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Miért foglsSt állást a kormány a 
sajtőreform mellett?

A Nemzeti Egység Pártjának leg
utóbbi értekezletén a szőnyegen forgo 
kérdések között a sajtóreform kér
dése is szerepelt. Ez érthető is, hi
szen ez a kérdés állandóan foglal 
koztatja a közvéleményt. Ennek 
rendezését több Ízben is megígérte 
Gömbös Gyula miniszterelnök, ha
tározottan lekötve magát a szüksé
ges reform megvalósítása és keresz
tülvitele mellett. Köztudomású, hogy 
épen a miniszterelnök határozott 
kívánságára látott hozzá dr. Lázár 
Andor igazságügy miniszter a reform 
javaslat elkészítéséhez. A reform is
mert szempontjait nemcsak azok a 
tényezők telték magukévá, akik a 
sajtó szabadságának igazi jelentősé
gével sehogy sem tudják összeegyez
tetni sem az uszítást, sem az. 1918 
ból még kínosan ismert forradalmi 
hangot, sem azt a merészségei, amely 
a rosszul értelmezett szenzáció örve 
alatt a családi szentélyek legmeg 
hillebb titkait is kimereszeli tere 
gelni a nyilvánosság elölt, de a 
nemzeti sajtónak ama hivatott kép
viselői is, akik a maguk hivatásának 
megcsúfolását és kijátszását látják 
abban a szabadságban, amely sok 
szór alacsony anyagi szempotok 
miatt a legszentebb érdekekre sincs 
tekintettel.

A magyar közvélemény csak 
egészséges erkölcsi fe.fogásáról tesz 
tanúbizonyságot, mikor e téren a 
dzsungel megtisztítását követeli. 
Úgyszintén maga a sajtó is hitvallást 
tesz hivatása megbecsüléséről s arról 
a felfogásáról, hogy pályáját azon 
az útvonalon akarta folytatni, ame
lyet a Kemény Zsigmondok és Bariba 
Miklósok jelöltek meg számára, 
araikor maga is vallja a sajtóreform 
szükségét.

És csak a közönséggel tartott 
eleven kapcsolatra vall, hogy maga 
a Nemzeti Egység pártja — éppen 
a közhangulat kívánságára — kö
vetelte a sujtóreform sürgősségét, 
aminek a párt eleget is tett, ki is 
mondta a sürgősséget eb. en a kér
désben.

Természetes, hogy ez a határozat 
ami az ismertek után nem is jött 
váratlanul, — felszisszenésie ad al
kalmat sok helyen, még pedig ott 
akol a kormány reformpolitikáját 
nem jó szemmel nézik s ahol sze 

lelnék azt elgáncsolni.
Érthető, ha a támadások lavinája 

a sajtóreform ellen is megindult s 
ha ebből a támadásból sem marad 
ki az oly füige és mozgékony Eck 
hardt Tibor. Mint a független kis 
gazdák vezére hosszabb nyilatkoza
tot is le«z erről a kérdésről, termé
szetesen — támadó lándzsáját ugyan
csak nagy hévvel szegezve a sajtó- 

1 reform gondolatának.
Nyila! kozatában azt mondja Eck- 

hardl, hogy csak egyetlen reíorm- 
j ról lehet szó, még pedig akkor, ha 

azt az óriási gu/sbakölöttséget, ami 
a háborús évek alatt nehezedett a 
magyar sajtóra, teljesen feloldják, 
mert azt a háború befejezése után 
17 évvel fenntartani valóban kép 
Jelenség Azt követeli, hogy a kor 
mány illetéktelen befolyását a sajtó 
szabad működésére egyszersmioden- 
korra szüntessék meg s minden 
megtorlásra csak a független biró- 

! Ságnak legyen joga.
Hogy éppen Eckhardt Tibor száll 

szembe ilyen élesen a sajlóreform 
gondolatával, az csak azért nem lep 
meg bennünket, mert már hozzá- 

' szoktunk, hogy minden kérdésben 
I ismerjünk egy Eckhardt nyilatkoza

tot, de ennek pontosan az ellenke 
zőjét is s minthogy egyszer a titkos 

i ellen, máskor a titkos mellett, egy- 
szer Bethlen ellen, máskor Bethlen 
mellett, egyszer Gömbössel mind 
halálig, máskor pedig halálosan Göm
bös ellen — éppenugy ezúttal is 
megvan a politikai Jánus arc az 
Eckhardt kettős állásfoglalásában. 
Ezúttal a sajtóreform ellen beszélt 
Eckhardt Tibor. No igen, mert jól 
emlékszik reá, hogy ezzel tartozik 
eddigi gyakorlatának, mert már az 
ellenkezőjét elmondotta.

