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Zsombi.
Baja város törvényhatósági 

bizottsága a csütörtöki rész
leges tisztújító közgyűlésén a 
fogalmazói állásra dr. Nyiraty 
Zsombor ügyvédjelöltei válasz
totta meg nagy többséggel.

A fogalmazói állásra négy 
ki való fiatal jogászt jelölt a 
jeiöiö bizottság; mindegyikük 
bizonyítványa kitünteteses 
vizsgákról tanúskodik; úgy a 
bizonyítván vök papírformája, 
mint a pályázók, hivatásbeli 
tudása, szorgalma, készültsége 
és társadalmi munkássága ar
ról tanúskodik, hogy mai 
ifjúság rendkívüli szorgalommal 
és komolysággal készül hiva
tásara s hogy a jelöltek mind 
alkalmasak voltak az állás be
töltésére. A bizottsági tagok 
helyzete épen ezért nem volt 
könnyű.

A szakképzettségen kívül 
azonban más szempontok is 
szerepet játszottak s azok bil
lentettek a merleget Nyiraty 
Zsombor javára.

Néhai édesatyja népszerűsé
gének emléke, méltánylandó 
egyéni körülmények, rendkí
vüli figyelmessége s a bizott
sági tagok azon elhatározása, 
hogy — egyenlő körülmények 
fennforgása eseten — első sor
ban bajait választanak meg, 
voltak megválasztásának dön
tő tényezői.

A választás tulajdonképen 
már a NÉP törvényhatósági 
csoportjának délután megtar
tott titkos szavazásán dőlt el, 
amelyen túlnyomó többséget 
kapott dr. Nyiraty Zsombor.

A NÉP törvényhatósági cso
portja többségi határozatát a 
bizottsági tagok fegyelmezetten 
végrehajtották és igy a több
ség dr. Nyiraty Zsombor ja
vára biztosítva volt. A bajai 
aranyifjuság népszerű Zsorn- 
bija, most köztisztviselő lett.

Az a bizalom és szeretet, 
mely dr. Nyiraty Zsombort uj 
pályája kezdetén fogadja egy
részt elismerése eddigi mun- 
kásságának, de egyben előleg 
is jövendő pályájára, melyről 
^Meggyőződésünk, hogy váro
sunk javára fog válni.

Műkő Mátyás városbiiottsÉgi tag 
a iősemberek lakásaiba fedvei- 

ményes villanyt akar.
Horváth Iván közüzemi igazgató 

lei jásztéllé a váios kis és közgyű
lése elé a villamos áramszolgáltatási 
szabályit ndd<-t módosítására vonat 
kozó tervezetéi.

\ tervezet az áramszolgáltatás- 
bán lényeg- s tehermvgkönnyebbilé- j 
sellet helyez kilátásba a villamos i 

, áramfogyasztóknak, különösen a 
nappali áramszolgáltatásban.

A közüzemek különben jubilál- í 
nak. Ölven esztendeje, hogv Baján 
gázszolgáltatás van, a viBanyáram I 
bevezetésének pedig a jövő észtén I 
dőben lesz, a liz éves jubileuma.

. A referens a módosításokat a köz \ 
i érdekétien javasolja az elfogadásra.
■ A javaslathoz hozzászólt Kiéin 

Rezső. Felhívja a figyelmet arra a 
kellemetlen tényre, hogy pl. a kül
városi utcákban a villany lámpák | 
lángját a fák koronája sok helyen 
árnyékolja és igy bármennyit e ipar

, kodnak is a közbiztonságot szol-
i gálni a megfelelő világítással, van

nak még kívánni valók. Utal arra, 
hogy ezen könnyen lehetne segi 
leni, ha a vezetékei, mint a belvá 
rosban is, a hazak fölött húznák

Megtörténtek a városi 
választások.

Nagy ováció fogadta dr. Nyiraty Zsombor és 
Gellért Viktória megválasztását.

Minden vihar nélkül folyt le a | 
város közgyűlése. Annál nagyobb 
izgalmat váltott ki azonban a liszt 
viselői állások sorsa. Már jóval a 
közgyűlés kezdete előtt megnépe
sedlek a közgyűlés padsorai, de a 
karzati páholyok is megtellek érdek
lődőkkel.

