vég

zetes rohanása az uj világháború 
minden kultúrát megsemmisítő sz.a- 
kadéka felé, hasonlatos lesz Sándor 
gróf híres lovasbravurjához, amely 
né] a vágt ató lovak egy fütyre pont 
a szakadék szélén megálltak . . .'

Most is érvényesülni fog valami 
titokzatos erő, mely vissza fog ben 
nünket rántani a szakadék széléről.

GYÓGY-
| HASKÖTŐ, 

j MELLTARTÓ 
Czeizler Jenőné

$ füzőkészitő mester
1 szalonjában

|f BAJA, KADAR UTCA 10.SZ.

Bajmokon és Zentán 
megalakult már a Magyar 
Közművelődési Egyesület.
Mint ismeretes a jugoszláv ható

ságok egyik legutóbb kiadott ren
delkezése újból engedélyezte a Ma
gyar Közművelődési Egyesületek 
működését.

E rendelkezés alapján Bajmokon 
és Zenién már meg is tartották a 
Magyar Közművelődési Egyesületek 
alakuló közgyűlését. A bajmoki Ma
gyar Közművelődési Egyesület elnöke 
Herczeg Kálmán, alelnöke Szakács 
Mihály, ügyvezető alelnöke pedig 
dr. Hajnal Lajos lettek.

A zentai Magyar Közművelődési 
Egyesület vezetőségi tagjaivá pedig 
dr. Vigh Ágostont, dr. Kuthy Zol
tánt, dr. Ferenczy Antalt, Mohácsi 
Pált és Vámos Jánost választották 
meg.

A megalakult kultúrintézmények 
vezetői minden intézkedést megtet
tek már, hogy az intézmények mű
ködésüket mielőbb meg is kezdhes
sék.

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!
H- •Q



‘/tó. november 22. ÖAJA-riACXKA 3

A monostori asszony 
lova, meg a bajai 

lóhusmészáros 
megbízottja.

Gál Ilona monostori asszony fel 
jelentette az ügyészségen Boli Jó 
zsef bajai földmivest, aki egy lovat 
vásárolt tőle 40 pengő vételárért 
azzal a megállapodással, hogy Pasz- 
terkó Antal lóhusmészárszékének 
szállítja. Bóli Gál Ilonának 16 pen
gővel adós maradt, mondván, Hogy 
azt majd Paszterkó megadja és kér
te, hogy írassa át a marhalevelet 
Paszterkó nevére. Az asszony el is 
ment Paszteikóhoz de, az a 16 
pengőt nem volt hajlandó kifizetni, 
azt állítva, hogy nem ő vette meg 
a lovat. A jogosulatlan marhalevél 
átírás miatt Bóli József közokirat
hamisítás vádjával állott tegnap a 
törvényszéken, de az eljárást meg
szüntették ellene, mert a tárgyalá
son kitűnt, hogy Paszterkó csaku 
gyan adott megbízást, de nem volt 
elegendő pénze a ló megvételéhez.

Vasárnap délután 
fogad utoljára

P Y T H I A
Pythia vasárnap éjjel uta
zik Bajáról. — Levélcím : 
Szeged, Kálvária-u. 2.

ar

November
November 
November 
November

hó 21-én,
hó 22-én,
hó 23-án, 
hó 24-én.

4 napig
Budapesttel egyidőben!

Nászút féláron
Magyar, zenés vígjáték 12 felvonásban.

Főszereplők :
I
Agay Irén,

Jávor Pál, 
Kabos Gyula, 

Erdélyi Mici. 
Dénes György.

Kisérőfilm :

Tavaszi hangok
Strauss János gyönyörű valcere, világhíres, csodaszép tájak.

H-j-r-a-d-ó

HÍREK.
— Az alispán is megígérte 

részvételét az állástalan érett
ségizettek kabaré társulatának 
garai és vaskuti előadásán. Szom
baton Grirán, vasárnap pedig Vas- 
kuton tart előadást az állástalan 
érettségizettek kabaré társulata. Vi
téz Btjsay Ernő dr. alispán, mint a 
társulat létesítésének kezdeménye 
zője, megígérte részvételét a szom
bati és vasárnapi előadásokon. Az 
előadásokat a községekben nagy 
érdeklődés előzi meg.

— Táncmulatság. Holnap, vá 
sárnap este a bajai Dobszay ven
déglőben halpaprikás, utána tánc 
mulatság lesz. A tánchoz a zenét 
Lakatos Misi és cigányzenekara szol
gáltatja.

— Ma délután Szegedre utazik 
dr. Puskás h. polgármester. A 
bajai iparművészek szegedi kiállítá
sára ma délután Szegedre u azik dr. 
Puskás Dezső h. polgármester, aki 
a vasárnapi megnyitó ünnepségen a 
bajai kiállító művészek munkájának 
erkölcsi művészi és nemzeti jele n- 
tőségének méltatása céljából beszé 
det mond.

— Ellopott kerékpár. Huszár 
Károly p nzbeszedő H lynald-ulca 3 
szám alatti lakos feljelentést lett a 
rendőrségen, hogy Tornádó gyárt
mányú 287110 számú kerékpárját 
ismeretlen tettes a postaépület elől 
ellopta.

Hangszer-
——-r—r. SZ A KÜZLETMS 

készít jj v d v 
JAVÍT*
HANGOL FERENC 
hangszerkészítő mester ' 
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(Drescher-ház.)

