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ELŐFIZETÉSI ARAK :

Hogyan nőnek 
nagyra egyes magyar 

politikusok ?
A magyar közélet színterén hol 

feltűnnek egyes magyar politikusok, 
hol pedig elmerülnek az ismét ellen
ségbe.

Ha azután nagyon a mélyére né 
zünk egy egy ilyen magasra emel
kedett politikus kartierjének, úgy 
legtöbbnyire megtaláljuk azokat a 
szálakat, amelyek a hírlapokhoz ve
zetnek.

A botcsinálta doktor mintájára 
egész bátran mondhatjuk el sok 
szereplő közéleti emberre : újság
csinálta államférfi

Ezzel a nagyhalalomjnal azonban 
nem minden újság és újságíró ren
delkezik; hanem csupán azok a fő
városi napilapok, amelyek rendsze
resen közlik a parlamenti esemé 
nyékét s e célból parlamenti tudó
sítót : rovatvezetőt tartanak.

Ezek a parlamenti rovatvezető 
újságírók képviselik azt a nagyha 
talmit, amelytől a politikai jövő 

Hj ezek az újságírók valaki 
bői nagy embert akarnak faragni, 
akkor minden beszédjét lehozzák; 
közlik közbeszólásail; megírják, hol 
merre jár népgyö.léseken. Ha nyolc- 
tiz képviselő együtt van valahol, 
akkor a többinek csupán jelenlétét 
említik meg a lapok, a kedvencnek 
ellenben a beszédeiről is hoznak 
referátumot.

Felkeresik a nagy jövőre hivatott 
á'lamférfit otthonában; elmondják 
mit eszik, mit dolgozik, ha pedig 
netán a bíróság elé kerül lovagias 
ügy miatt, akkor még a matracot 
is lefotografálják, amelyen az állam 
fogházban pihenni fog.

Ha pedig valakit az újságírók el
akarnak ejteni, akkor egyszerűen 
agyonhallgatják.

Beszélhet olyan okosan, mint na
gyon fíevesen; lehet beszédének nagy 
sikere, a lapok egyszerűen nem 
vesznek tudomást róla.

A parlamenti tudósítóknak ezt a 
rendkívüli hatalmát ismerik a poli
tikusok s igyekeznek is jóban lenni 
velük.

Ez. a nagyhatalom természetesen 
reális alapokon is nyugszik, mert 
parlamenti tudósítónak az újságíró 
gárda legjavát küldik; sokszor köz 
tiik a leggyengébb is messze felül

: múlja képesség dolgában a íavori 
zált közéleti férfiút; a kissé gyakor
lott újságolvasó is könnyen felis-

A madridi városi tanácsosok kérlelhetet
lenül folytatni akarják a február 16-án 
megkezdett kommunista forradalmat.

Madridban a kormány rendele
tére bezárták a spanyol fasiszták 
valamennyi helyiségét. — Sevillában 
három kommunistát választoltak ke
rületi elöljárónak. Ugyanakkor a 
kommunista városi tanácsosok a 
városháza erkélyéről beszédeket 
mondottak a tömeghez és hejelen 
tették, hogy kérlelhetetlenül folytat
ják a fehruár 16 án megkezdett 

, forradalmat.
A spaayol szocialisták pénteken 

nagy tüntetést rendeztek, amelynek

Az olaszok elfoglalták Amba-Aladzsit.
Az olasz első hadtest csa- | 

patai elfoglalták Amba Alad- 
zsit. Tegnap délelőtt 11 óra 
óta a hegy magaslatain — ahol 
annakidején Toselli és zászló
alja hősi halált halt — az olasz 
lobogó leng.

Amba Aladzsi hegye, amely
ről a fenti olasz hadijelentés

Dr. Mojzes János ellen az „Esti 
Kuríréban megjelent közlemény 
miatt is megszüntették amnesztia 

folytán az eljárást.
Március 26 án volt a gróf Teleki 

János orsz. képv. állal az Esti Ku
rírban megjelent közlemény miatt 
dr. Mojzes János fővárosi ügyvéd 
ellen emelt sajlórágalmazási ügy 
főtárgyalása.