A bizottsági tagok csoportokba 
verődve élénken tárgyalták a válasz 
tási esélyeket és hogy mennyire 
tudatában voltak szerepük fontos
ságának, bizonyítja az, hogy a hí 

1 vatali éldekképviselelekkel összesen 
| rzázlizenölen voltak, illetve szavaz 
i lak. A korlézia i< megtette n ma

gáét, mert még az utolsó pilluna- 

kei észtül.
A ref rens tájékoztatta a felszó

lalót, hogy a külvárosi házak épit 
kezese rendszerint nem olyan szi 
Iáid, hogy a fölötte hu/ott villany
vezetéket elbírnák. A helyi adott 
Ságoktól függ, hogy a lámpa árnyé
kol kap. Baj az, hogy szükek az 
utcák s a vezetékei m in lehet 
eléggé távolvinni a fáktól.

Millió Mátyás ölömmel üdvözli a 
szabályrendeletet, mini kezdő lépest 
egy jobb, kedvezőbb irány felé. 
Igen örülne azonban, ha a jubile
umra már a kisemberek is beve
zethetnék a villanyt. Az előadó, aki 
több tapasztalattal rendelkezik, bi
zonyosan megtalálja a módját, mi 
ként lehetne a kisemberek villany
problémáját megoldani. Elismeri, 
hogy nem lesz könnyű munka, de 
mégis hiszi, hogy ha a kisemberek 
részére talán általányozási részt ál
lítanának be. sikerülne a terv.

A felszólalásra a szakreferens ki 
jelentette, hogy a terv már évek 
óla foglalkoztatja az üzemeket is, 
valamelyes megoldási keresnek. 

tokban is lázasan folytak az agilá- 
lások.

A tárgysorozat utolsó pontjának 
maradt a tisztviselői állások betöl
tése. A választás titkos szavazással 
történt. A jelölő bizottság elnöke 
apatini Fernbach Bálint dr. főispán, 
tagjai dr. Flórián Géza, Gáspár Já 
nos, Révi Ferenc, dr. Fehérváry 
Dezső, Kiéin Emil és Tomasich 
Gyula voltak. A szavazás két urná
nál folyt le. A közgyűlési teremben 
felállított urnánál az elnök dr. Mi 
lassin Jenő, tágjai Krikovszky Vince 
és Mormer Ferenc, jegyzője dr. 
Horváth István aljegyző volt. A he
lyettes polgármester szobájában fel-

i Állított urnánál az elnök dr. Mainu- 
sich József, a tagok dr. Fischoff

; Zsigrnond és Kovács AiH.il, jegyző 
Gács Tibor aljegyző voil.

Kiket kandidált 8 jetölö 
bizottság.

A jelölő bizottság a fogalmazói 
I állásra jelölte : dr. Mojzes Jánost, 
■ dr. Fehér Tibort, dr. Nyiraty Zsom

bort, dr. Ney Károlyt.
Az I. osztályú adóiiszli állás je

löltjei : ifj. Scultéty .Andor, Csongor 
Sándor, Szabadi János.

Az irodaigazgatói állásra jelölték: 
: Genál Mátyást, Hidas Bélái, Vágó 

Jánost, Csendes Lipótot.
A II. osztályú adóiiszli állás egyi

kére jelölték: Csapláios Bélát, Ki 
rály Sándort, Ki*»«  A. Györgyöt.

A másik II. osztályú adóiiszli ál
lásra jelölték : ^Gellert Viktóriát, 
Polgár Henriket, Regős Jánost.

A két végrehajtói állás közül az 
egyikre jelölték : Békey Jeromost, 
Bogár Vazult, Szepes Jánost, Ken- 
deressy Istvánt.

A másik végrehajtói állás jelölt
jei : Bogár A. Vazul, Szepes János, 
Kenderessy István.

