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Kossuth
1894 március 20 án este fél lizer.egv órakor hunyta le séfemét
örök álomra Kossuth Lajos.
Messze idegen földön Torinóban
halt meg ; körülötte állottak : Kos
sulh Ferenc, Kossuth La jós Tivadar,
Károlyi Gábor gr , Eötvös Károly,
Helfy Ignácz, Figyelmessy ezredes,
az Ambrozovits család tagjai és
Girrg:o, hűséges olasz szolgája.
Negyvenkét esztendő választ el
bennünket halálától. Ez a negyven
két esztendő olv;
*n
változási idézett
elő az ország történetében, aminőre
Kossuth Lajos sem számitolt soha
sem.
/\ külső területi változásokon kí
vül, az ország lelki szerkezete is
megváltozott ; a liberalizmus, mely
Kossuth Lajos korában a zsarnok
ság, a gazdasági és politikai elnvo
mottság alól való felszabadulást je
lentette, ma elvesztette eredeti ér
telmét s úgyszólván kizárólag lelki
ismereti, erkölcsi, felekezeti térre
korlátozódott.’
A liberalizmus hagyományaként
őrizzük ma a felekezeti békét, az
egyenjogúságot, a törvény előtti
egyenlőséget.
A gazdasági életnek azt a libera
lizmus szabadságát, mely alatt a
kapitalizmus túltengő hatalomra telt
szert, kikezdte az idő, nemcsak r»á
lünk, hanem Európaszerte. Csak az
a különbség, hogy mig egyes álla
mokban az államhatalom diktátort
kus formák között hajtotta és hajija
végre azokat ar. intézkedéseket,
melyek irányítják a nemzet gazda
sági életét ; addig más államokban
a progresszivadónak a jövedelem 80
o/ü ig való emelésével avatkozik bele
a nemzet gazdasági életének veze
tésébe éti viszi keresztül az igy
szerzett jövedelemmel a nemzeti
jövedelem arányosítását és oly mérvű
megoszlását, amely megélhetést és
munkán lkaimat biztosit a nemzet
szegényebb rétegei számára is.
Lényegileg azonban az a szellem,
tnely KoftsUlh Lajos munkásságában,
tnint népi politika liberális jels/a
Vakkal megnyilatkozol , ugyanaz a
Szellem, mint amelyik ma a gazda
sági liberalizmussal szembe fordul.
Kossuth Lajos is az elnyomott
milliók felszabadilfisá'rh irányítottá
•■épi politikáját; a mai korszellem is
a liberalizmus alatt túltengő hala
jutott egyoldalú kapíthWzmUs
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nyomása alól akarja felszabadilún
.ségnek felismerése és a korszerű ződésre vonatkozó iratokból a bi
széles dépréiegehel
reformok fanatikus hittel való ke- zottság megállapította, hogy a dú
Ma elérkeztünk ahhoz az ölld- I résziül vitele tette Kossuth Lajos nosi uradalmi tejgazdaságnak tej
polhoz, amikor a „kapitalizmus lel- ' személyét a magyar történelem egyik üzeme a tejszállítási, mint legolcsóbb
falja" ,,önnön gyermekeit ”; ezzel a legnag yobb alakjává.
ajánlattevő nyerte el. Megállapította
szellemmel száll szembe az öncélú
S most halála évfordulóján való továbbá, hogy a tejszáililásra a
állam nemzeti és népies politikája, ban nemzeti szükségszerűség, hogy megbízást mindig szabályszerűen
,,Az. 1847-48-as esztendők át
emlékének áldozva, szellemének él meghirdetett
verseny tárgyaláson
alakulása történelmi szükségszerűség tető, lüktető erejét felidézzük s tőle nyerte el, továbbá, hogy a száilivolt, mert anélkül a kot szak igé
tanuljunk meg mm alkuvó hitet és ' tandó tej étléke a törvényben megnyei t> a fejlődő eszmék elsöpörték Deák Ferenc szavai szerint „ernye- ' állapított határértéket nem éri el.
detlen erélyt“ az uj népies korszel
Ezután az előadó farkasfalvi Farvolna alkotmányunkat.’*
■ kas Géza külön véleményét ismer
DfKL.
Enuvk a történelmi szükségszerű j lemnek szolgálatára.
tette, amelyet követőhg az. itélőbizottság döntést hozott. Az előadót
iák alapján az itélőbiz.ottság kimon
hogy vitéz Marion Béla rit m
Az angoS kormány 50 kilőméteres széles- I dotta,
összeférhetetlen.
séoü semleges zóoa létesítését kívánfa s
Az összeférhetetlenségi itéföbizotlaág, mint illetékes fórum, ezzel
német, francia és belga fronton is.
az Ítéletével egyúttal választ adott
azokra a vitéz Marton Béla ellen
Még nir.es megegyezés a locarnóÉ harmata között.
indított tendenciózus támadásókra
A locarnói négy hatalom tárgyalások tartamára angol és is, amelyek a sajtó egy részében
szerdán délután fél 4 óráig ojdsz csapatok vonuljanak a láttak napvilágot és amelyeknek po
majdnem megszakítás nélkül Rajna-zónába és ezek biztosít litikai célzata már eleve kétségte
tárgyalta a különböző meg sák a francia és belga határo lenül megállapítható volt.

