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Eckhardt —- Lykurgos.

„Az örök igazság nevében s mindarra,
ami az embernek szent és drága, mióta
az emberiség története meg van írva,
sose volt ügy igazságosabb, mént
a magyar ügy."

Erős tempóban táigyalja az or több évezredes múltra lekin’het
szággyűlés a telepítési javaslatot. vissza. A lehetőségek hatalmas ská
Bár a francia-német elleniét szinte lája áll a politikus rendelkezésére;
óránként változó lehetőségei az a politikustól függ, hogy milyen bil
egész világ figyelmét lekötik s az , lentyükön játszik.
Amikor Kossuth L<jos a szabad i törekvésekbe belekapcsolni s felálliérdeklődés nálunk is a külpolitikai
A kormány telepitési javaslata a ságharc levcretése után, megkezdte | tóttá a tételt, hogy „az olasz füg
események felé fordul, mégis jut mai komplikált és rendkívül érzé külföldi körútját, hogy a világnagy j gellenség csak a Duna Tisza mellett
elegendő figyelem a telepítési javas
keny gazdasági viszonyok között, a nemzeteinek figyelmét felhívja a I biztosítható."
latokra is.
fokozatos fejlődés, természetes evo- magyar ügy igazságára és segítséget
Azóta Ausztria nagyhatalmi állása
A jövedelem igazságos elosztása í lució alapján állva igyekszik zökke szerezzen az osztrák elnyomás el í megszűnt, d - a történelem logikája
örök problémája az emberiségnek. nés nélkül a föld birtokának igazsá len, útja első sorban az. amerikai i csak még jobban megerősítette KosSzegény és gazdag között mindig gosabb eloszlását keresztül vinni.
Egyesült ÁU ainokba vezette, ahol — ■ suth Lajos tételét.
voltak ellentétek. Voltak államférfiak
Eckhardt Tibor — Lykurgos mód mint tudjuk — igen nagy lelkese
Mussolini is felismerte Magyar
akik ennek az elleniéinek csökken jára — radikálisabb földreformot déssel fogadták.
ország fontosságát itt a Dana Tisza
tésére, elviselhetőbbé tételére töre szeretne keresztül vinni. Ez termé
A gyakorlati gondolkodású ame közén s kétségtelen, hogy Olasz
kedlek, de voltak olyanok is, akik szetesen ma kivihetei len.
rikaiak, hogy a magyar ügyet anya ország rokonszenvének nemcsak ér
megkísérelték ennek az ellentétnek
Valamikor mindenki őstermelő giakkal is támogassák, ezüstből em zelmi, hanem ilyen történelem poli
teljes kiküszöböléséi.
x olt, ma nálunk csak 50 százaléka lékérmeket verettek a magyar ügy tikai alapjai is vannak.
A vagyontalan, elszegényedett tö
a lakosságnak az. A föld egyenlő javára. Ezeknek az emlékérmeknek
Ezért hangsúlyozza mindig Mus
meg mindig a városokba húzódott; szétosztásával — az egy egy lélekre egyik oldalán látható volt. Kossuth solini, hogy a Duna medence prob
a gazdagság mindig kevesebb kézbe jutó aránytalan törpe birtoktól elle
Lajos mellképe ezzel a körirattal : lémája nélküle meg nem oldható.
folyt össze. A vagyon mindig a föl kintve — a nemzeti jövedelmet ten „Kossuth Lajos Magyarország Was
Különösen aktuálisnak véljük úgy
det jelentelle s azok, akik a jöve nénk tönkre.
hingtonja", a másik oldalán pedig az amerikai Kossuth érem feliratá
Épen ezért a nemzeti jövedelem beleverelték Kossuth Lajos beszédé nak, mint Kossuth Lajos Olaszor
delemeloszlás igazságosabb arányát
akarták keresztül vinni, mindig a további megóvása érdekében helyes, nek azon részét, melyet e cikkünk szágra vonatkozó politikai végren
hogy a föld első sorban azoknak címéül idéztünk.
fők on kezdték.
deletének felidézéséi abban a pilla
A legradikálisabb földreformot jusson, akik a mai modern viszo
Kossuth Lajos előre látó lángel natban, amikor Európa válságos
Lykurgosz, a híres spártai államférfi, nyoknak megfelelően a föld becsű
méjének újabb igazolását éppen napjaiban Olaszország olyan tüntető
a fekete leves kitalálója — vitte letes megmunkálásához szükséges ezekben az órákban láthatjuk.
barátsággal fogadja Gömbös Gyula
némi tőkeerővel is rendelkeznek.
keresztül.
Kossuth Lajos ugyanis, amikor miniszterelnököt és kíséretét Ró
Veszedelmes játékot űznek viszont I
Lykurgosz az ókornak ez a puritás
Londonból irányította a magyar mában.
államférfid rábeszélte a spártaiakat, azok, akik a földreformot ellenzik emigrációt, a legélénkebb figyelem
Reméljük a magyar ügy igassága
hogy tegyék minden földbirtokukat s a latifundiumok fenlartását akar- I mel kisérte az olasz, egység és füg
győzedelmeskedik ellenségeink gáncs
közvagyonná s azután újra osszák ják, mert a nincstelen béres, ha i gellenség megteremtésére irányuló vetései felett és most már egyre
meg. Teljesen egyenlő legyen köz meg is van a legszükösebb megél- | mozgalmat. Állandó kapcsolatot tar jobban gyorsuló mozgással közele
tük mindenki vagyona s a jövőre hetese, állandóan ki van téve a . tott fenn az olasz államférfiakkal, dünk ahhoz bz időhöz, melyben uj
békeszerződésekkel
szabályozzák
egyedül az erkölcsiekben keressék szélsőséges elemek csábilásuinak s a I köztük különösen Cavourral.
kevés kézben levő tulnagy birtokok
majd Európa térképét
drKL.
az elsőbbséget.
Minden erejével igyekezett a ma
A spártaiak szót is fogadtak, a állandó látványa valóban alkalmas gyár ügyet az olasz függetlenségi
arra,
hogy
a
lelkek
egyensúlyát
fel