Akiket megválasztottak.
A szavazás minden csoportban 

külön külön történt.
A fogai mazói állásra leadtak ösz- 

szesen 115 szavazatot. Valamennyi 
érvényes volt. Megválasztották dr. 
Nyiraty Zsombort 71 szavazattal. 
Dr. Ney Károly 28, dr. Fehér Ti 
bor 9. dr. Mojzes János 7 szava
zatot kapott.

Az I. oszt, adótiszti állásra meg 
választották Csongor Sándort 53 
szavazattal. Ifj Scultéty János 42, 
Szabadi János 19 szavazatot kapott.

Irodaigazgatóvá választották Ge
nál Mátyást 45 szavazattal. Hidas 
Béla 34, Csendes Lipót 20, Vágó 
János 14 szavazatot kapott.

A II. oszt, adóiiszli állás közül 
az egyiket elnyerte Csapiáros Béla 
45 szavazattal. Király Sándor 41, 
Kiss György 26 szavazatot kapott.

A másik II. oszt, adótiszti állásra 
megválasztották Gellért Viktóriát 
58 szavazattal, Polgár Henrik 38, 
Regős János 14 szavazatot kapott.

Az egyik végrehajtói állásra meg
választották Békey Jeromost 69 
szavazattal. Bogár A. Vazul 14, 
Szepes János 11 szavazatot kapott.

A másik végrehajtói állásra beke
rült S/epes János 65 szavazattal.
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Bogár \. Vazul 32, Kendi'f-ssy 
István 11 szavazatot kapóit.

A választás illái: az uj tisztvise
lők nyomban lelelték ti főispán 
előli a hivatali *!<űi.  A főispán

iomáma és Jtigosrlwia 
béliem ádositási ajánlata

Bulgáriának.
Románia és Jugoszlávia szövetsé

geseik beleegyezésével békvinódosi 
tásf, illetve területi engedményt ján 
1 nak Búig i: iának, ha belép a bal 
kánt csoportba. Az ajánlat értelmé
ben Jugoszlávia kész a Caribrod 
körüli volt bolgár lei ü'. tsávot visz- 
szaadni. Ez az. engedmény a Sán
dor voít jugoszláv király állal ré 
gébben tervezett jugoszláv-bolgár

A residőrö^ izgalmas hajszála 
gyalog. kerék$áiw és autón 

a iwcsempásiek után.
ííekihajröSí esy autónak és összetörte a kiscsávoíyi 

vám serempéját a vágtató csempészkotsi.
Izgalmas borcsempész üldözésben 

volt része tegnap délután 2 óra 
tájban a bajai rendőrségnek Kis- 
csávolyban.

Egy közismert bajai borcsempész 
kocon nagyobb mennyiségű bort 
akart becsempészni. A rendőrök 
észrevették és először gyalog, majd 
kerékpáron, később már autón ül
dözőbe vették.

Izgalmas hajsza keletkezett; a 
Csempészek a különböző utcákon al 
vágtában igyekeztek egérutal nyerni. 
Egy szemközt jövő autónak neki 
hajtottak es megrongálták. Az ősz 
szeülközés után a csempészkocsi 
tovabbváglatolt. A rendőrök végül

Elfogadta a város közgyűlése dr. Cserfa 
Péter adóügyi tanácsnoknak a városi adó
tiszti és végrehajtói szakvizsga rendszere

sítéséről alkotott szabáiyrendeleiét.
Fontos íáigya volt a város teg

nap délutáni közgyűlésének és a 
délelőttre összehívóit kisgyülésének 
is a városi adókezelői és végrehaj 
tói szakvizsga lend^zeresitéséről 
szóló szabályrendelet. Dr Cseda 
Péter adóügyi tanácsnok készítette 
és referálta a nagy alaposságot és 
szaktudást bizonyító szabályrende 

iiáhiir, buzdító szabin üdvözölte 
Őkel es sotbiü kezet fogoU velük.

Dr Nyírét y Zsombor es Gellert 
Vikiotia ni .j akasztását osztatlan lei 
kés szimpátiával fogadták 

közeledés ;o a lelt volna. A szófiai 
jugoszláv követ Bukarestnek is azt 
d’.nlotla, hogy Románia tegyen le 
ríileti engedményt Bulgáriának Déli 
Dobrudzsában a délén és nyugaton 
a Duna, keleten a Fekete tenger 
állal határolt területen.