kat. A szerdai tárgyalások so
rán az angol kormány képvi
KüiönvonaS megy
selői ragaszkodtak ahhoz, hogy
amennyiben angol csapatkülö- Bajáról Bwdspestre.
nitmények vonulnának be a
Március 25-én az Országos
katonaságtól mentesített terü
• Mezőgazdasági Kiállításra kü
letre, azok a határ mindkét lön vonat megy Bajáról Buda
oldalán teljesítsenek rendőri
pestre.
és ellenőrzési szolgalatot. Ezt
Az „olcsó vásári különvoa megoldási a francia delegá nat" Bajáról Bácsalmás és
tusok nem fogadták el. A vita Halason át közlekedik. A me
igy egyelőre eredménytelenül nettérti jegy ára a kiállításra
végződött, bár nincs kizárva, szóló belépőjeggyel együtt 6'10
hogy ezeket a még meglevő pengő. A menetrendi adato
ellentéteket azért át lehet hi kat itt közli a Menetjegy
dalni.
iroda. Az előjegyzéseket már
most felveszik.
A különvonat Bajáról indul
As összeférhetetlenségi ítélő bizottság
reggel 6 órá 10 perckor, Bu
í
dapestre ér 11 óra 31 percmegállapította. hogy vitéz Marton Béla
I kor. Budapestről vissza indul
nem
összeférhetetlen.
I
23 óra 20 perckor és Baján
lesz éjjel 4 óra 12 perckor.
Összeomlott a Marton Béla ellen indított tendenciózus
Akik a különVonattal utazni
tárnádat.
akarnak, azoknak még e hé
A képviselőház összeférheteden | két gyártó üzemi ipara részére 1931.
ten jelentkezniük kell a Meséiji ítélő bizottsága tegnap délután ' évi január 7 én — tehát képviselő
netjegyírodánál, mert csak meg
sége előtt — .szerezte meg az ipar
döntött vitéz Marion Béla összefér
felelő számú utas jelentkezése
engedélyt.
h.téllenségi ügyében.
esetén biztosítja a Máv a vá
A
beszeizetl
iratok
szerint
vitéz
Az előadó ismertette vitéz. Marion
sári olcsó különvonat indítását.
Marion Béla gazdasági üzeme ugyan
egyezési terveket.
Megegyezés nem jött ugyan
létre, de viszont kilátás van
arra, hogy az angol kormány
és Van Zeeland terveit azért
mégis közös nevezőre lehet
majd hozni.
Az angol kormánynak az az
álláspontja, hogy addig, amíg
Németországgal megállapodás
nem történik, úgy a német,
mint a francia, illetve belga
területen 50 kilométer széles
ségű semleges zóna létesüljön.
Van Zeeland terve viszont
az, hogy a németekkel folyó