birtokokat teljesen egyformán szét
borítsa.
osztották egymás között.
Ha ellenben sok egészséges kis
Megkísérelte az ingó vagyont is
Dr. Flórián Géza indítványát fogadta el
szétosztani, de ez már nehezen és középbirtokunk van, akkor nem
ment. Hogy az ingó vagyon felgyü kell félni a magántulajdon ellensé a megye kisgyűlése a jánothalmai plébános
lemlését megakadályozza, az arany geinek téveszméitől.
és ezüstpénz használatát eltiltotta •
csupán vaspénzt
tartott
forga
lomba.
A haszontalan, fényűző, felesle
ges mesterségeket is kiűzte az or
szágból.
Hogy a fényűzést teljesen kikü
szöbölje, elrendelte a közétkezést.
Nem volt szabad senkinek otthon
étkezni; a tömegfogyasztás számára
készült közétkezéMú k«HéH mtadeir
kinek rését nmei.
A földreformra, a szegénység
csökkentésére, •' jövedelem igatságoMbb ■timlM'
*
raió törekvés

Az is csak frázis, bögy a földre
form folytán a béresek egy része
munka nélkül marad. A viszonyok
s/ükségkép szorítják a nagy és kis
gazdákat a belterjesébb, a föld szin
te ipari jellegű kihasználására s ez
zel kétségtelenül úgy meg fog nőni
a munkaalkalom, hogy minden he
lyét elvesztett béres, mezőgazdasági
munkás munkaalkalmat fog találni.
üt Lykurgosok ma már nem tud
nák a problémákat megoldani, a
hazai és európai gazdasági és poli
tikai világkonsteiláeió a telepitési
javáshtben lefektetett métsékelt tem
pójú haladást teeai szükségeséé.

párbérválsága ügyében.