Mindkét ajánlat a háború utáni 
szerződések módosításával járna.

I egy magánautón folytatták az. üldö
zést és a Várady Érsek utón a vá
mon kívül végre siket ült elfogniuk 

| a kocsit, amikor a lovak mar egé- 
. szén kifulladtak. Elfogták az egyik 
I csempészt is, a másik időközben 

leugrott a kocsiról és elmenekült.
Azalatt, mig a rendőrök az or

szágúira kidobott boroshordókat 
összeszedték, a csempész a lovak 
közé csapott és visszafelé menekült 
a váró- irányába. Közben n vágtató 

i lovak nekimentek a leeresztett kis- 
csávolyi sorompónak és összetörték. 
Végül is hosszas hajsza után a csem
pészek kézi elterüllek 

letel. Baja ui utakat vág a szabály
rendelettel — állapítja meg a n-.te- 
rens. A magyar városokban ilven 
szabályrendelet még sehol nincsen. 
A szabályrendelet szerint szakvizs
gára kötelezeti, akit városi adóliszti 
vagy végrehajtói állásra megválasz
tottak, illetve behelyeltesileltek. A 
szakvizsga általános tudást (intelli- 

g. nciái) kíván, azonkívül az összes 
városi és al <.mi közszolgáltatások 
szabályain ik ismer elei kívánja ab
ban a mértékben, runennvi;<■ annak 
ismerésére a városi ad .hivatal mű
ködésében szükség van.

A szakvizsgái melynek anyaga 
meglehetősen nagy, kei év alatt kell 
m<- -/erezni. A vizsgáz’aló öi/ollság 
elnöke a polgármester, tagjai két 
pénzügyi tisztviselő, ’ városi adó
ügyi tanácsnok, a főszámvevő és a 
törvényhatósági bi/ottság két t -gja.

A szób< li vizsga másfél avagy két 
óráig tart, az Írásbeli vizsgára a 
vizsgázó három léi<-lt kap. A minő
sítés s érint kitüntetéssel, egyhangú

fiz clasz hadtest megkezdte előnyomulását
dél fele.

Az abesszin hadvezetöség Makallétól délre 
nagy haderőt akar összevonni.

Az olasz első hadtest újból 
megkezdte előrenyomulását 
deli irányban. Olasz repülök 
állandóan nyugtalanítják az 
ellenséget.

Veszélyes helyzetbe ke
rült két abesszin hadsereg.

Kassza és Szejum hercegek 
seregeinek hadászati helyzete 
veszélyessé vált. Abesszin je
lentések szerint a seregek az 
olasz összekötövonalak elvá
gására törekedtek és most 
olyan helyzetbe jutottak, hogy 
az ország belső részével és a 
had tápszolgálati középpontok
kor semmiféle kapcsolatuk 
sincs. A 40.000 katonából ál- 

, ló sereg a kietlen, hegyes vi
déken nem maradhat már so
káig, mert különben könnyen 

I bekerítik.

S Máv megakarja szüntetni a vonatjára- 
tnkst a baja—hercegszántói vasútvonalon.

Baján és a vármegyében nagy iz
galmat kellett, hogy a Máv komo 
lyan foglalkozik azzal a gondolattal, 
hogy a baja—hercegszántói vasút 
vonalon beszünteti a vonaláratokat, 
mert azoknak kihasználása elégte
len.

Hir szerint ebben az ügyben a 
Máv előterjesztése már el is készült 
és az a kereskedelmi miniszter előtt 

I lag, szótöbbséggel vizsgázott avagy 
nem képesiteh.

Aki a vizsgát le nem teszi, föllé- 
1 telesen viselt állásit elveszíti; ha 
i pedig önként tette le i vizsgát, ak- 
' kor ■•••■ ad -tiszti, v-gv végrehajtói 
i állásokra j-dölesné! elsőbbséghez jup

Kim: udo'l-. végül a törvény haló 
’ sági bizottság, hogy a váiosi adó 
1 hivatalnál ezid ’s/érint működő és 
I négy középiskolát vég/ett alkalma

zottak hivatali előmenetelére a sza
bályrendelet hátrányos nem leli -t. 