Béla ősszeíérheletlenetégi ügyét, rá
mutatott arra, hogy a bizottság a csak képviselősége előtt már kötött
bejelentett összeférhetetlenségre vo t elszállításra vonatkozó szerződést
az állammal, amikor tehát képvise
natkozó tényállást minden vonrtko
! zásban kivizsgálta és ennék alapján löi befolyását sem h szerződés elI nyerése, sem az egységárak lekin„ következőket állapitolta meg:
Vitéz Matton Béla gazdasága ki i telében nem érvényesíthette,
A jelenleg érvényben lévő szer
i sebb városi *tJó«M
é« tejterméke-

— MivatalszQnet. A József nap
alkalmából a városháza hivatalai
ban ma délelőtt csak délig tartott
a munkaidő. A délután folyamán
egyáltalán nem tartottak hivatalos
órát.
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REINHARDT DIVATCSARNOKBAN, BAJA
A csapadék.

problémáival is foglalkozna- szágos rendezés megvalósul, a nek véget vessen,
A harcias legények a csendőrnek
nak.
í helyi kérdések megoldásával
Az öntözés országos prob- is sokat lendíthetünk a mezö- ! is neki estek és egvikük egy szu.
rással meg is sebesiletle. A csendőr
lémái itt kopogtatnak ajtón
gazdaság helyzetén,
látva, hogv a túlerővé1 békés ufón
kon, de addig is, amíg az or- !
—

Gazdasági életünk legfonto
sabb tényezője a víz, melyet
eső alakjában csapadéknak
mond a mezőgazdasági tudo
mány.
A Nagy Magyar Alföld jel Jogerősen megszüntette a kir. ítélő Tábla
legzetessége az aszályosság, a Maver Márton, Fejes Ferenc, dr. Lieii Pál
vízben, csapadékban való hiá
és dr„ 6yímesi János ellen a választási
nyosság. Az aszályosságnak
bűnügy miatt folyamatba tett eljárást.
nagyobb vagy kisebb fokától
függ azután az ország évi ter
A közkegyelem folytán meg- az eljárást, azonban dr. Mojméseredményének nagysága : szüntetett bűnügyek közé tar- zes János felfolyamodást jelena jó vagy rossz esztendő, A tozott a dr. Lieii Pál, dr. Gyí- tett be a megszüntetés ellen,
csapadék mennyisége pedig mesi János, Mayer Márton és
A kir, ítélő Tábla elutasifügg a tél nedvességétől és a ' Fejes Ferenc ellen emelt vá- tolta dr Mojzes János felfonyári esőzések nagyságától.
dak.
lyamodását s igy a felmentés
Az előttünk álló gazdasági
A bíróság meg is szüntette jogerőssé vált.
évre meglehetős aggodalommal
gondolhatunk, mert az enyhe
tel folyamán csak igen kis ré
sze kapott az országnak ele
gendő téli nedvességet.
Február elejéig még mint
egy 100 mm. hiányzott a nor
mál nedvességmagasságból; eb
Beszámolt a Baja-Bácska tegnapi [ mányát. Betört Ferencz Károly
ből a február 20 és 26-ika száma azokról a sorozatos baromfi- Tóth Kálmán utca 39. sz. lakos
közötti kiadós esőzések behoz tolvajlásokról, amiket Lakatos János gazdasági udvarába, később Willy
tak mintegy 60 mm-t ; de még napszámos követett el. A kiha Iga Péter Rókus u. 33. sz. Bosnyák
mindig jelentős vízmennyiség fás során Lakatos János hét külön
András Kálvária u. 28. sz. lakostól
hiányzik.
bözö helyen tört be, illetve dézs
lopott baromfit.
Ezzel a vízhiánnyal tehát málla meg a baromfiállományt.
Lakatos János ezenkívül Frigyesi
számolnunk s amennyire lehet
A baromfit részben elfogyasztot Adolf Máléházi ut 6. sz. Agócs Jó
ellensúlyoznunk kell,
ták, a többit Lakatos felesége ház
zsef Bokodi-ut 11. és Prigly Károly
A kevés csapadék folytán ról-házra járva árulta.
Kültelek 337. sz. tanyáján is több
a talajvíz mélyebben fekszik
Lakatos János a terhelő adatok baromfi1 lopott.
s ezért nagyon ajánlatos min súlya alatt előadta, hogy a tél fo
Lakatos Jánost a nyomozás be
den gazdaságban a mély szán lyamán meglopta Marton Imre Kál I fejezésével ma áfkisérték az ügyésztás, homoki, kerti gazdaságok vária utca 8. sz, lakos baromfiállo | ségre.
nál a félméteres forgatás.
Különös felelősség hárul a
lecsapoló és ármentesitő tár
saságokra, melyeknek már most Verekedő legények az éjszaka a Korona
foglalkozni kell a lefolyó vizek szállóban megtámadták és megsebesí 
lehető felhasználásával. Kevés
tették a csendőrt, aki a vendéglőspár
pénz és egyszerű eszközök ál
segítségére sietett.
lanak rendelkezésre ; de épen
abban kell megnyilatkozni a
Botrányos verekedés színhelye déglősnének és a segítségére siető
magyar mérnöki tudomány le volt az elmúlt éjjel a bajai Korona férjének is.
leményességének, hogy szerény szálló. A vendéglőben nagyobb tár
Ikolityék helyzete egyre vészé
eszközökkel tudjon nagy ered saság mulatott, amikor egy fiatal
deluiesebb lett, mert a verekedő
ményeket elérni.
ember sértő kifejezésekkel illette legénynek egyszerre öt hat társa is
Megyénknek is vannak le Ikotits Józsefné vendéglősnét.
akadt, akik szintén a szorongatott
csapoló társulatai s valóban
Az. asszony rendre utasította az Ikotitynénak rontottak.
kívánatos volna, ha ezek a izgága, és valószínűleg ittas embert,
Ekkor lépett be a vendéglőbe
lecsapoló társulatok mérnöki akinek azonban a figyelmeztés nem egy csendőr, aki mikor a verekedést
vezetés alatt az öntözés lehető volt elég, hanem nekitámad a ven
látta közbelépett, hogy az incidens