A yádat gróf Teleki Jáno^ rpeg ■ 
hízásából dr. báró Coilas Tibor fő 
városi ügyvéd képviselte, aki vád- 
heszédében a következőket műn 
dotta: Az incriminált cikk címe és 
egész tartalma azt a benyomást 
keltette az olvasóban, hogy gróf Te
leki János az állítólagos okirathami- 
silásban részt vett, illetve neki erről 
biztos és hiteles tudomása volt, 
amely indokolttá telte azt, hogy el
lene okiralhamisiiásban való bünré 
szesség wíttii bűnvádi feljelented

meri, hogy mikor kezdenek a lapok 
divatba hozni uj nagyságot s köny- 
nyen belelátnak a kulisszák mögé.

élén Gondulez Pena, az okróberi 
harcok egyik vezére és Prielo állott. 
Pena Prieto beszédében dicsőítette 
az októberi forradalmat. Rámutat
tak arra, hogy a baloldali pártok 
programja nem elégíti ki a szocia
listákat és csak a legminimálisabb 
követeléseket tartalmazza. Ha a kor 
mány nem tesz eleget teljes mér
tékben a szocialisták követeléseinek, 
akkor a proletárság erőszakkal is 
érvényt tud szerezni akaratának.

beszámol, mintegy 30—50 km- 
nyíre délre fekszik az olasz 
hadsereg által nemrég elfog
lalt Amba Aradam hegycso
porttól. Az olaszok Amba 
Aladzsin erősen kiépített abesz- 
szin hegyi állásokat találtak.

Amba Aladzsi a desszieí 
abesszin főhadiszállás kulcsa.

tegyen dr. Mojzes János.
A cikk ezen tartalmával szemben 

dr. Mojzes János fővárosi ügyvéd 
harmadik szegélyeknek olyan ájlitó- 
lagos cselekményeit kívánta bizpnyi 
tani, amelyektől a főmagánvádló te) 
jenen távol állt. Ezek szerint az 
incriminált cikknek a főmagánvádlóra 
vonatkozó tényállításai s a valódi
ság bizonyítása tárgyában a főma
gánvádlóra vonatkozóan felajánlpft 
bizonyítékok nem fedték egyp>$$t.

Az ajánlott bizopyit^qk felj^en 
alkalmatlanok arra, hogy 3 főma- 
gánvádlónak a cikkben hangqztqlpft 
felelőssegét megállapítsák. Ugyanis 
a sajtóközlemény címe és tényálli 
tásai a főmagánvádlót kifejezetten 
azzal vádolták pieg, hogy egy állitó- 

lagos bűncselekményben : okiratha- 
misitásban bűnrészes volt illetve 
erről tudomással birl.

Minthogy erre vonatkozóan a vád
lott alkalmas bizonyitékol nem aján
lott fel, valódiság bizonyítási ké
relme elutasítandó.

„Abüntetés kiszabásánál súlyosító 
körülményül kérem tekintetbe venni, 
hogy vádlott vélt sérelmének orvos
lása végett nem legális lépésekhez 
folyamodott s illetve nem elégedett 
meg a legális lépésekkel, hanem a 
petíció benyuj'ásán kívül még a la
pokban is igazságtalan s jobb tudo
másával ellenkező támadásokat in
tézet, a főmagánvádló ellen.

Ezen támadások rosszhiszeműsé
gét mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy amennyiben a vádlott 
olyan adatok és bizonyitejwk birto
kában lelt volna, amelyek a főma 
gánvádló bünrészességét^iegállapit- 
ják, nem habozott volna a feljelen
tést a főmagánvádló személyére is 
kiterjeszteni. Ö azonban a lapok
ban beharangozta ezt a feljelentést, 
viszont egyetlen lépést sem lelt a 
főmagánvádló ellen egyszerűen azért, 
mert egy bosszúhadjáratot vezetett

■ a főmagánvádló ellen.
Ezzel szemben vádlott, a koholt 

vádak terére lépett, mert belevonta 
az igazságügyminiszter személyét és 
az igazságügyminiszlériumot is szin
tén olyan természetű vádak kapcsáp 
mint aminőket a főmagánvádló el
len hangoztatott.