Apatini Fernbach Bálint dr.
főispáni elnöklésével tegnap
volt a vármegye márciusi ren
des kisgyűlése. A kisgyülésrték
legnagyobb vita tárgyául szol
gáló pontját Jánoshalma szol
gálta.
Jánoshalma község képvise
lőtestülete legutóbb határoza
tot hozott, mely szerint Sza
bó Ferenc esperesplébánossal
a párbér megváltást, illetőleg
évi 9000 pengőben kiegyezett.
A plébánosnak a kivetés sze-

rint évi 51.000 pengő párbérjárandósága volna, azonban a
hitélet szempontjából sem ta
lálják helyesnek, hogy az adót
a lelkipásztor hajtassa be, ezért
a képviselőtestület elfogadta *
plébános ajánlatát a 9000 pen
gőben való kiegyezéssel.
Kalocsa jóváhagyja a megál
lapodást azzal a kikötéssel,
hogy ha az adó nem folyttá
be, a község saját jövedelmi
ből pótolja. A kisgyülés előa
dója elfogadásra ajánlja a köt!-
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Eoyedárusitás:REINHARDT divatcsarnokban BAJA
ség határozatát.
Dr. Flórián Géza kisgyülési
tag azt indítványozta, vegyék
le az ügyet a napirendről,
vagy mielőtt érdemleges hatá
rozatot hoznak, tárgyalja meg
a kérdést a jogügyi bizottság.
A kérdés fontossága miatt a
belügy- kultusz-, illetve pénz
ügyminisztériumok elé is tarto
zik és nem egy Ízben eltérő
a minisztériumok döntése.
A kisgyülés dr. Flórián Gé
za indítványát fogadta el.

Kossuth.
A harcba mentem én is akkor el...
Bár okát nem sejtem, hogy mi lehel;
Tizenhat éves gyermek voltam én —
Csak mentem — és éltettem nevedet.

Átokra fujlak — és én nevetek
Tréfának tetszett ez a művelet
De a huszárok közbevettek, és
Rohantunk mind — éltetve nevedet
Elveszett minden, — haza mentem én,
Atyám szeméből a könny peregett . . .
És sírtam én is, nem tudóm miért —
De sírva is éltettük nevedet.

Azóta nagyon sok év elhaladt,
A sejtelem elöltem eszme lett . . .
Most érlek mindeht: Mi volt akkor az!
És éltetem én most is nevedet.

a közgyűlés, az érdekeltségek szép
számmal vonullak fel. A miniszteri
kiküldött elismeréssel állapította meg,
hogy az elnök és a tisztikar min
dig több eredménnyel rendezik a

Visszakapja Sácsbokod község a
felfüggesztett autonomjogát.

A Szentistváni Ármenlesilő Tár
sulat az elmúlt héten tartotta évi
rendet közgyűlését Loógó Pál plé
bános elnökletével. A körgyülésen
a földmivelésügyi minisztérium kép
viseletében
megjelent
Berzsenyi
György kultúrmérnök, a város kép
viseletében Horváth Béla műszaki
tanácsos.
Nagy érdeklődés mellett folyt le

autonómiájának felfüggesztését. Bács
bokod község élére megyebiztost
állítottak, aki mindezideig kormá
nyozta a község közigazgatását. A
megye pénteki kisgyülésén, egy esz
tendő után ismét felszínre került a
község autonómiájának kérdése.
Úgy határoztak, hogy április 19 én
megtartják Bácsbokodon a képvi
selőtestületi választásokat.

Mint eddig, ezután is folytatom
becsületes munkámat és nem
vagyok hajlandó egyezkedni —
mondotta Hitler vezér
a „Jahrhunderthalleban

Hitler beszéde.

lését a Szentistváni
Ármentetitö Társulat.

A német lapok szerint a
locarnói javaslat elfogad
hatatlan.
A német sajtó vasárnap is
a legéleseb formában támadja
a locarnói hatalmak javaslatait.
Valamennyi lap továbbra is
hangoztatja, hogy ezek a ja
valatok, Németország számára
teljesen elfogadhatatlanok.