Lakatos János a rendőröknek
bevallotta, hosv hol követte el a
sorozatos baromfitolvajlásokat.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert érát ajándéknak._________ ____

SZIKLAI MARTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-utca 21.

nem boldogul a kardjához nyúlt és
egy verekedőt megsebesitelt.

Súlyos koctikaramból
a belvárosi plébánia
templom előtt.
Ma délelőtt a belvárosi plébánia
templom elölt súlyos baleset történt.
A Szent Imre térnek a Fenyvesi
áruház előtti forgalmas és közleke
désre ép olyan veszedelmes szaka
szán haladt keresztül .Scbáffer Jánosné vidéki polgárasszony. Ugyan
akkor hajlott ki a Szent Imre-tér
ről a templom felé Fébó József ba
jai fuvaros, aki n Pálcsics kelme
festő iiz« m alkalmazásában van.
Nem sikerült pontosan ellenőrizni,
hogy a balesetet kinek a vigyázat
lansága okozta, de tény az, hogy
a kocsi első kereke elkapta az asz
szony ruháját és messze az úttestbe
taszította. Az asszony a mellén sú
lyos ütéseket szenvedett és csak a
járókelők közbelépésével sikerült a
nagyobb bajt megakadályozni. A
kocsis állítólag továbbijajtott és az.
előhivott rendőr útközben állította
meg

— Székelési zavarok, vastag
bélhurut, puffadlság, félelemérzés,
bódullság, migrén és általános rószszullél esetén a rendkívül enyhén
ható természetes ,,Ferenc József"
keserüviz a gyomor és a bélcsator
na tartalmát gyorsan kiüríti, a bél
mirigyek működését élénkíti, a vér
keringést elömozdija s tartós meg
könnyebbülést szerez,
— Nincs szükség útlevélre, ví
zumra és valutára, hogy Capri cso
daszép lündérkert/ében töltsünk el
néhány kellemes órát. Keresse lel
Budapest legkedveltebb családi szó
rakozóhelyéi a „Capri"-1 és ön ma
radandó emlékkel fog Budapestről
távozni.
Fizessen elő
a BAJA-BACSKÁRA.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Prima sweiz.i kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek i^en
kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járé órájával.
Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan |éré férfi és nél korérák 2 évi Jétélléssil mér 6 pan,ttöl.