I Ezek a vizsga megszerzése után 
i ugyanolyan módon előléphetnek, 

mint az érettségizettek.

Kiújultak a hsrcok Oga- 
den viaákén.

Nasíbu herceg hadai az 
ogadeni harctérén Analétól 
délre szombat óla harcban ál
lanak. A harc kimenetele még 
bizonytalan. Az abesszin kor
mány egyébként az északi 
harctéri helyzetről teljes hall
gatásba burkolódzik. Az olasz 
tüzérségnek az Amba Aradan- 
szakaszon továbbfolyó tevé
kenységéből Addisz-Abebába 
arra következtetnek, hogy az 
abesszin hadvezetőség rövide
sen ismét elrendeli az előre
nyomulást. Kijelentették, hogy 
az abesszin hadvezetőség Ma
kallétól délre néhány napon 
belül nagy haderőt akar ösz- 
szevonni, hogy hacsak lehet, 
feltartóztassa az olasz előre
nyomulást.

van döntés végeit. A Mávnak igaza 
van, hogy a vasútvonalon az utas
létszám nem valami nagy, de annak 
a Máv az. oka, amelynek tarifapo
litikája már régen nincs összhang
ban a közönség anyagi helyzetével. 
A vonatjáratok beszüntetése esetén 
a személyforgalmai Mávaut autó
busszal akarják lebonyolítani.

Kényes báBiruhák tisztítója és festője PALCSICS.
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Misiden múlandó,
■íz ékszer maradandó
Ékszert órái ajándéknak.
SMUrMÖTOi 
órás és ékszeréinél 

trzseóet kiriljfstá-usía 21.

Mindenféle arany és ezíist ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. TisztvisBlőkn. k igen 

kedvező részletfizetésre is,
Kerülje a föiíslesets bosszattkodásí pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás ssaír szs!fenibartiél.
Pontosan járé férfi és női fearéráii 2 évi jótSIiéssaí mór 6 pengőiéi.

Régi ékszeieket, töri aranyat és briiliansköveket a legmagasabb áron veszek.

Hegmdhják a öasná-n 
a teiierhajdjáratot.

20.150 fa Baja lakosságától legújabb 
létszáma.

nek becseit ke OőiO P, csak az ve
het részijei 10 százalék bánatpénzt 
letesz.

Az Együttműködő Hjózási Vál- 
falatok f. évi február hó 21 iic.• .<1 
a teherárufel vétek az ij'S/.s álló 
másokon megnyitják. Kiv. leit képez 
a Budapest—esztergomi vonal ailo- ■ 
másainak, valamint a l’isr.án a , 
Szolnok—Csongrád — Szeged közöli 
fi-kvő állomásoknak helyi forgalmú 
bán az áruiul vétel, hol a sz.emély- 
haít jáiátok m gindilásáig szünetel. 
A gyorsított teher- és motorhajóíor 
galmat f. évi március I töl kezdve ' 
menetrendszerű járatokkal fogjak 
|< bonyolítam.

Február 21 én délután 5 órakor a 
Maris/. íeacélutánja az egyesü
letben.

Február 22 én, farsang szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hagy-má 
nyos zenei humoros estéje a 
Nemzetiben,

urábha
Február 22-én 
Február 23-án •
Február 24-én
A legragyogóbb farsangi | 

j műsor

Fehér lő
(lm weitten rostéi)

Főszerepben :

Christ Mardajm 
Hermann Tőimig 
Raiphfi. Koberts 
Theo Lingen.

Hattyuszerelem
és

Hollandi mesejáték

Híradó

Főjegyzői hivatalunknak ko
moly munkatöbbletet jelentett 
a képviselővalasztók névjegy
zékének teljesen uj összeállí
tása, melyet december és ja
nuár hónapokban a város 
egész lakosságának összegyüj 
lése és rendszerbe-foglalása 
előzött meg.

Az összeírás eredménye

Február 22 én 8 órakor a Front- 
liaiC’ :- Szövetség miisoros lánc 
estélye < Központiban.