A vádlott most azt kívánta volna, 
hogy politikai ügyeket szenzációk
ká fújjanak fel, hogy a közigazga
tási bíróság és a büntető bí
róság elé tartozó ügyek
ben felvett vagy felveendő bi
zonyításokat a sajtóbiróság megis
mételje, szóval a sajtóbiróság esz
köze legyen a politikai elvakultság 
és szenvedélyesség kirobbanásának- 

Vádlottal szemben súlyosbító kö
rülményül kérem figyelembe venni, 
hogy volt országgyűlési képviselő, 

I akinek a jogrendhez alkalmazkodni 
kellene nem pedig a sajtószabad
sággal és a vádlott biz.opyijá.si jo
gával többszörösen visszaélve ismét 
szenzációkat hajhaszni."

A bíróság rövid tanácskozás után 
ezúttal is megszüntette az eljárást 
az amnesztia folytán.

Felhívjuk olvasóink figyelmét 
Szőlő Gyümölcs és Kertgazdas$g 
cimii rovatunkra, mely kiváló szak
ember irányítása mellett állandóan 
ismerteti az időszerű teendőket.
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Felülfizetések 

a oostaaltisztek 
bálján.

A bajai postaalliszlek farsangi 
előadására, illetve báljára a követ 
kező felülfizetések folytak be :

Dr. Schóber Béla felsőházi tag, 
dr. Reményi-Schneller Lajos orsz. 
gyűl. képv. 10—10 P, ifj Willrnann 
János, özv. Utlry Sándorné 5—5 P, 
Révi Ferenc 4 P, dr. Haranghy 
László egy. tanár 3'30 P, Szendrey 
Ferenc, Csábi Károly, dr. Makray 
László, Lemberger Imre, Buchmann 
Jakab 3—3 P, Reich Farkas fiai 
2 50 P, Őszi Béla 2’40 P, Fischer 
Pál rt, Preisz Béla, Reinhardt Má
tyás, Bramberger Vince, Halmos 
Géza, Rimler József, dr. Poór Béla, 
Lakatos Jenő, Horváth Iván, Gyar
mati Emil, dr. Torday Ányos, Mil
kó Mátyás, Veidinger Dezső, dr. 
Róna Dezső, Szilágyi György, Köb 
ling Testv. Máhig Ervin, Pap Lajos, 
dr. Reiser Péter, Grünhut Testv. 
dr. Fehérváry Dezső HahnésKlau- 
ber, dr. Szauerborn Károly, So
mogyi Gyula, Horváth Kálmán, 
Kollár Béla, Iszer Henrik, Hais B 
Conrád, Ipartestület cipészek cso
portja, Posta Mélykút, Posta B-A- 
szőlók 2—2 P, Kemény Gábor, 
Csermák és Schwéger, Mormer 
Ferenc 1 50—1 50 P, Véber Dénes, 
Martin Viktor, Butykay Géza, Zay- 
zon István, Boncz Sándor Bácsal
más, 120—1'20 P, dr. Buchwald 
Jenő, dr. Mamusich József, Rónay 
Ede, Somos Endre, dr. Mamusich 
Antal, dr. Béldi Béla, dr. Goschy 
Ferenc, dr. Aszalós Imre, dr. Koré 
kés György, Goldschmidt Ferenc, 
dr. Bruszt Pál, dr. Oláh Béla, dr. 
Grauaug Ármin, Dely Géza, Géb 
hardl Dezső, Fenyvesi áruház rt, 
Riszlics Szilárd, Shnetzer Ernő, An 
gyal Antal, Masanszker Miksa, 
Bettelheim Testv., Kanabé Géza, 
Fogl Ferenc, dr. Geiringer János, 
dr. Geiringer János, dr. Fischoff 
Zsiginond, Czeltl Dezső, Reilmann 
Ferenc, Posta Dávod 1 — 1 P.

A felülfizetésekért ezután mond 
köszönetét a Poslaallisztek Egyesü 
létének bajai elnöksége.