Hiszen még talán ő maga is, de 
a közönség annál inkább emlékszik 
arra a fulmináns és túlfűtött inter 
pellációra, amelyet 1925. junius 24 én 
mondott el a második nemzetgyű
lésen, amelyben a kormányt egy 
újság azonnali beszüntetésére szólí
tott fel, mondván szóról szóra : 
JJMindjárl interpellációm legelején 
— miután sajtófőnök voltam — hi 
vatollnak érzem magam az állás
foglalásra. Ma is ugyanazt az állás 
pontot vallom itt az ellenzéken, 
mint amit mint sajtófőnök foglaltam 

el. Az én elvi álláspontom a sajtó
szabadság és a sajtóorgánumok, az 
időszaki sajtótermékek betiltása te
kintetében az, hogy lenyeges nem
zeti érdekek megvédése céljából a 
lapbetiltás fegyverét semmifele kor
mány a i-ezéből ki nem adhatja.

1 japán lázadók letették a fegy
vert a kormánycsapatok előtt.

Lemondott a Goté kormány. — Az uj kormány két válaszút 
előtt ál: vagy háború Kínával és a Szovjettel, vagy belső 

polgárháború.
A japán lázadás vezérei meg 

egyezlek a hadsereg vezetőivel és a 
megyezés folytán a főt radalmár csa
patok vissza vonulása megkezdődött. 
A lázadók megad ák magukat a 
kormánnyal kötött megállapodás 

! alapján. A felkelők erejét mutatja 
az is, hogy a korrnánycsapatok kény
telenek voltak tárgyalási kezdeni 

i velük. A japán közvélemény legna- 
i gyobb részé a felkelők mellett állt 

és helyesli a katonáknak azt az aka
ratát, hogy uj kormány jöjjön, amely 

; erélyesebb külpolitikát folytat.
Gato belügyminiszter kor
mánya lemond.

Goto ideiglenes miniszterelnök 
minisztertársaival együtt benyújtotta 
lemondását, melyet a mikádó el is

■ fogadott, de az ügyek vezetésével
■ uiból megbízta a kormányt.

Kisantanték tanácskoznak.
Kisantant külügyminiszterei 

jönnek mennek, Párisba, Bel- 
grádba. Úgy tesznek, mint a 
macska, amelyik kerülgeti a 
forrókását.

Ilyen forrókása kisantant 
számára a magyarkérdés, mely
nek az a sajátossága, hogy 
minél tovább kerülgetik, an
nál melegebb lesz.

Tehát nemcsak, hogy nem 
hül ki a magyar probléma, de 
napról-napra tüzesebbé válik.

A sok tanácskozás azonban 
alig érdekel bennünket, mert 
sem a tanácskozók egyénisé
gében, sem a kiszivárgott ter
vekben és nyilatkozatokban 
nyomát sem látjuk a megér
tésnek s igy el sem tudjuk 
képzelni, hogy a most felszí*

Pont. És most lehet rajta gondól- 
kozni, hogy melyik álláspont fedi 
az. igaz Eckhardt álláspontot ? Mert 
ennyi ellentmondás között aztán 
igazán ember legyen, aki el tud 
igazodni.

Háború vagy polgárháború.
Az uj japán kormány kettős vá

lasztás előtt áll:1" vagy háború Kíná
val és a Szotfjjj|tal, vagy belső pol
gárháború. Kínai körökben aggoda
lommal tekintenek a jövő elé és 
súlyos eseményektől tartanak, ame- 

i lyek Kínára és a Szovjetre is kiha- 
láss. I lesznek.

Még nincs teljes nyugalom.