Április 19-én lesznek a képviselőtestületi választások.
Nagy feltűnést keltett annakide
jén, hogy különböző visszásságok
miatt felfüggesztették Bácsbokod
község autonomjogát. A szokatlan
intézkedésre a képviselőtestület magalí-rtása adott okot. A vármegye
gyűléseiből kifolyólag többször fi
gyelmeztették a képviselőtestületet
a szabályellenes működés következ
ményeire, mig azután múlt évi feb
ruár 12 én kimondották Bácsbokod

A német kormány kidolgoz
ta a locarnoi hatalmak javas
Tóth Kálmán.
lataira adandó válaszát. A haKossuth Lajos halálának évfor ' tározatot szigorúan titkolják s
dulója alkalmából közöljük váro vasárnap este Hitler utasitávisszatért Londonba
sunk koszorús költőjének Tóth Kál ■ saival
mánnak Kossuth Lajostól irt költe Ribbentrop báró nagykövet
vezetésével a német delegáció.
ményéi.

Megtartotta közgyű

társulat ügyeit. Az 1927 ben alakult
társulat a legutóbbi három év óta,
mióta Loógó Pál plébános áll az
élén, mindig több figyelemre méltó
eredményt tud felmutatni.

Hitler vezér és kancellár va
sárnap délután a boroszlói
„Jahrhunderthalle"-ban 40.000
ember előtt beszélt. A Vezér
beszédében először megemlé
kezett azokról a súlyos napok
ról, amelyeket Európa jelen
leg átél, majd igy folytatta be
szédét :
— Mind eddig, ezután is
folytatom becsületes munká
mat és nem vagyok hajlandó
egyezkedni.
Beszéde további során ki
tért a külföldi demokrata be

Minden mnlandd.
Az ékszer maradandó.
Ékszert őrét ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet kirélyné-ucca 21.

rendezkedésre és kijelentette,
hogy még egy hatalom amely
oly biztos alapokon nyugod
nék mint Németország. Bátran
állíthatja, hogy az a kísérlete
amellyel Németországot, és
annak gazdasági létét akarta
megmenteni, sikerrel járt.
Meglehet, hogy nem min
den sikerült tökéletesen, de a
tények őt igazolják: épen
ezért nem fél tetteiért vállalni
a felelősséget.

FeszOII érdeklődés Lon
donban.
A angol közvélemény feszült
érdeklődéssel várja Németor
szágnak a válaszát. Edén kü
lügyminiszter, Baldwin minisz
terelnök chequersi kastélyában
hosszabban tárgyalt a nem
zetközi helyzetről.

Jzentittváni legények
egy lány miatt töves
tül kicsavart akácfá
val verték meg a
bajai fiatalembere
ket.
Vasárnapra virradó éjjelen nagy
verekedés színhelye volt Szentistvánon a Szent István király útnak a
templommal szemközti szakasza.
A verekedés egész csoport bajai
és szentistváni fiatalember között
zajlott le és kirobbanását egy ártat
lan szerenád okozta.
Csesz.lár Sándor tanító és Khin
Gyula bajai szellemi inségmunkás
négy öt társukkal éjjeli zenét adtak
egy igen csinos fiatal szentistváni
leánynak. A fiatalemberek udvar
lása nem tetszett Tádics István
szentistváni legénynek. Tadics két
barátjával kivonult a helyszínére és
akcióba lépett, azaz a szentistvániak
megtámadták a bajaiakat.
Parázs verekedés kezdődött, a tá
madók kicsavartak egy fiatal akácot
és azzal husángolták el a szenlist
vániak esélyét veszélyeztető bajai
fiatalembereket. A harcban mindkét
csapat tagjai nem csak adtak, de
kaptak is egy pár emlékezetes üt
legel.
Az incidens a verekedők részéről
kölcsönös megelégedésre vezetett,
azonban a gazda, akinek az akác
fáját kicsavarták állítólag feljelentést
tett vagyonrongolás és felesleges éj
szakai csendháboritás miatt.

HÁR0MSZ0BÁS LAKÁST

keresek mellékhelyiségekkel.
Cim a kiadóban I

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Príma sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen
kedvező részletfizetésre is.
KerOlje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járé éréjéval.
Óra vésérlés és javIMs esek szakembernél.

Pootosao |óró térti és esi karérek 2 óvl Jétélléssal mér 6 teaestéi,

Régi ékszereket, tört aranyat és brillíánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Eredményes a római
találkozó.

HÍREK.