Február 22 en este 8 órakor far- 
sangbucsuzlaló bál a Felső 
sővárosi Olvasókörben.

Február 23 án délután 5 órakor a 
Damjanich cser készcsapat far
sangi ünnepélye a reálgimná
zium dísztermében.

Február 24 én farsangi jelmezes est 
a Sz.enlistváni Olvasókörben, 

Február 24 én este 9 órai kezdet
tel a Nemzeti Kaszinó farsangi 
jelmezes estéje.

Február 27-én este 8 órakor cigány 
hál a Központi Szállóban

Druck Aurél emlékezete a 
város közgyűlésén. Baja város 

' tegnapi közgyűlésén dr. Szabolcs 
Nándor aljegyző meleg sajnálkozás 
sál emlékezett meg a veszteségről, 
mely dr. Bitiek Aurél halálával a 
város törvényhálós ági bizottságát 
érle. A bizottság hozzájárult ahhoz, 
hogy a város közönségének rész 
vétet fejezzék ki a gyászoló család

I iránt.
Szombaton este fél 9-kor 

kezdődik a Liszt Kör farsangi 
estje a Nemzetiben. Annak elle
nére, hogy szombaton este löbbfelé 
is van mulatság, a leglátogatottabb 
mégis a Liszt est lesz mert mindenki 
meg akarja hallgatni Szendy La os, 
az európai hifii zenehumoi istának 
nagyszerű humoros műsorát, ami
lyen Baján még nem is volt. Je
gyek a Wagner köny ^kereskedésben 

\ kaphatók. Egyetemi hallgatók és ál
lástalan érettségizettek este a jegy
pénztárnál vehetik át szabadjegyű- 

. bel.
— Az agy és a gerincvelő 

megbetegedéseinél a régbeváll 
természetes „Ferenc lózsef W 
ríiuíz - honin régiéi egy pohárral 
bel'éve — az emésztőcsatornái óla 
posan bítiszlítja, <> bélmühödést elő- 
mozdítja, a gvomoremésztésl meg 
javítja és lakozott anyagcseréi ered- 
ményez. 

szerint a város lakossága 
29.158, 1930. évi nép z.m lá 
la sí óta, tehát 1223 lélekkel 
szaporodott.

Szomorú, de ezt a gyarapo
dást nem írhatjuk a természe
tes szaporodás számlájára, 
mert azt nem a születések, 
hanem a beköltözés okozta.

Hősi emlékmű ES«*  ta község
iben. Báta község közönsége <4ha- 
taro/la, hogy díszes emlékművel 
em< l hősi halottainak. A költs ge- 
ket gyűjtés utján akarják elÖlerem- 

: leni, amelyhez a község is nagyobb 
í adománnyal hozzájárul.

Agy- és szívérelmeszese- 
désben szenvedőknek megbecsül- 

\ he tel len szolgálatot les? az enyhe 
teímészetes „Ferenc József ke:-e 
riiviz asállal, hogy a tápcsatorna 
tartalmát kíméletesen lezezeli és az 
emésztőrendszer működését biztosan 
elősegíti 

1936. 8042 vght.
Árverési hirdetmény.

Az 1881. évi LX. t-c. 102. § a 
értelmében közhírré teszem, hogy a 
dr. Fehér Lőrinc bajai ügyvéd altul

■ képviselt Mer kiér András végrehaj- 
I látó javára csálaljai végrehajtást 
! szenvedő ellen 105j'60 Pengő töke 
' és járulékai erejéig a bajai és bp.

kö.p. kir. járásbíróság 1933 P. 
‘ 2003 és 416193 az. végzésével el 
í rendelt kielégítési végrehajtás toly- 
• tán végrehaitást szenvedőnél 1933.
■ év aug. hó 2 ári le-, illetve f iúi
1 foglalt és 1492 P re becsült búto

rok, korcsmái berendezés, üres hor- 
I dók, tengeri s egyéb ingóságokra a 

bajai kir. járásbíróság Pk. 14557— 
i 1933. sz. végzésével az árverés elren- 
| delletell, annak 1908 évi XLI.

t.-c. 20 § a. valamint az 1930.
évi XXXIV. I. c. 72. §-o alap
ján az alant megnevezett s a 
foglalási jegyzőknyvből ki nem tűnő 

I más foglaltatok javára is az árve- 
; rés megtartását elrendelem de csak 
I orra az esetre, ha kielégítési jo
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset 
folyamatban nincs.