Használjunk olcsó háztartási 
áramot I

iÁprilis hó 1 töl kezdve az egész*  
éjjeles közvilágítási lámpák égési 
idején kívüli időben használt világi 
tási áramot a villamosüzemek — a 
felsöbhhatósági jóváhagyástól félté 
telezetten — 36 fillérrel fogják szám 
lázni. Ugyanezen az áron kapják 
a kereskedők is a záróra után a 
kirakat- és reklám világításra hasz
nált ára mot.

Az ily kedvezményes áramnak a 
használata azonban csakis különle 
ges kéttarifás árammérőkkel lehet
séges. Hogy hol, milyen rendszerű 
kéttarifás számláló alkalmas, azt az 
határozza meg, hogy az illető fo 
gyasztó a város melyik részében 
lakik és milyen jellegű, illetve mi 
lycn célra szolgáló kedvezményes 
áramot akar fogyasztani.

Akik tehát ily kedvezményes 
áramra igényt tartanak, azok ebbéli 
óhajukat a Városi Gáz- és Villamos 
Üzemek Deák Ferenc utcai irodájá 
bán lehetőleg a délutáni irodai órák

7

Újból kiéleződött a
A japán katonai zendülés még 

i nem jutott el a befejezéshez. A kor
mány és a lázadók között létrejött 
megegyezés nem valószínű mert a 
lázadó csapaltestek a péntekre vir
radó éjszaka állásaikat megerősitet 
ték és mindenütt erősen elbarriká- 
dozlák magukat.

Fellángolt a harc Tokió 
utcáin.

Tokióban ismét kiéleződött a hely

Kopaszodó földek
iEgyik kiváló gazdairó irta : 

„Ha a föld ereje kimerül, meg
kopaszodik, mint az ember 
feje. Ha tart még a termé
kenysége, de nem gondozzák, 
gyomot terem, mint az elva
dult emberi szív.*'

Ha nyár elején végignézzük 
kis Hazánk ringó kalászosokat 
termő szántóföldjeit, érezzük 

alatt személyesen jelentsék be, hogy 
az evvel kapcsolatban szükséges fel 
világításokat ott megkapják.

Minthogy a kéttarifás számlálók
nak a felszerelése pontosan a je
lentkezéseknek a sorrendiében tör
ténik, már pedig a nappali áram 
mérésére való áttérés megfelelő mű
szaki és adminisztratív előkészüle
teket igényel, felkérjük mindazokat, 
akik kedvezményes háztartási ára
mot akarnak fogyasztani, hogy az 
ügy részleteit a villamosüzemek iro
dájában már most tisztázni szives 
kedjenek.

Meg kell jegyeznünk ugyanis, 
hogy a kéttarifás számlálónak az 
alkalmazása — a különleges áram
mérő nagyobb kölcsöndija miatt — 
cs >k egy bizonyos mennyiségű nap
pali áram fogyasztása esetén gazda 
ságos.

a Városi Gáz- és Villamos
üzemek igazgatósága.

helyzet Tokióban.
zet. A város főbb útvonalain való
ságos közelharcok dúlnak. Az ősz- 
szes távbeszélő és táviró állomáso
kat a lázadók megsemmisítették.

Lesz-e külpolitikai követ
kezménye a lázadásnak?

Egy japán főtisztviselő a Reuter 
iroda tókiói levelezője előtt kijelen
tette, hogy a külpolitikát nem érin
tik az események.

I

csak a fenti mondás igazságát. 
Minél kisebb a parcella, an
nál nagyobb a kopaszodásra 
való hajlama, elgyomosodása. 
Különösen a tavaszi kalászo
sok, az árpa, a zab, földből 
alig kíkandikáló nyomorék ter
mése ad jogot fenti hasonlatra.

Földjeink múlt században 
még világhirü zsírossága jórészt 

i

eltűnt. Mert mindig csak arat
tunk, kivontuk a talaj erejét, 
de pótlásról csak ímmel-ámmal 
gondoskodtunk. Es a legfeke
tébb föld sem kimeríthetetlen.

Hogy földjeink nagyrésze ki
merült, különösen a zab mu
tatja. Úgy tartják, a zab élel
mes növény, nem kell neki 
trágya és a forgó végére te
szik. Jó erőben levő földeken 
meg is él valahogy, de sovány 
talajon rossz ránézni. Még az 
élelmes zab sem talál táplálé
kot kimerült, kizsarolt talajo
kon.