.A japán fővárosban a rend és a 
nyugalom még nem állt helyre. A 
felkelők még kezükben tartották 
tegnap a középületeket, de kijelen
tették, hajlandók harc nélkül meg
adni magukat, ha megengedik a 
laktanyákba való visszavonulást. A 

, tárgyalások mindkét részről erősen 
folynak.

| nen keringő külföldi államfér
fiak eddigi politikai felfogásuk
kal szemben engedékenyebbek 
legyenek Magyarország javára.

A tanácskozások árnyéká
ban esetleg ott húzódik meg, 
néhány kisebb-nagyobb üzlet. 
Nagyban és egészben azonban 
senkit sem érdekel miről ta
nácskoznak a csak a zsákmány 
megőrzésével törődő antanive- 
zérférfiak.

Hitünk és bizalmunk az uj 
tanácskozásokban nincsen sem
mi. Hodzsa cseh külügyminisz
ter akciója sem vezethet si
kerre. A napidijakra elkölte
nek az utódállamok, majd né
hány ezer pengőt ; azután pe
dig marad minden a régiben.
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fiatalság.
Az élpt halad, minden tavasz, 

őszbe hajlik, akár kielégülést nyer 
tek az emberi vágyak, vagy sem 
Ritkán a jó, annál sűrűbben a bal
sors szeszélye játszik ma a fiatal 
éleltel, mert ahol van pártfogó, olt 
van remény, ahol nincs pártfogó, 
oti a legragvogóbb tehetségnek is 
meddő küzdelemmel kell a szép 
tavaszból, a borongós reménytelen 
őszbe vándorolnia.

Szinte kétségbe kell esnünk azon 
a vigasztalan, vérnélküli és mégis 
sorvasztó harcon, amit a tanult ifjú 
ság viv egy egy akármilyen szerény 
állás eléréséért. Felső iskoláink, 
egyetemeink évtől évre ontják az 
élebe az. érett ifjakat, akik alig 
várják ezt a felszabadító pillanatot, 
amikor kitárul előttük az elet ka
puja, melyen keresztül szabad pálya, 
szabad lér nyílik a küzdelemre. 
Végzett ifjaink tehát felkészülve 
magas tudással, ifjúi hévvel, duz 
zadó reménnyel lépik át az élet 
kapuiát, de még fogalmuk sincsen 
arról, hogy milyen küzdelem vár 
ott reájuk. Amint az. i kóla, vagy 
egyetem kapuja bezárul utánok, 
megindul az állás, vagyis a biztos 
kenyérért való hójrá és szíritől 
szírihez ütődve torpan meg bennük 
az életcélért való nagy lelkesedés. 
Csupán azok érnek ei egy egy meg
nyugtató réve1, akiket magas állású 
egyének, vagy n így sulival biró be
folyásos egyének támogatnak. De 
látjuk is milyen lehetetlen harc fo
lyik egy egy megüresedett állás be
töltéséért. Kétségbe ejtő ez annak 
is, aki az állást adja, hál még azok
nak, akik sohasem érhetik el azt

Akkor, amikor az élet virágainak, 
a jövő pilléreinek sorsi ilyen szó 
moru téren hullámzik, helyrehozha
tatlan bűn fe nntartani a mai lehe
tetlen közállapotokat. A hivatalok
ban a földi élet javait álláshalmozók 
és duplafizeléses házaspárok élvezik, 
kitanult ifjak rovására.

Lehet ilyen körülmények között 
egy olyan szegény országnak, mint 
a mienk, jövője ? Ebben a küzde 
lemben nagy szerepel játszik már a 
családalapilási kérdés is, de e he
lyett csak meddő álláshajszolásra 
kell elpazarolnia idejét vérmes if 
ju'águnknak. Ez pedig igen súlyos 
baj, mert a szellemi proletárok égé 
szén más alapon látják az életet, 
mint a kevés hé tanult egyének. 