Az árverésnek végrehajtást szén 
védő lakásán, 'Csatolja községben 
424 sz. alatt leendő megtartására 193Ó 
évi március hó 3 napjának d ti. 4 
óráját tűzni ki, amikor a biróilag 
lefoglak és fentebb részletezett in 
góságokat a legtöbbel ígérőnek kész 
pénzfizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a becs- 
érték kétharmadánál alacsonyabb 
áron végrehajtási szenvedők hoz
zájárulása nélkül nem adhatók 
el.

Az olyan ingóság árverésen, mely

L'aja, 1936. iebr. hó 13-án.
Horváth Awdor
kir. bír véon-Hajló 

mint bír ósí . i I d ö 11

iá t. íí H 3 v V L í í» «• l

tizhtáthelyszés!
ÉiFmI-iii .< melyen tiszteli 
vevöközönsogr I, hogy üz
letemet március ho 1-tö! a 
városi székházba, a volt 
Blumberger- fele helyiségbe 

8 11 e z e !3 á t, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is mu 
sitani.

Mély tisztelettel

Wekhner Lőréi
i öföskernshedő.

COUSO
«e=F< ?-? *K=£=t  t-=3» cr?==£ ;í~sh»

Febr ár ló 23-án |
Február hó 24-én
Nagv farsangi műsor!

George O’Brlen

Vadswüati
kalandjai

2 részben, 20 í-lvo<iA‘ban.

I. rész:

Az ideges lovas
II. rész: ti

fi fekete maffia

Híradó! Híradói
IIMwl lüKmi!iuJ| 

’^’rtko-.vji IF^i*  
iinpwfflnl^h'iTT^wnli
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I Tíz évi házbér ősszege
I egv családi ház értéke!
; Mindenkinek lehet saját háza í

Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 
tatarozásoknál is.

Feltétnlek, terveit, költségvetések diitalamtf!
| Kertvárosi építési vállalat
. Schwarcz Dezső, építési vállalkozó

Sáiá, Btldapesli-ul, Eternit udvar Telefon 290.

éves szurkosnyár 
fűz hasáb
altás „ 
szil „ 
kőris ,.
és gömb
vegyíts aprított j 
kemény tűzifa

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 17-től febr. 24-ic 

GYARMATI EMíl
Or. HAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó S é z a
puska művesnél vásárolhat 
Erzsébet királné-utca 13. OiiOfi!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

sajtolt koksx, tojás szén, 
dió $>zen

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi stábénál

(Sugouicapart).

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜHHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Ha utazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautós.

| Éjjel is rendelhető!

k A Corso mozi mellett.
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron 

| Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242.

o«csri
Rádló*é|  vilianytzerelést j 

legolcsóbban, legpontosabban csak jj 

6 KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél í 
' eszközölhet. y

I 

í 

«==?Dís=a»«c=sr- ________
NvomatnH Bakanek én Goldbertfer kftnvvnvomdí iában Bhía,

eres
i vágású

is szárai
Házhoz szállítva száraz

termelésű tűzifa: |
akác hasábfát ®
kőris ,. y
tölgy ., ®

szurkos nyár hasábfát ® 
Kts hasábfait O
kemény gömbfát *
lágy ,. 4

apritsí! akácfa 3'50 7\j
aprított tölgy és szilfa 3'20 ®

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. y 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wlesel Sándor és Fia
faiét-melók es tűzifanagykereskedők

BAJA
Haynaid-u. 13.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

/.

VÉiTES részvény társaság BAJAI FIÓKJA

TelefOR 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

kokszbrikettet, tstai tzalonszenet, 
biítíapssii elsőrendű gázkukszot

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes 

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető Lakj? b é F 3 U t Ó S 0 á I.
Telefon 375. — Baja, Kig^ó-utca 18. szám.

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