De ha trágyázzuk, mütrá- 
gyázzuk, a zab, meg az árpa 
is megmutatja, mit tud. Nem 
arasznyi, de embermagasságu 
lesz a szalmája, dúsan fizető 
kalásszal, bugával. Nem mutat 
kopaszodásra hajlamot, a gyom 
sem veri fel.

lehető 
tovább

bizotlsá 
délután

A telepítési javaslat nem 
fosztja meg az egyházi vagy 
kulturális célokat szolgáló 
ingatlanokat attól a 
ségtöl, hogy céljukat 

szolgálják.
A képviselőház együttes 

ga pénteken délelőtt és 
folytatták a telepítési javaslat vitáját.

Bethlen lst.án gróf javasolta, hogy 
a javaslat 10. szakaszát, amely az 
1914. óta szerzett uj birtokokra vo
natkozik, töröljék teljes egészében a 
tervezetből, Gyömörey Sándor pe 
dig az egyházi cél-vagyon fokozott 
védelmét kérte.

Darányi Kálmán földmivelésügyi 
miniszter megállapította, hogy csak 
tulkonzervativ, vagy tadikális oldalá 
ról támadják a javaslatot, ameiy 
tehát a helyes középuton halad.

Hangsúlyozta, hogy távol áll tőle 
az a gondolat, hogy egyházi vagy 
kulturális célokat szolgáló ingatla
nokat megfosszon attól a lehetőség
től, hogy céljukat tovább szolgálják. 
Ahol pedig végszükség esetén ilyen 
célvagyonhoz kell nyúlni, ott elő 
mozdítja a cserebirlok lehetőségéi, 
vagyis azt, hogy ezeket a célva- 
gyonokat lehetőleg erdöbirlokokkal 
egészítsék ki.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet kiralyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan J*rO  férfi és női karórák 2 évi jótállással mér 6 pengátál.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.



936. március 1. tJAJA-BACSKA

SZÖLÖ-. GYÜMÖLCS- és kert- 
GAZöASÁG.

Gyümölcstermesztésünk 
uj iránya.

Az idő forgó kerekén semmi sem 
állandó, a fejlődés elve végig vonul 
a természeten születéstől a sírig. 
Korok jönnek és korok mennek s 
mi tegnap még uj volt, ma már , 
meghaladott dolog. Az uj idők eme 
iramához kénytelen alkalmazkodni 
a mezőgazdaság, szőlészei, kertészet j 
is. Az alig pár évvel ezelőtt még 
szórakozás számba menő gyümöl- i 
esősök előléptek jelentéktelenségük- • 
bői és a gyümölcstermelés fontos 
nemzetgazdasági tényező lelt. Tér- i 
mészetesen elmaradottságában a vi
lágversenyben helyét nem állja meg. 
Az uj kor uj követelményeinek 
megfelelően változnia kell s minél 
gyorsabb ez az átalakulás annál ha
marabb fogja elfoglalnia világpiaco
kon a helyéi az elsők között, amely 
hely méltán megilleti.

Természetesen a rengeteg fajtával 
tömött, gondozatlan, kezeletlen gyü
mölcsösből kikerülő fejletlen, varas, j 
férges, szinetlen gyümölccsel siker 
helyett szégyent aratunk. A sok 
fajtáról át kell térni, kevés és lö- j 
megtermesztésre alkalmas fajta tér | 
mesztésére, A régi gyümölcsösöket , 
fel kell ifjitani, azokat alkalmas faj- * 1 
Iákra átoltani. A gomba és rovar
kártevők ellen állandóan és inten 
ziven védekezni, egyöntetűen min- I

URÁNIA
Február 
Március 
Március 
Március 
Március

29-én,
1- én,
2- án,
3- án,
4- én.

Jávor Pál

Nem 
élhetek 

muzsikaszó 
nélkül
A női főszerepet

Somogyi Erzsi 

den termesztőnek. A megtermelt 
kifogástalan gyümölcsöt gondosan 
szüretelni, tökéletesen o zláíyozni és 
csomagolni kell, hogy az a megfe
lelő piacon megfelelő áron értéke- 
sülhessen.