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

1936. március 20.
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CSODASZÉP

TÜNDÉR KERTJÉT

REMEK MŰSOR

REGGEL 5 IG TÁNC

Bódog tér 6) április hó 1 élöl kez
dődően a bajai képző és iparművé
szek munkáiból állandó kiállítást
rendez, mely naponta d. e. 10-től
1 ig és d u. 4 lől este 7-ig a kö
zönség rendelkezésére áll.

Budapest legkedveltebb családi szórakozóhelye.
A bajai templomok
Szent József ünnepei.

Ma Szent József ünnepén van a
józsefvárosi plébánia kápolnájának
búcsúja. Ez alkalomból reggel 8 és
délelőtt 10 órakor voltak az isten
tiszteletek és a szenlbeszéd. Délután
3 órakor litánia a ferenciek lernp
tornában, reggel 8 órakor magyar
szenlbeszéd, utána fél 9 órakor szent
mise volt. A belvárosi templomban
a bajai ácsmesterek védőszentjük
tiszteletére délelőtt 9 órakor ünnepi
misén vettek részt. A kiscsávolyi
templomban reggel 8 őrekor volt a
Szent József mise, a szentistváui
templomban fél 8 órakor. A máiiakonnyei kegytemplomban délelőtt 9
órakor tartották meg az ünnepélyes
Szent József misét.
— Székrekedésnél és emész
tési zavaroknál reggel éhgyomorra
1 pohár természetes „Ferenc József
**

keseriiviz a tápcsatornát alaposan
kitisztítja, a vérkeringést megélén
kíti s kellemes közérzetet és fokozott
életkedvet teremt.

URÁNIA
Március
Március
Március
Március

hó
hó
hó
hó

19-én,
20-án,
21-én,
22-én,

A „Hindu lándzsás" teslvérfilmje

Szudáni
őrjárat
Egzotikus dáma 12 f.
Főszerepben :

Gary Grant,
Claude Rains,
GertrudeMichael
Kathlen Bürke.

—oHiradóc —

Diftéria ellen oltják Baján
a gyermekeket.

Állami
kukoricavetőmag
kiosztása.
A M. K. Földmivelésügyí Minisz
térium növénytermelési hivatala f.
év tavaszán nagyobb menyiségü kukoiicavelömagot fog — részint nagy
gazdaságok, részint kisgazdák köpött
— kiosztani, a gazdák előtt ma
már általánosan ismert búzavetőmag
akció mintájára. Az. igénylők a l<u
konca budapesti tőzsdei alapárat
kötelesek megfizetni, mig a q-kénli
3 pengő vetőmag felárat és a va
suli szállítási költség.'! az akció vi
seli. A vasúti fuvarköltséget a gaz
dáknak kell megfizetniük és azt a
Hivatal a fuvarlevél ellenében meg
téríti. A velőmagszaporitó gazdasá
gok közelében fekvő községek kis
gazdái csere ellenében is kaphatnak
kukorica vetőmagot, ez esetben a
szaporító gazdaságok részére kb.
15—20 százalék többletet is kell
adniok, A kisgazdáknak az igény
lést lehetőleg a községi Elöljáróság
utján a vármegyei M. K. Gazdasági
Felügyelőséghez kell bejolenteniök.
A nagyobb gazdáknak — kik
kukoricavetőmag szaporításra vál
lalkoznak — amíg a készlet tart,
eredeti nemesített vetőmagot utal
ki a Hivatal, a budapesti tőzsdei ár
és a Hivatal által fizetett q-kénti
6 P felárnak a fele, vagyis 3 P fi
zetése ellenében. A vasúti szállítási
költséget a Hivatal az akció terhére
vállalja és a gazdaságoknak, melyek
a szállítási költségeket előlegezni
tartoznak, az eredeti fuvarlevél be
küldése ellenében megtéríti.
Részletesebb felvilágosítást a Nö
vénytermelési Hivatal (Bp. földmivelésügy) és a vármegyei Gazd.
Felügyelőségek adnak.