Az a tanult egyén, akii a mostoha 
életkörülmények hajtanak szélső
ségbe, igen veszedelmes ellenségévé 
válhat államiságunknak. Avagy le
hel olt kullurfölénnyel kérkedni, 
ahol a kuliura ifiu harcosainak nem 
aduik meg a mód és tér tevékeny 
ségiik kifejtéséhez. ? fit tehát nem 
is egyesek, de az egész nemzet jö
vőjéről van szó, ez pedig mindennél 
előrébb való

Gömbös Gyula miniszterelnök nyitja meg
Budapesten a közigazgatási továbbképző 

tanfolyamot
Március 2 án a kormány megbí

zásából a belügyminiszter rendezé
sében, Budapesten közigazgatási to
vábbképző tanfolyam nyílik meg. 
A tanfolyamot délelőtt fél 12 óra- 

i kor a belügyminisztérium díszter
mében ünnepélyes keretek közölt 
vbéz Gömbös Gyula miniszterelnök 
fogja megnyi'ni.

idén is megrendezi a Bácsbodrogvár- 
megyei Gazdasági Egyesület a gszdaifj@k 

csereakcióját.
A Bács-Bodrog varmegyei 

Gazdasági Egyesület felhivja 
a bácskai gazdaközönség fi
gyelmét, hogy a Faluszövetség 
a fejlett mezőgazdasággal biró 
nyugati és északi államok he
lyes példáját kivánja csonka 
hazánkban meghonosítani, mi
dőn ebben az évben újra meg
rendezi a gazda- és földmíves 
ifjak bel- és külföldi csereak
cióját.

A cél az, hogy a gazdálkodó 
ifjak tavasztól az őszi betaka
rításig a szülői háztól távol 
fekvő területekre menjenek 
ugyancsak gazdálkodó csalá
dokhoz, ahol teljes ellátást kap
nak és mint családtagok részt- 
vesznek az előforduló gazda
sági munkákban. Ezen a réven 
aránylag elenyésző kiadással 
minden magyar gazdaifju meg
ismerhetne ’az ország külön
böző vidékeit.

Akik pedig Németország és 
Olaszország fejlett gazdasági 
viszonyait is meg akarják is
merni, erre ez. idén szintén al
kalmat nyújt a Faluszövetség. 
A csereakcióban resztvevő ifjak 
mérsékelt vasuli jeggyel, a 
Szövetség tisztviselőjének ki- j

Az pl vázolt fájd lmas helyzetet 
a legfőbb ideje lenne már nem hol 
nap, de még ma, megváltoztatni. 
Minden esetre egyesekre kissé fáj
dalmas helyzet várna, no de ezt a 
fájd ’ Imát nem lehet összehasonlítani 
az ifjúság jogos elkeseredésével. A 
rohanó idő cselekvésre int, jobb 
volna tehát ma azt megcsinálni, 
ami holnap mái késő lehet, KV.

A bevezető beszédet vitéz Kozma 
Miklós belügyminiszter mondja. Dr. 
Hóman Báünt kultuszminiszter „Sze
lekció a közigazgatásban címen tart 
előadást.

A közig izgatást továbbképző tan 
folyam négy hétig tart s azon Baja 
város kiküldetésében dr. Bernhart 
Sándor iisAifőügyész. vesz, részt.

sérete mellett, csoportosan 
utaznak külföldre, ahol több 
hónapig tartózkodnak és mint 
az ottani gazdacsaládtagok 
részt vesznek az összes elő
forduló gazdasági munkákban. 
Ezen idő alatt dijtalan ellátás
ban részesülnek.

Mind a belföldi, mind a kül
földi csereakcióra csak olyan 
17 évesnél idősebb ifjakat vesz
nek fel, akiknek szülei lehető
leg önálló gazdasággal birnak 
és egy magyar vagy külföldi 

I csereifju családtagként való 
befogadását vállalják.

Jelentkezési határidő a bel
földi csereakcióra április 15, 
a külföldire március 15. Kö
zelebbi felvilágosítással szolgál 
a Gazdasági Egyesület elnök
sége a vármegyeházán.

Keresek belváros közelében 
kiadó kétszobás hallos, vagy 
háromszobás modern utcai

lakást, esetleg 
kisebb házat.
Cím a hiadóhivatalban.

Mgjusbssi zászlót 
szentel a bajai Alsó
várost Keresztény 

Olvasókör.
A bajai Alsóvárosi Keresztény 

Olvasókör P. Jugh Miklós a nép- 
. szerű ferencrendi plébános vezeté

sével élénk és tevékeny egyesületi 
élet uralkodik. Az Olvasókör ma 
már nemcsak népes, de számottevő 
egyesülete is Bajának.