Tömegierinesz.tésrc alkalmas és a 
piacon keresett gyümölcsnemek és 
fajták jegyzékét termelési körzetekre 
alkalmazva már elkészítette az. Or 
szágos Potnoiogiai Bizottság. E jegy 
zékel lapunk an közölni is fogjuk. 
Egységes védekezésre, a védekező 
anyagok árának letörésére, a cso
magolás és szállításra a földmivelés- 
ügyi kormány már megtelte az in- i 
tézkedéseit és mindent elkövet arra, 
hogy a gyümölcsnek külföldön meg
felelő piacot biztosítson. Ha a ter
melők is megteszik kötelességüket i 
úgy hisszük, hogy a gyümölcster- ‘ 
meszlés rövidesen oly fejlett lesz, 
mint az annyira irigyelt Amerikában.

Akinek gyakran fáj a gyomra, 
bélmüködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengüli, nyelve fehéres- 
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes ,,Ferenc József**  ke 
seriiviz csakhamar szabályozza a 
székle télét, rendbehozza az emész
tését, élénkíti a vérkeringését és jó 
közérzetet teremt. Kórházi bizonyít
ványok tanúsítják, hogy a 
Ferenc József viz biztos és kelle
mes hatása következteben — kivált
kép ülöfoglalkozásnál — állandó 
használata rendkívül alkalmas.

Március 1.

ZORO& HURU
egyetlen idei filmUk

A két 
trombitái 

Falrengelő bohózat 10 felv.

Ezenkívül:

Csókra 
csók

Kitűnő zené:,film 10 f.

Híradó! Híradó!

MERT p.7‘f,,<0-£RT EÖ-ES2. EVEAt 
ÁT KÜLDI <1 POMPÁS LAPOT 
ES ELEM KI V ÚL ADJA A‘REMEM

T. TÜNDÉRUJJAK
Bpest, Sservlta-téi 3. Tel: 81-8-40.

Mutatták be nekem le dlltalanul a szőnyeget.
Küld enek m u t a tvá n y ttá m o t is részletbe Is
mertetést.

Név ........................................... ....................

Fogtaf^tás: ............................... ................

C/m- ,®..........................................

Breuer Miksa, Huszár Arnoid és Szilágyi Hona kézimunka üzlet

Temmunovics József kórházi 
lelkész az ipartestület 

március 15-i ünnepének 
szónoka.

A Bajai Ipartestület elöljárósága 
és az Iparodkor választmánya teg
nap este értekezletet tartott és ezen 
elhatározta, hogy március 15 i ha
zafias ünnepélyét az idén az eddi
gieknél is nagyobb keretek között 
rendezi meg. A délutáni ünnepség 
programját még nem állapították 
meg véglegesen. Este 8 órakor hal 
vacsora lesz az egyesületi székház
ban. Az ünnepi szónok Temunovics 
József kórházi lelkész. A vacsorára 
a mai napon már közrebocsátott 
iveken és az Ipar testületben is le
het jelentkezni.

HÍREK
— Ellegytés. Milassin Saroltát, 

Milassin Jenő dr. kir. közjegyző és 
neje adui Pászlhy Sarolta leányát 
eljegyezte Farkas Kálmán m. kir. 
főhadnagy. (Minden külön értesítés 
helyeit)

— Baja VárOS március 5-én ese
dékes kisgyülése és közigazgatási 
bizottság ülése elmarad.

Minden előfizetőjének 0OK«0 «m. negiMlN

MŰVÉSZIES RAJZU 
KELiMSZÖNYEGET
AD AJÁNDÉKBA A TÜNDÉRUJJ4K.

A Lakatos Artúr művész-tanár tervei Martat 
készült szőnyeghez a pompás festés® vettótil 
gyapjufonalat a HAZAI FÉGÜSPONÓ fii 
SZÖVŐGYÁR különös gonddal gyártotta.