BAJA-BÁCSKAI
KöZMÜVELüDÉSi
EGYESÜLET HÍREI:
A ,,FAUST
**
Leholai Á'pád és
Szabó Margit a Nemzeti Színház
művészeinek
vendégszereplésével
április hó 18-án d. u 4 és este 8
órai kezdettel kerül színre a BajaBácskai Közművelődési Egyesület
előadásában, Szenliványi Béla ren
dezésében. Jegyek az egyesület he
lyiségében már most előjegyezhelők.
Az előadást azért kellett elhalasz
tani, mert április hó 10 ikéig Káro
lyl operette társulata játszik Baján.

Bajai Képző és Iparmű
vészek állandó kiállítása.

A Baja-Bácskai Közművelődési
Egyesület saját helyiségében (Zichy

A lisztifőorvosi hivatal március
25-én délután 2 órakor dil'téria el
leni védő oltásokul ad. Oltásra ke
rülnek a kél éves kort meghaladott
gyermekek és azok, akik eddig difiéria elleni védőoltást nem kaplak.
Felhívjuk a szülőket hogy az oltá
son gyermekeikkel pontosan jelen
jenek meg. Aki gyermekéi magán
orvossal oltat/a, annak olló orvosi
bizonyítványt kell a liszlifőorvosi
hivatalban felmutatni. Az oltás a
kivatalban díjtalan.

Szigeti József, c „magyar
hegediikirály" április 16-án

3

Az árverés alá kerülő ingatlan a
kikiáltási ár kéthai madánál alacso
nyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiálltási ár 10
százalékát készpénzben, Vagy az
1881 LX. t c. 42 § óban méghatározóit ár folyammal számítolt óvadékképes ér tékpapir osb in a kikül
dőt Inéi lei enni, hogy ti bánatpénzek
előleges bírói leiéibe helyezéséről ki
állítói t leiéli eii-mei vényt a kikül
döttnek átadni és az árverési felté
teleket aláírni. (1881. LX. le. 147,
150, 170. $£ 1908 LX.t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiált
tási árnál magasabb Ígéretet lelt,
ha többel Ígérni senki sem akar,
köteles nyomban a kikiálltási ár
szára léka szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyannyi
százalékáig kiegészíteni (1908. XLI.
t. c. 25)
Bácsalmáson, 1936. évi jan. 24.
Dr. Wcichart s. k.
kir. ib elnök.
A kiadmány hiteléül:
Olvashatatlan aláírás.

játszik a Liszt Ferenc-Körben.
A Liszt Ferenc Körnek sikerült
Szigeti Józsefei, a világ legelső hege
dűművészét világborúti hangverseny
kőrútján április 16 ára egy bajai
hangversenyre megnyerni, mely há
zunk zeneértő és zenekedvelő városi
és megyei társadalomban osztatlan
örömet fog kelteni. A nagyszerű ze
nei élmény előkészületei folyamatban
vannak.

HÁROMSZOBÁS LAKÁST
keresek mellékhelyiségekkel.
Cim a kiadóban !

Laplula jdonos:

Oí. K M £• Z

V

LEHf t.

Vesselenyi és Rózsa utca
sarok ház 32 éve fennálló

korcsma és szatócs
üzaet
szabadkézből eladó.

I’CÖRSO’
«CT—<

én,
22A Bácsalmási Kir. Járásbíróság,
mint Tkvi. Halóságtól.

Csak erős idegzetűeknek !

8\lhv. 1936 szám.
Árverési-hirdetmény kivonat.