Az Alsóvárosi Olvasókörnek a 
közeljövőben nevezetes ünnepe lesz. 
Az egyesület zászlót szentel. Hal
ványsárga alapon gobelin himezéssel 
festett díszes müvii zászlót készíttet 
az egyesület. A zászló gobelinképe 
Assziszi Szent Feienc életéből áb- 

| rázol egy jelenetei ; másik felén a 
, Kör jelvényeit örökítik meg a szűk- 
: séges felírásokkal.

A szépkiállilásu zászló készítését 
már megkezdették és valószínű a 

. terv, hogy még májusban felszen
telik. A szentelés nagy ünnepség 
keretében történik.

Pálosy László honvédnázadot 
„Német segédcirkálók hadi- 

tettei“-cimen tar! Baján 
előadást.

A Vitézi Szék Társadalmi Bizott
sága előadás sorozatait újra meg 
kezdi. A legközelebbi előadást már
cius hó 5 én. csütörtök d. u. 6 óra
kor a városháza közgyűlés termében 
Pálosy László m. kir. honvéd szá
zados fogja tartani. Az előadás cí
me : „Német segédcirkálók hadilet- 
lei".

A hazaszeretetről, önfeláldozásról, 
leleményességről és a harcos férfi 
erényekről szói az előadás, amelyet 
a „Kaiser Wilhelm dér Grose", a 
„Berlin" a „Meteor" a legendás 
„Möve" a „Greif" a páratlan vak
merő „See Adler" a világhírű 
„ Wolt" a Leopárd segéd cirkálók 
tiszti kara és legénysége hajtottak 
végre.

Az előadás bizonyára nagy ér
deklődést fog felkelteni. Már most 
is felhívjuk a közönség figyelmét 
erre az előadásra, melyre minden
kit szívesen vár a Bácsbodrog vár
megyei Vitézi Szék Társadalmi Bi
zottsága.

— Kongregáció. A bij.i Urak
Szent László Kongregációja, ma 
pénteken este egynegyed 7 órakor 

í ülését tartja a belvárosi plébánia 
i templom oratóriumában.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. __ 

SZIKLÁI MÁRTON" 
órás és ékszerésznél 

Erzsébet királyné-utca 21.
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Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. - Tisztviselőknek ijjen 

kedvező részletfizetésre is
Kerülje a fölösleges bossianJtodási pontatlanul járó órájával, 

ára vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pantssan járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 4 pengetói.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

Tegnap vizsgálta át a rendőr
hatóság a panaszolt bajai 

bérkocsikat.
Sok panaszra és kifogásra adott 

okot, hogy a bérkocsik kezelése, 
illetve tisztántartása körül kívánni
valók mutatkoznak.

A rendöt hatóság tegnap tartotta 
meg a bérkocsik időszaki vizsgá
latát, amelynek eredményeként azt 
állapították meg, hogy a kifogások 
részben valóban jogosullak.

A másik oldalon áll azonban a 
bérkocsisok panasza, hogy az adott 
körülmények között a bérkocsik 
megfelelő tisztántartása — aini ide
genforgalmi szempontból valóban 
netn mellékes — igen körülményes.

A bérkocsisok többnyire a város 
külső területein laknak és mire a 
•kövezetten, vagy csak kezdetlegesen 
kövezett külvárosi utakon beérnek 
a városba, illetve az állomásig, va
lóban sárosak lesznek. Kifogásolják 
azt is, hogv a kocsi-lemosó kút a 
Kölcsey u'cában van, hololt egy

URÁHIA
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Február 29-én,
Március 1-én,
Március 2-án,
Március 3-án,
Március 4-én.

Jávor Pál

Nem 
élhetek 

muzsikaszó 
nélkül
A női főszerepet

Somogyi Erzsi 

központi fekvési, kút hasznáíhatá- 
sa-al sokkal inkább megfelelnének 
az esztétikai követelményeknek.

HÍREK.
! — Halálozás. Dr. Longauer La-

jós bácsmegyei ny. lisztiföorvos fe-
’ lesége, született egy házas-berzsenyi 

Berzsenyi Izabella 67 ik életévében 
Pestszentlőrincin elhunyt. A Baján 
is jel ismert uriasszonyt kedden te- 

i mellék Pestszentlőrincen a római 
! katolikus egvház szertartásai szerint. 