— Ilatszázpengős lovak és te
henek a halasi vásáron. Szerdán 
volt Kiskunhalason a novemberi 
vásár, melynek forgalma oly gyenge 
volt, hogy az eddigi éveken is fiúi 
maradt. A felhajtás igen c-ekéiy 
volt, az állatárakat viszont igen ma
gasra verték előfordult, hogv jóminö 
ségü lóért és f ‘jős tehénért 600 pen 
gől is kérlek.

Fájdalmas csapás — de rossz világítás
nál könnyen éri az emberi ilyesmi. 
Miért takarékoskodik az árammal? 
Jobban jár, ha TUNGSRAM dupla- 
spirállámpát használ. Az sem fogyaszt 
több áramot, mégis 2O°/o-ig terjedő 
fénytöbblelet biztosit.

TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA 

óvja sjeméll

Bélrenyheség és kinxó 
főfájások,

a máj és az epeutak bánlalmai, 
gyomor és bélhurul, aranyeres ba
jok és a végbél megbetegedései ese
tén a természetes ,,Ferenc József" 
keserüviz gyorsan és biztosan meg
szünteti a hasiszervek pangását. 
Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József víz haszná
lata a bélmüködesl kitűnően szabá
lyozza és erélyes elvonó hatása kö
vetkeztében soványitó kúrákra is 
alkalmas.

— Vannak még számtani cso
dák. Artista mutatványként l’pnek 
fel varieték műsorában. Számtani 
ludasuk mm mindennapi képessé
gektől tesz tanúságot s a közönség 
kitörő tapsai adózik nekik. A min
dennapi élv b -n is találkozhatunk 
ilyen mutatványokkal a PHILIPS 
rádióknál, melyek a precizitás csúcs
teljesítményű jel ulik Egy mon
dáiban : A kalkuláció helyes volt, 
mert PHILIPS-n.'l jobbat olcsóbban 
nem vehet.

— A Turul disztáborozása. A 
„Turul" Szövetség ,,Bácska" Baj
társi Egyesületének bajai Türr Ist
ván törzse, ma szombaton este fél 
9 órakor a Központi tánctermében 
diszláborozásl rendez. A progra
mot színpadi műsor vez.eii be, utá
na tánc következik.
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Az Excelsior Harisnyaház-cég

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

vevőközönségének rendelkezésére.
Excelsior Harisnyagyár r. t. egyedarusitása.

— A városi postabérház lakás- 
átalakitásaí. A városi posiabér- 
házban a tíodolay lakás modernizá
lási munkáit mára befejezte a mii 
szaki hivatal; az uj lakásba m.i 
már be is költöztek. A másik lakás 
megfelelő átalakítását a jövő héítn 
kezdik meg.

— Meghalt egy bácskaiföjegyzö. 
Bácsalmáson a megye jegy/őkará- 
nak egyik érdemes tagja Bédics 
Máté ny. főjegyző csütörtökön hir
telen elhunyt. Bédils Mátéban, aki 
a bácsalmási adótels’í lamlási bizott
ság elnöke volt, Bédits J zsef a 
gvönki adóhivatal fő töke édesaiy- 
ját, Kohányi Matton O-szágns Köz
ponti Hitelszövetkezet bácsalmási 
fiókjának főnöke apósát gyászolja.

— Jobb világítás, jobb látás, 
jobb munka. Az ember legéitéke 
sebb szerve a szem, mert szemünk 

i közvetíti aggunkba környezetünk 
folyton változó képeit. A szem mun 
kaképességének megőrzése a dol
gozó ember legfontosabb érdeke. 

! A megfelelő erősségű, káprázást 
1 nem okozó jó világítás, párosulva a 

szakember által gondosan készített 
szemüveggel, biztosítékot nyújt arra, 
hogy szemünk egészségét sokáig 
megőrizzük.

— Árverés a zálogházban. No- 
v< rnber 26 án reggel 8 ór. i kezdet
tel árverés lesz a bajai magánzálog
házban (Sütő utca 7. szám alatt), 
amikor is az 1936. szeptember 30 ig 
lej irt tárgyak kerülnek árverésre.

Fizessen elő I i
a BAJA-BÁCSKfiRA. i>». i

Zománcozott és fekete 

tűzhelyek. 
Minőségért, sütésért garantia!

. Könnyű és neHéa vas- !Ji1kkelezlés; 
szerkezetek készítése! (i Autógénhegesztés!

1 Illés György
BAJA, VÁRADY ÉRSEK U. 45 

Tel* fon : 525.
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Kombinált szobák nagy választéka!
EBÉDLÖK 
HÁLÓ K 
URISZOBÁK

rí

bútorárúház
Baja, Kossuth Lajos utca. '!<

SZOLID ÁRAK! fi
Kedvező fizetési feltételek, jj

Elsőrangú anyag és munka garantiával,
tT - T-~S> frT. - : h

Nyomatott Bakanek cs Cloldh

I- száraz

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

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

legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FA KERESKEDŐK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telt fon : 42. (Sugovica part) Telefon : 195.

| Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a I|j 

| DOROGI^suKOKSZ | 
R Fütsünk-fözzünk dorogi sajtolt koksszal 1 M 

j BOfOflí tojásszén J
I OorOfli diószén j
| Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

I !
Grünhut és Tárta ja

S «E=S VSÍ K=3S «=í JS* «

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 17-161 nov. 24 ig.

Dr. GEIRIHGER JÁNGS

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET 
helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy a n o t f.

Szobafütéshez:
Pécsi keksz
Pécsi tojásszén
Pécse dióbrikett (szurokmentes)

Legmagasabb höértékü magyar síén ésszénteimékek. 

-------Kérje mindenütt. ~'

Képviselet: $ C fi Ő R ÉS Bajai
BAJA, Waynald-utta 13. — Telefon 26.