A TÜNDÉRUJJAK
Magyar Kézimunka Újság előfizető 
egy évre P 14.40. Az összeg 
kezte után nyomban kiadjuk az abnoNL 
értékes ajándékot. A részletekben *W-  
fizetők részére pedig félretesszük a«t

Minden komoly kézlmunkaőirfet 
felvesz előfizetéseket

Előfizetést felvesz :

— A Lecjényetjylel holnap, va 
sárriHp d'-lulán í?i 4 órakor harma
dik i.b*n  hoz/-- színre h „Nótái 

apilán'.t A I irtinöí'n sikerült «iö 
adást nprs.-keit h •barakkal mutat
ják b •

— A kiscsávolyi Olvasókörben 
három e dadrson nagy >i - rt . ra'ó 
„Aranyit kas' -l h> L‘..ip vasárnap 
déiu'án 6 órak. r az. Alsóváto‘i 
Olvasókörben is előadják. A ven 
dégszer. p’ő líiscsávohi műkedvelő 
gárda í-’l! pésv iráni uz • IsóvároTik 
is melegen é d- l. őrinek.

- idősebb embereknél, akik
nek szekletéíe rendeiianes és 
fájdalmas, sól.s oi m r 3—4 evő
kanálnyi ifimé' .-r/es,.Ferenc Józief**  
keseriiviznek nyolc napon át való 
haszná'ali ’s meghozza a noinvilis

I belliiül ülést \ lailós m ghönnyeb- 
biilési l i. tosil

deresek azonnali megvételre 
2 pár evezős

KierbcMot.
C i m > k i a d ó b a v !

k’-' va^ ''‘'O'USzobas 
VSim&n |HZhr, espileg mellek 

i helyiségekkel.
1 Az eladónak öröklakást adnák. 

CÍM A KIADÓBAN !
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1936. 8025 vght.
Árverési hirdetmény.

Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a 
értelmében közhírre teszem, hogy a 
dr. Schön Jenó bajai iigyv.d óllal 
képviseli Bujai Keiesk és Iparbank 
végrehajtató javára végrehajtást szen
vedő ellen 309 Pengő 28 fillér tóke 
és járulekai eieeig a bajai kir. 
járásbíróság 1936 Pk. 10431 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési vég 
lehajlás folytán végrehajtási szén 
védőnél 1936 év január hó 23 án 
le-, illetve felii/foglalt és 1171 P re 
becsült bútorok, s egyéb ingósá
gokra a bajai kir. járásbíróság Pk. 
10431 —1936 sz végzésével az árve
rés elrendelletoil, annak 1908. étű 
XLI. t.-c. 20 § a, valamint az 1930. 
évi XXXIV. t. c. 72. §-a alap
ján az alant megnevezett s a 
foglalási jegyzőknyvből ki nem tűnő 
más fogta üHók / vára is az árve
rés megtartását eret delem de csak 
arra a: esetre, ha kielégítési jo 
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset 
folyamatban nincs.

Az át ver esnek végrehajtást szén 
védő lakosán, C-ávoly községben 
118*z.  aluli leendő megtartására 1936. 
éri már cius hó 2 napjának d ti fél 4 
óráját liittn ki, amikor a biróilag 
lefoglalt 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
nek becsért ke 1000 P, csak az ve
het részt, ki 10 százalék bánatpénzt 
letesz.

Baja, 1936. febr. hó 10-én.
Horyátö fíridor 
kir. bír végrehajtó 

mint birósígi kiküldőit

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
febr. 24-iöl márt. 2-ig 

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMSAVÁLLALAT.

I? száraz
Házhoz szállítva száraz

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

2 éves 
vágású

apritott akácfa 3'50
apritott tölgy és szilfa 3'20 

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

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

VÉRTES részvénytársaság BAJAI FIÓKJA
Telefon 52. 
la niinMiiiTi'a

Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet,

koktzbrikettet, tatai izalomzenet, 
budapesti elsőrendű gázkokizot.

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

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

Ha tsfazni akar 
kényelmes csukott kocsiban, 
hiúja fel telefon: 314-et. 
VANCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

a «e=~r 4K=^=c «e=--g «g=-g *t=-S'

: Rádió-ét villanyszereiéit
legolcsóbban, legpontosabban csak

j KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél
íí eszközölhet.

A Corso mozi mellett.
^Modern hálózat: készülékek és telepes rádiók raktáron. 

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

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető laky béraUtÓSPál. 
Telefon 375. — Baja, KigyO-utca 18. szám.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