Gömbös Gyula miniszterelnök és
Kánya Kálmán külügyminiszter Vil
lanj követ kíséretében szombaton
meglátogatta a Panlheonl, ahol meg
koszorúzták a királysírokat, utána a
Monumenti Vitlorio Emanuele II nél
a hősök emlékművét, majd talál
koztak az osztrák kancellárral és
külügyminiszterrel és a Palazzo Ve
neziábati megbeszélésre üllek össze
Mussolinivel és Suvich olasz kül
ügyi államtitkárral.
A megbeszélés után Gömbös,
Kánya és az. osztrák miniszterek
kihallgatáson jelentek meg az olasz
királynál, majd a királyi palotában
villásreggelin vetlek részt s délután
3 órakor megkezdték Mussolininál
a második tanácskozást, A magyar
és osztrák vendégek délután 5 óra
kor az olasz képviselőház ülésén
vesznek részt, amelyet az olasz rá
dióállomások is közvetítettek, majd
a parlament elnöke látja vendégül
az államférfiakat.
Az eddigi tanácskozásokról hiva
talos közleményt még nem adtak
ki s csak annyi szivárgott ki, hogy
a három állam államfér fiainak ta
nácskozása eredményeket hozott.

— Nyugdíjügyek. Erdőn János
né születeti E'lich Ilona havi 58
pengd özvegyi nyugdijat kap. Anlunovics Ferenc bácsalmási rendőr
vezető havi 62 pengővel nyugalomba
vonul. Polák Antal bácsalmási köz
ségi rendőrvezetőnek a megye kis
gyülése 1006 pengő végkielégítést
szavazott meg.

Sporteredmények. Turul SE—
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Március hó 24-én,
Március hó 25-én,
Március hó 26-án,
Dosztojevszkij
világhírű regénye.

Bűn és
biinhődés
Hatalmas dráma 16
felvonásban.
Főszerepben :

Harry Baur

Pierre Blanchar
Nadeleine Ozeray

Híradós-

— Segédjegyzői állást akar
szervezni Csikéria a megszünte
tett adóügyi állás helyébe. A me

gye kisgyülése Csikéria községnek
egy határozatával foglalkozott. Csi
kéria község a megszüntetett adó
jegyzői és irnoki állás helyébe se
gédjegyzői állást akar szervezni. A
megyegyíilcs nem állított akadályo
kát a terv elé, azonban az. ügy a
minisztérium ele tartozik s igy egye
lőre végleges állásfoglalás nem tör
tént.
— Ellopták a kerékpárját. Ma
délelőtt fél 10 órakor ifj. Kovács
István serféskereskedö bement a
postára, hogy feladjon edy levelet.
Ez idő alatt a postabejárathoz tá
masztott kerékpárját ellopták.
— Találtak egy zsákot. A rend
őrség felhívja a jogos lulajoonosál,
hogy kellő igazolás után az állam
rendőrkapitányság 52 számú helyi
ségében a hivatalos órák alatt ve
gye át.
— Főfájás, rosszullét ideges
ség, hochondriás állapotok gyak

ran a legrövidebb idő alatt meg
szűnnek, ha bélmiiködésünket reg
gelenként fél pohár természetes
,,Ferenc József
**
keseriivizzel rend
ben tartjuk.

BAJA-BÁCSKAI
KÖZMŰ VELODÉSi
EGYESÜLET HIPEI:
A ,,FAUST
**
Lehotai Á-pád és
Szabó Margit a Nemzeti Színház
művészeinek
vendégszereplésével
április hó 18-án d. u 4 és este 8
órai kezdettel kerül színre n BajaBácskai Közművelődési Egyesület
előadásában, Szenliványi Béla ren
dezésében. Jegyek az egyesület he
lyiségében már most előjegyezhetök.
Az előadást azért kellett elhalasz
tani, mert április hó 10 ikéig Káro
lyi operetfe társulata játszik Baján.
Közgyűlés. A Baja Bácskai Köz
művelődési Egyesület f. hó 22 én
d. e. 11 órai kezdettel tartja rendes
évi közgyűlését a Központi nagytér
méhen a már közölt tárgysorozattal.
Tekintettel arra, hogy e közgyüléi
sen alakul mega muzeum és könyv
tár szakosztály, a vezetőség felkéri
mindazokat, akiket a bajai muzeum
vagy könyvtár kérdés érdekel a
közgyűlésen megjelenni szivesked
jenek. Határozatképtelenség esetén
a közgyűlést 29 én ugyancsak a
központi nagytermében d. e. 11
órai kezdettel tartjuk meg, amikor
a közgyűlés a megjelentek száma
rányára való tekintet nélkül a köz
gyűlés határozatképes lesz.