Halála általános részvetet keltett.
Meghivő a Liszt Ferenc-Kör 

vasárnapi közgyűlésére a vár
megyeháza termeben. Miután a 
f. évi február 23 ári d. e. 11 ór.a- 

' /?or a vármegyeháza kistanácsler- 
\ méhen összehívott rendes közgyűlés 
; határozatképtelen volt, ezért a f. évi 

március lén vasárnap d. e. 11 óra- 
i kor ugyanazon a helyen és ugyan 

azon tárgysorozattal megtartott köz
gyűlés tekintet nélkül a megjelentek 
számára határozatképes lesz. Kér-

I jiik a Köri tagok minél nagyobb 
I számban való megjelenését dr. Bern- 
* húrt Sándor s k. alelnök, Karig 
i Emil s. b, igazgató.

— Talált zálogjegyek. Találtak
2 dib. zálogjegyet. A rendőrség 

| felhívja a jogos tulajdonosát, hogy 
I kellő igazolás után a rendőrkapi

tányság 52 számú helyiségében a 
■ hivatalos órák alatt vegye át.

— ít gyakran visszatérő fejfá
jás és szédülés sok esetben meg 
szűnik, ha a beteg naponként reg
gel éhgyomorra és este lefekvés elölt 
egy fél pohár természetes 
„Ferenc József" keseriivizel iszik.

— Cukor a méheknek. Az Or
szágos Magyar Méhészeti Egyesület 
jelentése szerint az ínséges méhcsa
ládok számára családonként 7 ki 
lógramm méhetető kristálycukrot 
engedélyezett a pénzügyminisztérium, 
kilónként 50 filléres árban. Megren
delőlenélért az országos egyesület
hez kell fordulni: Budapest, IX. 
Üllői ul 25 sz. Az ősz folyamán 
kevés mézzel telelőbe ment méhcsa
ládok élelme csaknem mindenütt 
elfogyott. Az ilyen családokkal a 
hideg miatt a cukorszörpöt csak el 
sölitelt, bemelegített szobában pó
tolhatjuk. Föletelés után 24 óra 
múlva azonban újra a szabadba 
kell a méheket vinni.

— Amerika gonosztevőket ex
portál Európába. Az Egyesült Ál
lamok hajóra rakja azokat a súlyo
san elitéit fegyencekel, akik Euró 
nából származtak ál Amerikába ó«j 

visszaszállítja őket európai haza 
jukba. Ezzel akarják csökkenteni

■ odaát egyrészt a gonosztevők lábo 
rái, másrészt azokat a tetemes ki 
adásokat, amiket őrzésük és állandó 
rendőrségi s/.emtn<*ltirtásuk  az áll.ón
nak okoz.

— A négus személyesen akarja 
vezetni az északi hődmoxdula- 
tokat. Dessziében tegnap a négus 
elnöklete alatt nagy haditanács volt 
amelyen az abesszin hadsereg ve
zérkarának legmagasabb rangú 
tiszt/ei veitek reszt. A tanácskozás 
eredményéről csak annyi szivárgott 

, ki, hogy a négus a tábornokok 
I nyomása alatt elhatározta, hogy az 
| északi fronton nagy ütközetet ren 

de! el, amely az egész hadjárat ki
menetelére döntő lehet. A négus a 
tábornokok unszolására elhatározta, 
hogy az északi fronton személyesen 
veszi ál a vezetést.

— Epe- és mójbetegségeknél, 
elsősoi banepehólyagkalarrus, epekő 
képződés és sárgaság eseteiben a 
mindig enyhe hatású természetes 
„Ferenc József" keserüriz a hasi 

i szervek fuykcióil élénkebb h véheny- 
, ségre serkenti

I 13435 szám. 1935. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat.
‘ Bajavidéki Közgazdasági Bank rt végre- 
; hajtatónak Trifusz Géza és neje sz Loósz 
| Mária végrehajtást szenvedő ellen indított 
I végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
j végrehajtási árverést 400 P tőkekövetelés 
I és járulékai a csatlakozottaknak kimondott