Dr. Reiner Antal végrehajtóidnak
Szlraka Ferenc és neje Gömöri Má
ria, Asztalos Mária volt Szőke Pé
térné és Asztalos Kálmán végrehaj
tást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási ár verést 400 P.
tőkekövetelés és járulékai behajtása
végett a bácsalmási kir. járásbíró
ság területén levő, Borola község
ben fekvő, s a borotai 585 szu. be
télben felveti A I. 1—4 sorsz.
3176, 3177, 3178\1, 3178\2
hisz,
a. Pálinkás dűlőben fekvő 1 hold
742 négyszögöl szőlő, 95 négyszö
göl 150 sz. lakház és udvarra, 2
hold 1114 négyszögöl szántó és 71
négyszögöl útra 1863 P. 50 fillér.
Ugyanezen a betétben felvett A
II. 1. 2 sorsz. 3180 és 3181\2 hrsz.
a Pálinkás dűlőben fekvő 1386
négyszögöl szántó és 132 négyszö
göl útra {73 P. 50 fillér kikiáltási
árban elrendelte.
Az árverést \936. évi április hó
7 napjának d. e. 9 órakor Borota
községházánál fogják megtartani.

A
szfinksz
Rendkívül erős bűnügyi
történet 10 felvonásban

Főszerepben :

Lionel Attwiil
Kisérő filmje :

Lányok a
gyönyör
hajón
R gyogó kiá'litá«u ope
rett 10 felvonásban.

í

1936. március 20.

ÖAJA-BAG8KA
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Tíz évi házbér ősszege
egv családi ház értéke!

Salát termelésű tűzifa:

7

2

Mindenkinek lehet saját háza!
</

Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál is.

éves
vágású

Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

P siáraz

Kertvárosi építési vállalat

Scbwaicz. Dezső, építési vállalkozó
BAJA. Budapesti-u
*.
Eternit udvar
Telefon 290.

i

akác hasábfát
kőris
tölgy
stíl
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lácy

t
, .
aprított akácfa
3'50
jlazhoa: szállítva szarsz. E5,rjto84 s6jgy és sn|f? 3-20

l«KES'

a legolcsóbb napi árban kárhoz szállítunk.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajes
férfi szahónal
(Suosvicsparth

Éjjeli
szolgálatot tar?
reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

Eladás nagyban és kicsinyben.

éves szurkűsnyár
fűz hasáb
akác ,.

Wieseí Sándor és Fia

t

fatermelők és tűzifanagykereskedők

I Telefon :
; tűzifa telep 195.

szil
kőris „
és gömb
vegyes aprított
kemény tűzifa

VÉRTES
Telefon 52.

DOROGI

részvény társasig

Telefon :
városi iroda 42.

BAJAI FJéKJA

Ferenciek-tere 2.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojáthrikettet,

sajtóit koksz, tojás szén,

k@lmbriketSet tatai szalonzenét,
budapesti elsőrendű gazkokszot.

dió szén

márt, té té! mire. 23-ig

Dr. MAKRAY LÁSZLÓ
GYARMAT! EMIL

gyógyszertára.

BSsA

Haynald-u. 13.

Ipari szén szeszgyáiak, téglagyárak, gőzmalmok és
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és
kicsinyben házhoz szállítva.

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-ntca 13.

GRUNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Csukott bérautó 6

KE52

személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky bératÜÓSnál.

Ha utazni akar

Telefon 375. — Beje, Klg^O-uita 18. szám.

kényelmes csukott kocsiban,

hívja fel telefon: 314-et.

Bakanek «> Goldberger

VANCSIK bérautós.

könyvnyomdája

Éjjel h rendelhető!

Baja, ferenciek-tere 2. szám.

a®r32sasRs^5Fís

gRáóió-é$ villanyszereiéül
‘

legolcsóbban, legpontosabban csak

'

i

KR1CSK0VICS és SIDÓ cégnél

í

eszközölhet.

íi

•

g
A Corso mozi mellett.
P Modern hálózati készülékeit és telepes rádiók raktáron.

g Tel.: 242.

Kedvező fizetési feltételek.

Tel.: 242.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

r --:£□» «C=»'
D ■MBMHMBHHaflHWKSnHESK
NvomatnH Bakanek é* Goldbertfer könwnvomdi iában Hat
*.