Székelési zavarok,
vaslagbélhurut, pufíadlság, félelem
érzés, bódullság, migrén és általá
nos rosszullét esetén a rendkívül
enyhén
ható természete s
,,Ferenc József
**
keseriiviz a gyo
mor és a bélcsalorna tartalmát
gyorsan kiüríti, a bélmirigyek mii
ködésél élénkíti, a vérkei ingést előmozdítja s tarlós megkönnyebbülést
szerez. Gyomor és bélspecia/isták a
Ferenc József vizet, úgy férfiaknál,
mint nőknél é gyermekeknél teljes
eredménnyel alkalmazzák.
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— Pénzben kérik illetményei
ket a katymárj rendőrök. A báty-

mári községi rendőrök és szolgák
a község képviselőtestületétől illet
ményeik újból való megállapítását,
illetve azt kérték, hogy a jövőben
földjárandóságu helyett is pénzt kap
janak. A rendőrvezető havi 91, a
közrendőrök 65, a kisbirő 50 pen
gő havi fizetést kért. A község a
kérelmeket kedvezően intézte el és
a határozatot a megyegyiilés is jó
váhagyta.
— Villamosítják a tompái köz
ségházát. Tompa község képviselő

testülete a községháza villamosítá
sára beadott ajánlatok közül Prikidánovics Jakab és társának áraján
latát fogadta el. Prihidánovics 432
pengőért végezi el a villarnositási
munkákat.
— Kovács ur és neje egészsé
ges ápolt emberek — bár nem ad
nak sokat külső megjelenésükre. De
az, ami az egészséghez és jóérzés
hez szükséges annak nem szabad
hiányoznia. Nem is hiányzik a mos
dójukról soha a KALADONT száj
víz, mely fertőtleníti és üdíti a szá
jal.

SZÍNHÁZ.
Műsor :
Kedden—szerdán Dán Lya, a bé
csi volksoper colora turprimadon
nájának vendégfelléptével Mónimatíréi ibolya, Kálmán Imre operettje. ,
Szerdán délután 4 órakor olcsó
helyárakkal Én és a kisöcsém ope- ■
re//.

Csütörtök Dán Lya felléptével
Mórica grófnő nagyoperett.
Péntek Kondor Erzsi felléptével
Simon Judit színmű.
Szombat—vasárnap Dán Lya fel
léptével Bécsi tavasz opereltujdonság. Vasárnap d. u. 4 órakor olcsó
helyárakkal Aki mer az nyer című
operett.

1936. 8079 vghl.
Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a
értelmében közhírré leszem, hogy a
dr. Flórian Géza bajai ügyvéd állal
képviseli Pfeil Rókus és Pfeil Péter
végrehajtató javára csávolyi végre
hajtást szenvedő ellen 462 Pengő 10
fillér töke és járulékai erejéig a
bajai kir. járásbíróság 1936 Pk.
10799 sz. végzésével elrendelt kie

légítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőnél 1936 év febru
ár hó 26-án le , illetve felülfoglalt
és vli. 3895 P 80 fillérre becsült
bútorok, korcsmái berendezés, hor
dok borral, merleg, csöves tengeri
s egyéb ingóságokra a bajai kir. já
rásbíróság Pk. 107991936 sz. vég
zésével az ár verés elrendeltetett, annak
1908 évi XLI l.-e. 20 § a, valamint
az 1930 évi XXXIV. t. <: 72 §-a alap
ján az alant megnevezett s a
foglalási jegyzőknyvböl ki nem tűnő
más foglaltatok javára is az árve
rés megtorlását eh endelem de csak
arra az esetre, ha kielégítési jo
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset
folyamatban nincs.
Az árverésnek végrehajtási szen
vedő lakásán, C'ávoly községben
87 -z. nlalt leendő megtartására 1936.
évi április hó 4 napjának d. ti. 3
óráját és folytatva 432 sz. alatt
d. u. 4 órakor tűzöm ki. amikor a
hiróilag lefoglalt és fentebb részlete
zett ingóságokat a legtöbbet ígérőnek
készpénzfizetés ellenében eladom. Az
árverés alá kerülő ingók a becs
érték kétharmadánál alacsonyabb
áron végrehajtási szenvedők hoz
zájárulása nélkül nern adhatók
el.
Az olyan ingóság árverésen, mely
nek becsértke 1000 P, csak az ve
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt
letesz.
Baja, 1936. műre. hó 14-én
Horváth Andor
kir. bír. végrehajtó
mint bírósági kiküldött.
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Március 25-én. szerdán
d. u. 3, 5, 7,9-kor. 26-án,
csütörtökön d. u. 6. fel
9 őrskor. 27-én d. u. 6,
este 9 órakor. 28-án d. u.
6 este fél 9 órakor. 29-én,
vasárnap d. u. 3. 5, 7,
9-kor. 4 előadás.

A magyar filmgyártás
reprezentáló újdonsága

A királyné
huszárja
Énekes, zenés magyar
vígjáték 12 felv.
Szereplők :
Berky Lili. Balog Klári,
Perényi László, Boross
Géza, Vaszari Piri, Tor
nyai Imre, Dezsöffy
László, Gőzön Gyula,
Dajbukát Ilona.

Híradó
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8 Tíz évi házbér összege
5 egy családi ház értébe!
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termelési! tűzifa
akác hasábfát
kőris
tölgy

Mindenkinek üebet ssját háza

eves
> szil
,.
szurkos nyár hasábfát
vágású fűz
hasábfát

Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál is.
Feltűntek, tervek, költségvetések díjtalanul!

Názhcz ssaliitva száraz

Eladás nagyban és kicsinyben.

éves szurkosnyár
fűz hasáb
akác „
szil
Kőris
és gömb
vegyes aprított
kemény tűzifa

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabőnal
(Su^ovica^art).

fí

fatermelök és tűzifanagykereskedők
8AJA

Haynald-ti. 13.

Telefon :
városi iroda 42.

VÉRTES részvénytársaság BÁJAI FIÓKJA
Telefon 52.

DOROGI

Ferenciek-tere 2.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

tatai tojásbrikettet,

sajtolt koksz, tojás szép,
dió szén

kokszbrikettet, tatai tzalonszenet,
budapesti ^Isörenciü gázkokszot.

mire. 22-tól mire. 30-ig
Dr. 6EIRIHGER JÁNOS

gyógyszertára.

Wiesei Sándor és Fia
Telefon :
tűzifa telep 195.

ii—imiiiii tmii un. .i.. -Li— kkskcbs

reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

aprított akácfa
apritett tölgy és szilfa 3'26

a legolcsóbb r.api árban házhoz szállítunk.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

Éjjeli

kemény gömbiét
lágy

P szárai

Kertvárosi építési vállaiat

Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Budapesti ül, Eternit udvar :■: Telefon 290.

szolgálat®! tart

1936. március 24.

A

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

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

GRŰNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky fa é ! S Utó S !1 á i.

Ha utazni akar

Telefon 375. — Baja, Klgyé-utca 18. szám.

kényelmes csukott kocsiban,

hívja fel telefon: 314-et.

Bakanek *< Goldberger

VAHCSIK bérautós.

könyvnyomdája

Éjjel is rendelhető!

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.
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sRádió-é$villanyszerelést|
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legolcsóbban, legpontosabban csak
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KRICSKOVICS és SÍRÓ cégnél
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A Corso mozi mellett.

I

Kedvező fizetési feltételek.
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PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI

eszközölhet.
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| Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron.^
j Tel.: 242.

NYOMTATVÁNYOK

Tel.: 242. |j

Mmek

tt

és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modem kivitelben készülnek.

Gokttwríer Ittam vondáiihvn Rbí,.