Baja város közönségének 33 P., Weidinger 
Lajos bajai lakosnak 200 P. töke és járu
lékai behajlása végett, a bajai kir. járásbí
róság területén levő, Baia városban fekvő 
s a bajai 341. sz. tlevi betétben A. I. 1. 
sorsz. 232 hrszám a'alt íoglait 224 négy
szögöl területű 48 sz a. ház udvarral a 
Homok város Hunyadi János utcában vég
rehajtást szenvedettek nevén álló ingatlanra, 
Juhász Gáborné szül: Renner Teréz javára 
bekebelezett élethossziglani lakhatási szol
galmi joggal terhelten a kikiáltási ár 1000 
pengő. — a fedezeti vételár: Weidinger 
Lajos csat, kérelmére megtartandó árveré
sen 1880 pengő. — Baja város közönsége 
kérelmére megtartandó árverésen 1250 
pengő

Az árverést 1936. évi március hó 17 
napján dél u. 3 órakor a telekkönyvi ha
tóság hivatalos helyiségében. Mátyás kir. 
tér 4 sz 28 ajtó, fogják megtartani

Az árverés alá kerülő ingatlant a Baja
vidéki Közgazdasági Bank végrehajtató 
kérelmére megtartandó árverésen 710 
pengőnél a csatlakozóval.kai szemben 
pedig a fedezeti vételáraknál alacsonyabb 
áron nem adható el

Az árvtrelni szándékozk kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. 
§-áhan meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek élő
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. 
' <• 147. 15H , 170. 8$ ; |00g • f X. t c 21

Az aki az iíjgalömM! a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar. !.<.:■ ics nyomban a kiki
áltási ár százaléka szeirnt megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár i gyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XI.I. 25. §;)

Baja. 1935. évi október hé 21. napján.
Dr. Szabó Antal s. k. 

ömkf jegyző.
A kiadmány hiteiéül:

Hallósy Magda
kiadó.

üzletátheiyezés!
Étlesit-m a mélyen tisztelt 
vevőközönségei, hogy üz
letemet március hó 1 tői a 
városi székházba, a volt 
Blumbei ger-féle helyiségbe 

helyezem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani,

Má|y tiszteletiéi

Wehhner Lőrinc
i őföskereskedö.

Keresek azonnali megvételre
2 pár evezős

KielbooiűL
C i m a kiadóban!

: A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

& my
< egyetlen idei filmük

A két 
trombitás 

Falrengelő bohózat 10 felv.

Ezenkívül :

Csókra 
csók

i Kitűnő zenésfilm 10 f.
i

Hirsdó! Híradó!

ÍMH
—-.n-------
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9 Tíz évi házbér összege 
J egy családi ház értéke I 
í 
nQ

s
8H-

Mindenkinek lehet saját háza I
Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul! 

Kertvárosi építési vállalat
Schwaic-’. Dezső, építési vállalkozó

BAJA, Budapestí-u*,  Eternit udvar Telefon 290.
ÍSZ»«3=X«CE=X «ES: ■ 3C===r «

Éjjeli 
szolgálatot tah 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 24-től márc. 2-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszer tára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicagg rt).

éves szurkosnyár 
fűz hasáb
akác „
szil 
kőris „ 
és gömb 
vegyes apritott 
kemény tűzifa

DOROGI
sajtolt koksz, tojás szén,

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

2

I? száraz
Itázhoz szállítva száraz

e^es
vágású

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

apritott akácfa 
apritott tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tűzifanagykereskedők

Telefon : BAJA Telefon :
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

VÉNTES észvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

i;»lszzssaiSíS»E^®3S3aszs»rüSSHBSS8aBH!ea38!®saí®síSB-1ssassss8sssiss.s»

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet.

koknbrikettet, tatai tzaiontzenet, 
budapesti elsőrendű aáakckszot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

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

Éjjel is rendelhető!

c. ,<k. -

tRádió-éivillanyszereléw
legolcsóbban, legpontosabban csak

í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél 9
0 eszközölhet.

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

jlj Tel.: 242. Kedvező fizetési feltételek. Tel.: 242. 

Nyomatott Bakanek én Goldberger könyvnyomdájában Rai®.

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lak? bérSUtÓSnál.
Telefon 375. — Baja. Kígyó-utca 18. szám.

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


